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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Kerangka Teoritis 

1. Pengertian Hukuman (Punishment) 

Pengertian hukuman (punishment) menurut kamus bahasa Indonesia 

adalah sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang telah melanggar 

terhadap suatu norma, aturan, hukum, atau perundang-undangan yang 

berlaku. Sedangkan menurut Ilmiyati hukuman (punishment) adalah suatu 

tindakan yang paling akhir terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran yang 

sudah berkali-kali dilakukan setelah diberitahukan, ditegur, dan diperingati. 

Hukuman dapat berarti sebagai akibat suatu pelanggaran, atau bisa juga 

sebagai akibat dan menjadi titik tolak agar tidak terjadi pelanggaran.
9
 

Kemudian siapapun akan enggan untuk melakukan pelanggaran tersebut 

dikarenakan adanya sanksi atau hukuman yang berlaku. 

Mengenai hukuman (punishment) sudah dijelaskan di dalam al-Qur’an 

surah al-Ahzab ayat 73, sebagai berikut: 

فِقِيهَََٱّلَلََُلِّيَُعذِّبََ تَِوَََٱۡلُمنََٰ فِقََٰ تَِوَََٱۡلُمۡشِزِكيهََوَََٱۡلُمنََٰ ََٱۡلُمۡشِزَكَٰ َعلَىََٱّلَلََُويَتُوَب

ِتَ وَََٱۡلُمۡؤِمنِيهََ اََغفُوَٱّلَلََُوَكاَنََٱۡلُمۡؤِمنََٰ ٣٧ََٗراََرِحيَمَۢ

 

                                                           
9
 Ilmiyati, Ilmu Pendidikan Anak, (Pekanbaru, Adefa Grafika: 2015), h. 66. 



9 
 

Artinya: “Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan 

perempuan dan orang-orang musyrikin laki-laki dan 

perempuan; dan sehingga Allah menerima Taubat orang-

orang mukmin laki-laki dan perempuan. dan adalah Allah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzab 

[33]: 73) 

    

Adapun dalam pemberian hukuman (punishment) hendaknya 

diperhatikan kondisi anak agar hukuman itu tepat sasaran, sebagaimana 

dalam Islam tatkala memberikan hukuman bagi anak yang tidak mau 

mengerjakan sholat, sebagaimana Nabi saw. bersabda: 

“Suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat ketika mereka berusia 

tujuh tahun dan pukullah mereka atasnya (jika tidak mau disuruh) 

ketika mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari 

tempat tidurnya.” ( HR. Abu Daud)   

 

a. Tujuan dan teori hukuman (punishment) 

Tujuan memberikan hukuman (punishment) bermacam-macam. 

Hal ini berarti ada tujuan tertentu yang ingin dicapai dari pemberian 

hukuman. Dalam perspektif pedagogis, hukuman (punishment) 

dilaksanakan dengan tujuan untuk memudahkan jalan tercapainya 

tujuan pendidikan dan pengajaran. Tetapi, dalam perspektif hukum 

atau sosio-antropologis, hukuman itu dilaksanakan dengan tujuan 

untuk pembalasan, perbaikan, perlindungan, ganti rugi atau menakut-

nakuti. 

Dalam rangka pembinaan anak didik, baik pendekatan hukum 

maupun pendekatan sosio-antropologis kurang baik digunakan, yang 
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tepat digunakan adalah pendekatan pedagogis.
10

 Dari berbagai tujuan 

itulah sehingga melahirkan teori-teori hukum, yaitu sebagai berikut: 

1) Teori pembalasan 

Hukuman (punishment) diadakan sebagai pembalasan 

dendam terhadap kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan 

seseorang. Teori ini tidak dipakai dalam pendidikan di sekolah. 

2) Teori perbaikan 

Hukuman (punishment) diadakan untuk membasmi 

kejahatan. Jadi, maksud hukuman (punishment) itu adalah untuk 

memperbaiki si pelanggar agar tidak berbuat kesalahan itu lagi. 

Teori inilah yang bersifat pedagogis karena bermaksud 

memperbaiki si pelanggar baik lahiriah maupun batiniayah. 

3) Teori perlindungan  

Hukuman (punishment) diadakan untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar. Dengan 

adanya hukuman (punishmet) ini, masyarakat dapat dilindungi dari 

kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh si pelanggar. 

4) Teori ganti kerugian 

Hukuman (punishment) diadakan untuk mengganti 

kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau 

pelanggaran. Hukuman (punishment) ini banyak dilakukan dalam 

masyarakat atau pemerintah. 

                                                           
10

 Syaiful Bahri Djamarah, op., cit., h. 199. 
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5) Teori menakut-nakuti 

Hukuman (punishment) diadakan untuk menimbulkan 

perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang 

melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan 

itu dan mau meninggalkannya.
11

 

b. Akibat hukuman (punishment) 

Sanksi hukum diberikan supaya dengan hukuman dapat 

memperbaiki tingkah laku siswa. Misalnya, pemberian tugas-tugas 

sekolah, mengganti fasilitas yang dirusak dan lain-lain. Hal yang 

demikian sesuai dengan teori yang diungkapkan Aat Safaat. Adapun 

contoh dari hukuman untuk menegakkan disiplin adalah: 

1. Berupa surat peringatan 

2. Scorsing    

3. Denda  

4. Dikeluarkan dari sekolah 

5. Pemberian / pembebanan tugas-tugas sekolah / pelajaran.
12

 

Harapan yang besar dari pelaksanaan hukuman (punishment) 

atas diri anak didik adalah memberikan efek positif terhadap anak 

didik. Seperti yang disampaikan oleh Syaiful Bahri Djamarah dalam 

teorinya mengatakan bahwa:  

                                                           
11

 Ngalim Purwanto, op., cit., h. 187-188. 
12

 Aat Syafaat, dkk., Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan, 

(Jakarta : Remaja, Rajawali Press, 2008), h. 145.   
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“Hukuman bertujuan untuk memperbaiki sikap, perilaku, dan 

perbuatan anak didik yang salah kearah kebaikan sesuai dengan 

nilai dan norma kebaikan yang tumbuh dan berkembang dalam 

masyarakat”.
13

  

 

 Jangan sampai hukuman membentuk pribadi anak didik 

dengan watak pendendam atau memiliki sifat yang pandai 

menyembunyikan kesalahan, jauh dari sifat keterbukaan dan kejujuran. 

Adapun pelaksanaan hukuman (punishment) juga bisa mendatangkan 

beberapa akibat, yaitu: 

1) Menimbulkan rasa dendam terhadap anak didik. 

Menyebabkan anak didik menjadi lebih pandai menyembunyikan 

pelanggaran. 

2) Dapat memperbaiki tingkah laku anak didik. 

3) Mengakibatkan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan. 

c. Beberapa macam hukuman (punishment) 

Adapun macam-macam hukuman (punishment) yaitu sebagai berikut: 

1) Ada dua pendapat yang membadakan hukuman (punishment) 

menjadi dua macam yaitu: 

(a) Hukuman preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan 

maksud agar atau jangan terjadi pelanggaran.  

(b) Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan karenanya 

ada pelanggaran. 
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 Syaiful Bahri Djamarah, op., cit., h. 202. 
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2) William Stren membedakan tiga macam hukuman yang 

disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak yang 

menerima hukuman itu adalah sebagai berikut:  

(a) Hukuman asosiatif yaitu hukuman atau pelanggaran antara 

penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan perbuatan 

pelanggaran yang dilakukan. 

(b) Hukuman logis yaitu hukuman yang dipergunakan kepada 

anak-anak yang mulai beranjak besar. 

(c) Hukuman normatif yaitu hukuman yang bermaksud 

memperbaiki moral anak. 

3) Disamping pembagian seperti tersebut diatas, hukuman juga dapat 

dibedakan sebagai berikut: 

(a) Hukuman alam, yaitu hukuman yang sesuai dengan tingkah 

laku anak karena pergaulannya. 

(b) Hukuman yang disengaja, yaitu hukuman yang sengaja 

dilakukan oleh seseorang. Agar seseorang tersebut tidak 

mengulanginya lagi.
14

 

d. Syarat-syarat hukuman pedagogis  

Hukuman tidak dapat dan dilakukan sewenang-wenang 

menurut kehendak seseorang, melainkan menghukum itu suatu 

perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawasan dari 

                                                           
14

 Ngalim Purwanto, op., cit., h. 189-191. 
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masyarakat dan Negara. Apabila hukuman yang bersifat pendidikan 

(pedagogis) itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: 

1) Tiap-tiap hukuman hendaklah dipertanggung jawabkan. 

2) Hukuman itu sedapat-dapatnya bersifat memperbaiki. 

3) Hukuman tidak boleh bersifat ancaman. 

4) Jangan menghukum pada saat kita marah. 

5) Tiap-tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah 

dipertimbangkan terlebih dahulu. 

6) Ada efek jera. Bahwasannya si penderita tidak ingin mengulangi 

kembali kesalahan yang diperbuat. 

7) Jangan melakukan hukuman badan. 

8) Hukuman tidak boleh memutuskan hubungan baik antara 

pendidikan dengan peserta didik.
15

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah bahwa pada poin ke delapan, 

sebaiknya guru memberi maaf kepada peserta didik, setelah 

menjatuhkan hukuman dan setelah anak itu menginsyafi kesalahannya. 

Dengan kata lain, guru hendaknya dapat mengusahakan pulihnya 

kembali hubungan baik dengan anak didiknya. Dengan demikian, 

dapat terhindar perasaan sakit hati yang mungkin timbul pada anak. 

Dengan singkat dapat dikatakan sebagai berikut: 

1) Hukuman harus ada hubungannya dengan kesalahan. 

2) Hukuman harus disesuaikan dengan kepribadian anak. 

3) Hukuman harus diberi dengan adil. 

4) Guru sanggup memberi maaf setelah hukuman itu di jalankan.
16

 

 

e. Beberapa petunjuk praktis 

Menurut Carole Wade mengatakan bahwa ketika hukuman 

harus diterapkan untuk peserta didik, maka haruslah memiliki 

                                                           
15

 Ibid., h. 191-192. 
16

 Syaiful Bahari Djamarah, op. cit., h. 207.  
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beberapa panduan yang telah dipikirkan terlebih dahulu, adapun 

panduan-panduannya adalah sebagai berikut:  

1) Hukuman seharusnya tidak menyebabkan siksaan fisik 

2) Hukuman harus disertai dengan informasi mengenai prilaku 

3) Hukuman harus diikuti dengan reinformance untuk perilaku yang 

diharapkan.
17

 

Menurut Abdullah Nashih Ulwan mengatakan bahwa sanksi-

sanksi yang diberikan pendidik di sekolah caranya berbeda dengan 

sanksi-sanksi umum. Berikut ini adalah metode yang diterapkan Islam 

dalam memberi sanksi terhadap anak. 

1) Memperlakukan anak dengan penuh kelembutan dan kasih 

sayang 

2) Mengatasi dengan bertahap, dari yang paling ringan hingga 

kepada yang paling berat.
18

 

Rasulullah dalam mendidik anak yang diberikan sanksi 

karena kesalahan yang diperbuat oleh peserta didik. Maka beliau 

memberikan cara-cara yang telah dilakukannya untuk mengatasi dan 

memperbaiki kesalahan-kesalahan anak, antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1) Menunjukkan kesalahan dengan pengarahan 

2) Menunjukkan kesalahan dengan keramahtamahan 

3) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan isyarat  

4) Menunjukkan kesalahan dengan kecaman 

5) Menunjukkan kesalahan dengan memutuskan hubungan 

(meninggalkannya) 

6) Menunjukkan kesalahan dengan memukul 

7) Menunjukkan kesalahan dengan memberikan hukuman yang 

menjerakan.
19

 

                                                           
17

 Wade, dkk.,  Psikologi, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 267. 
18

 Abdullah Nashih Ulwan, Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, terjemahan: 

Saifullah Kamalie dan Hery Noer Ali, (Semarang: Asy-Syifa, 1993), h. 155-158.  
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Setelah diberi sanksi anak itu sadar dan berakhlak baik, 

maka dia harus diberlakukan dengan lembut. Hal ini menandakan 

keberhasilan suatu hukuman atau sanksi demi kebaikan urusan 

agama dan dunianya. Ini metode Rasulullah SAW dalam upaya 

mendidik. 

Dan ketika pendidik memberikan sanksi hukum dan salah 

satunya adalah sanksi pukulan. Maka sebagai seorang pendidik 

harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat untuk melakukan 

sanksi pukulan. Adapun syarat-syartanya adalah sebagai berikut: 

1) Pendidik tidak boleh memukul sebelum dilakukan upaya, 

nasihat, dan saran serta peringatan yang keras 

2) Pendidik hendaknya tidak memukul dalam keadaan marah 

karena dikhawatirkan akan mencederai anak  

3) Tidak memukul bagian-bagian yang peka seperti kepala, wajah, 

dada dan perut 

4) Hendaknya sanksi pukulan ini untuk pertama kali tidak terlalu 

keras dan tidak menyakitkan 

5) Sebelum sampai umur sepuluh tahun, sebaiknya anak jangan 

dipukul 

6) Jika pertama kali anak berbuat kesalahan, hendaknya 

dimaafkan 

7) Pendidik harus memukul anaknya sendiri jika memang 

bersalah, sama seperti teman-teman yang lainnya melakukan 

kesalahan 

8) Jika anak sudah baligh dan dengan sepuluh kali pukulan belum 

juga jera, boleh ditambah lagi jumlah pukulannya sehingga dia 

sadar dan berjalan dijalan yang lurus.
20

  

 

f. Hukuman di SMP Negeri 32 Pekanbaru 

1) Hukuman berat 

Siswa di beri hukuman scorsing dua sampai tiga hari 

                                                                                                                                                               
19

 Ibid., h. 159-163. 
20

 Ibid., h. 166-168. 
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2) Hukuman sedang 

(a) Siswa diberi hukuman dengan memanggil orang tua 

(b) Siswa diberi hukuman menyiram tanaman/bunga 

(c) Siswa diberi hukuman mengutip sampah 

(d) Siswa diberi hukuman membersihkan ruangan kelas 

(e) Siswa di catat dalam buku kasus 

3) Hukuman ringan  

(a) Siswa diberi hukuman peringatan dengan nasehat 

(b) Siswa diberi hukuman berdiri di depan kelas 

2. Pengertian Tingkah Laku 

Tingkah laku adalah segala kegiatan, tindakan, perbuatan manusia 

yang kelihatan maupun tidak kelihatan, yang disadari maupun yang tidak 

disadarinya. Termasuk di dalamnya yaitu cara ia berbicara, berjalan, 

berpikir ataupun mengambil keputusan, cara ia melakukan sesuatu, cara ia 

bereaksi terhadap segala sesuatu yang datang dari luar dirinya.
21

 Menurut 

Herri Zan Pieter, bahwa tingkah laku adalah totalitas dari penghayatan dan 

reaksi yang dapat langsung terlihat atau yang tak tampak. Timbulnya 

tingkah laku akibat dari interelasi stimulus internal dan eksternal yang di 

proses melalui kognitif, afektif, dan motorik.
22

  

Selain itu, James P. Chaplin dalam Herri Zain Pieter mengatakan 

bahwa, tingkah laku adalah kumpulan dari reaksi, perbuatan, aktivitas, 

                                                           
21

 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 1  
22

 Herri Zan Pieter, dkk., Pengantar Psikologi untuk Kebidanan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), h. 28. 
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gabungan gerakan, tanggapan dan jawaban yang dilakukan sesorang, 

seperti proses berpikir, bekerja, hubungan seks dan sebagainya.
23

 Artinya 

bahwa tingkah laku merupakan segala aktifitas sesorang secara 

keseluruhan baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak.  

Jalaluddi menambahkan bahwa tingkah laku ditentukan oleh 

keseluruhan pengalaman yang disadari oleh pribadi. Kesadaran merupakan 

sebab dari tingkah laku. Artinya, bahwa apa yang dipikir dan dirasakan 

oleh individu itu menentukan apa yang akan dikerjakan. Adanya nilai yang 

dominan mewarnai seluruh kepribadian seseorang dan ikut serta 

menentukan tingkah lakunya.
24

 Dari beberapa definisi di atas dapat 

dipahami bahwa perilaku adalah kegiatan atau aktivitas individu sebagai 

keseluruhan terhadap perangsang dari luar yang di wujudkan dalam bentuk 

perbuatan dan tingkah laku.   

3. Perubahan Tingkah Laku 

a. Pembelajaran Menurut Behaviorisme 

Pembelajaran bukan hanya suatu proses dan kegiatan siswa 

mendengar guru berceramah, melainkan lebih pada mencari, 

menggali, menemukan informasi atau pengetahuan dan 

mengutarakannya dengan argumentasi yang logis. Gagasan-gagasan 

argumentatif tersebut disampaikan secara tertulis atau lisan.  

                                                           
23

 Ibid., h. 27. 
24

 Jalaluddin, Psikologi Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 217. 
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Proses dan kegiatan tersebut berlangsung dalam pendampingan 

guru sebagai fasilitator, motivator, dan inspirator bagi siswa. 

Pembelajaran tersebut merupakan sebuah kegiatan yang aktif, kreatif, 

interaktif. Di sini siswa banyak berhubungan dengan siswa lain dan 

guru yang terlibat dalam pembelajaran. Interaksi tersebut akan 

membawa dampak perubahan tingkah laku. Oleh karena itu 

pembelajaran selalu membuahkan hasil berupa tingkah laku. Menurut 

teori ini, perkembangan individu ditentukan oleh faktor-faktor yang 

berasal dari lingkungan. Lingkungan itu antara lain lingkungaan 

keluarga, sekolah, masyarakat, alam, budaya dan agama.
25

 

b. Stimulus Respons Bond 

Teori ini mengungkapkan bahwa kehidupan manusia tunduk 

dalam pengaruh hukum aksi dan reaksi, sebab dan akibat, adanya 

stimulasi yang menimbulkan respons. Kegiatan belajar merupakan 

upaya membuat dan membentuk stimulasi dan respons sebanyak-

banyaknya. Ada tiga hukum belajar yang cukup terkenal, yakni 

hukum kesiapan, hukum latihan/pengulangan dan hukum akibat. 

Dalam hukum kesiapan, hubungan antara stimulus dan respons 

akan terwujud dan terbentuk dengan mudah apabila ada kesiapan pada 

syaraf individu. Dalam hukum latihan dan pengulangan, hubungan 

antara stimulus dan respons  akan terwujud dan terbentuk engan 

                                                           
25

 Tulus Tu’u, Peran Disiplin Pada Perilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo, 

2004), h. 64-65.  
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mudah apabila ada latihan-latihan dan pengulangan-pengulangan 

dalam pembelajaran. Dalam hukum kibat, hubungan antara stimulus 

dan respons akan terwujud dan terbentuk dengan mudah apabila ada 

akibat yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran.
26

 

c. Teori Conditioning 

Teori ini disebut dengan stimulus respons with conditioning. 

Agar hubungan stimulasi dan respons dapat terwujud dan terbentuk 

dengan baik, perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Misalnya, bunyi 

lonceng sebagai tanda kegiatan belajar akan dimulai atau pergantian 

jam pelajaran. Setiap hari hal itu di dengar dan dialami siswa. 

Pengalaman itu akan membuat kondisi bagi siswa agar mereka 

menyiapkan diri untuk belajar.  

d. Teori Reinforcement  

Teori ini dikembangkan berdasarkan kedua teori di atas. 

Dalam conditioning, kondisi diberikan kepada stimulus, sedangkan 

pada reinforcement kondisi diberikan kepada respons. Misalnya, 

karena siswa belajar sungguh-sungguh (stimulus) selain siswa 

menguasai apa yang dipelajari (respons), guru-guru memberi angka-

angka yang tinggi, pujian, atau hadiah. Angka tinggi, pujian, hadiah 

                                                           
26

 Ibid.,  
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dapat merupakan reinforcement supaya siswa dapat belajar semakin 

giat, rajin dan sungguh-sungguh.
27

 

Dari beberapa penjelasan teori di atas maka dapat dipahami 

bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan memperhatikan aspek-

aspek stimulus yang baik akan mndapatkan respons yang baik pula. 

Dan ketika kondisi yang diciptakan cukup baik maka kegiatan 

pembelajaran pun dapat memberi hasil yang baik.  

4. Peraturan Kedisiplinan dalam mata pelajaran PAI di SMP Negeri 32 

Pekanbaru 

a. Siswa tidak keluar masuk kelas tanpa seizin guru Pendidikan Agama 

Islam 

b. Siswa berpakain bersih dan rapi saat di dalam kelas 

c. Siswa tetap berada di dalam kelas saat jam pelajaran Pendidikan 

Agama Islam sedang berlangsung 

d. Siswa tidak merusak fasilitas dan barang yang ada di dalam kelas 

e. Siswa tidak menyontek saat ulangan mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam 

f. Siswa menyelesaikan tugas Pendidikan Agama Islam tepat waktu  

g. Siswa tidak meribut saat mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

sedang berlangsung 

h. Siswa menyetor ayat sesuai dengan yang ditentukan 

i. Siswa tidak berkelahi di dalam kelas 

                                                           
27
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j. Siswa tidak mengambil barang milik orang lain tanpa seizin 

pemiliknya 

k. Siswa tidak melawan kepada guru Pendidikan Agama Islam 

l. Siswa tidak merokok di lingkungan sekolah 

m. Siswa tidak berambut panjang 

n. Siswa tidak berkuku panjang
28

 

5. Hubungan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap  Tingkah 

Laku Siswa    

Tingkah laku adalah totalitas dari penghayatan dan reaksi yang 

dapat langsung terlihat atau yang tak tampak. Timbulnya tingah laku 

akibat dari interelasi stimulus internal dan eksternal yang di proses melalui 

kognitif, afektif, dan motorik.
29

 Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah 

merupakan salah satu faktor dominan dalam membentuk dan 

mempengaruhi tingkah laku siswa. Di sekolah seorang siswa berinteraksi 

dengan siswa lain, dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya serta 

pegawai yang berada dalam komponen-komponen sekolah. Sikap, teladan, 

perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta 

dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu dalam ke dalam hati 

sanubarinya. Tingkah laku siswa yang baik dan positif dapat terjadi karena 

memang memiliki kesadaran yang tinggi bahwa mengikuti dan mentaati 

tata tertib sekolah akan berpengaruh baik baginya. Di sekolah, hal itu 

dapat terjadi juga karena adanya upaya-upaya yang diupayakan oleh para 

                                                           
28

 Baitin Purba, Wawancara, tanggal 17 Juli 2017 
29

 Herri Zan Pieter, dkk., loc. cit. 
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guru untuk menerapkan disiplin terhadap siswa.
30

 Perlunya alat untuk 

mendisiplinkan siswa agar tingkah laku siswa menjadi lebih baik yaitu 

dengan hukuman. Seperti yang disampaikan oleh Syaiful Bahri Djamarah 

bahwa hukuman diadakan bertujuan untuk memperbaiki sikap, perilaku, 

dan perbuatan anak didik yang salah kearah kebaikan sesuai dengan nilai 

dan norma kebaikan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. 

Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh peserta didik 

sebagai akibat dari pelanggaran pada aturan-aturan yang telah ditentukan. 

Sanksi tersebut dapat berupa material maupun non material. Tujuan dari 

hukuman itu sendiri adalah sebagai alat pendidik.
31

 Tingkah laku sangat 

berkaitan erat dengan hukuman. Karena dengan adanya hukuman maka 

seseorang akan patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada.  

Hukuman akan membuat siswa menjadi lebih berhati-hati dan 

bersungguh-sungguh dalam mengamalkan tatatertib yang berlaku di 

sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal maka 

hukuman sangat diperlukan guna mengokohkan dalam individu-individu 

siswa tentang pentingnya sebuah kedisiplinan.  

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa pengaruh 

pemberian hukuman (punishment) dapat meningkatkan tingkah laku siswa 

yang baik dalam proses belajar disekolah. Jika penerapannya itu 

dilaksanakan dengan benar.  

 

                                                           
30

 Tulus Tu’u, op. cit. h. 13-14. 
31

 Eka Prihatin, op. cit., h. 104. 
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B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti oleh orang 

lain. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:  

1. Winda (Nim: 10916006572) judul skripsi “Pengaruh Pemberian Hukuman 

(punishment) terhadap Hasil Belajar Siswa pada Bidang Studi Ekonomi di 

Pondok Pesantren Madrasah Aliyah Anshor Al-Sunnah Air Tiris 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. Fokus penelitian ini adalah 

untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara pemberian 

hukuman (punishment) terhadap hasil belajar siswa. Pengaruh peberian 

hukuman (punishment) terhadap hasil belajar siswa pada penelitian Winda 

adalah sebesar 46.6% dengan kesimpulan ada pengaruh pemberian 

hukuman (punishment) terhadap hasil belajar siswa. hubungannya sebesar 

0,682%, Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan analisis tersebut dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberian 

punishment terhadap hasil belajar siswa pada biang ekonomi di Pondok 

Pesantren Madrasah Aliyah Anshor Al-Sunnah Air Tiris kecamatan 

Kampar kabupaten Kampar. Sedangkan penulis meneliti mengenai 

pengaruh pemberian hukuman (punishment) terhadap tingkah laku siswa 

dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 32 

Pekanbaru. Dan fokus penelitian penulis untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang signifikan peberian hukuman (punishment) 
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terhadap tingkah laku siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam.    

2. Siti Umaya (Nim: 11311203616) judul skripsi “Pengaruh Ganjaran 

(Reward) dan Hukuman (Punishment) terhadap Prestasi Belajar Pada 

Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan 

Kansai Pekanbaru”. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

ada pengaruh yang signifikan antara pemberian ganjaran (reward) dan 

hukuman (punishment) terhadap prestasi belajar siswa. Pengaruh 

pemberian ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) terhadap prestasi 

belajar pada penelitian ini adalah sebesar 31.15% dengan kesimpulan ada 

pengaruh pemberian ganjaran (reward) dan hukuman (punishment) 

terhadap prestasi belajar. Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberian ganjaran (reward) 

dan hukuman (punishment) terhadap prestasi belajar pada biidang studi 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Kansai 

Pekanbaru. Sedangkan penulis meneliti mengenai pengaruh pemberian 

hukuman (punishment) terhadap tingkah laku siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 32 Pekanbaru. Dan fokus 

penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

pemberian hukuman (punishment) terhadap tingkah laku siswa dalam  

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.   
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C. Konsep Operasional 

Berdasarkan uraian kerangka teoritis diatas, maka perlu 

dioperasionalkan agar lebih tersusun dan terarahkan batasan tentang konsep-

konsep teoritis diatas. Dalam penelitian ini variabel X (hukuman) dilihat dari 

indikator-indikator sebagai berikut:  

1. Guru memberikan hukuman tanpa disertai informasi  

2. Guru tidak mengikutkan reinformance untuk memberi hukuman 

3. Guru masih bersifat belum adil 

4. Guru memberikan hukuman bersifat ancaman 

5. Guru memberikan hukuman pada saat marah 

6. Guru melakukan hukuman badan 

7. Guru memberikan hukuman berupa siksaan fisik 

Kemudian dalam penelitian ini variabel Y (tingkah laku) dilihat dari 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Hukuman belum memberi efek jera pada siswa  

2. Perilaku siswa belum menempakkan perubahan setelah diberi 

hukuman 

3.  Perilaku siswa masih dalam kebiasaan yang menyimpang dari kode 

etik yang diterapkan 

4. Siswa masih merusak fasilitas dan barang yang ada di dalam kelas 

5. Siswa masih melawan kepada guru 

6. Perilaku siswa masih menyimpang dari peraturan sekolah 
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7. Perilaku siswa masih memperlihatkan kegiatan belajar yang buruk 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah 

yang telah dikemukakan. Adapun rumusan hipotesis untuk penelitian ini 

adalah: 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan pemberian hukuman 

terhadap tingah laku siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 32 Pekanbaru. 

H0 : Tidak ada pengaruh yang signifikan pemberian hukuman 

terhadap tingkah laku siswa dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 32 Pekanbaru. 

 


