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BAB II

KAJIAN TEORETIS

A. Konsep teori

1. Pengertian Hukuman

Hukuman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan

dengan:

a. Siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang-orang yang

melanggar undang-undang dan sebagainya;

b. Keputusan yang dijatuhkan oleh hakim;

c. Hasil atau akibat menghukum.1

Hukuman dalam bahasa Arab diistilahkan dengan ”iqab, jaza’, dan

’uqubah”. Kata ”iqab” bisa juga berarti balasan. Dalam Al-Qur’an banyak

menggunakan kata iqab, diantaranya dalam: QS. Al-Baqarah: 196

        
dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat

keras siksaan-Nya.

Ali Imran: 11;

             
    

(keadaan mereka) adalah sebagai Keadaan kaum Fir'aun dan orang-
orang yang sebelumnya; mereka mendustakan ayat-ayat kami; karena itu

1 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm.360
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llah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. dan Allah sangat
keras siksa-Nya.

al-Maidah: 2

                  
   

dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan
bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-
Nya.

al-An’am: 165;

         
Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

al-Anfal: 13

                 
  

(Ketentuan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya mereka
menentang Allah dan Rasul-Nya; dan Barangsiapa menentang Allah dan
Rasul-Nya, Maka Sesungguhnya Allah Amat keras siksaan-Nya.

Bila memperhatikan masing-masing ayat tersebut, terlihat bahwa

kata ”iqab” mayoritasnya didahului oleh kata ”syadid” (yang paling, amat,

dan sangat) dan kesemuanya menunjukkan arti keburukan dan azab yang

menyedihka.2

2 Armai Arief.,op.cit, hlm.192
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Hukuman dalam dunia pendidikan merupakan salah satu metode

yang diterapkan guna pencapaian tujuan pendidikan. Secara  terminologi,

hukuman  dalam dunia  pedagogis  dapat  diartikan sebagai berikut:

1. Menurut Amir Daien Indrakusuma hukuman adalah tindakan yang

dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga

menimbulkan nestapa, yang dengannya anak akan menjadi sadar akan

perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak

mengulanginya.3

2. Hubungannya dengan pendidikan Islam, hukuman (iqab) menurut

Armai Arief   berarti: 1) Alat pendidikan preventif dan represif yang

paling tidak menyenangkan, 2) Imbalan dari perbuatan yang tidak baik

dari peserta anak.4

3. M. Ngalim Purwanto mengartikan hukuman dalam proses pendidikan

adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja

oleh seseorang (orang tua, guru, dan sebagainya) sesudah terjadi suatu

pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan5

3 Indrakusuma, Amir Daien, Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional,
1993), hlm.142

4 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat
Press, 2002), hlm.131

5 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), hlm.186
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4. Kartini Kartono mengartikan hukuman adalah perbuatan yang secara

intensional diberikan sehingga menyebabkan penderitaan lahir batin,

diarahkan untuk menggugah hati nurani dan penyadaran si penderita

akan kesalahannya.6

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

hukuman merupakan tindakan pendidik secara intensional yang

menyebabkan kenestapaan peserta didik yang melanggar aturan agar dapat

memperbaiki kesalahannya.Karenanya hukuman yang pedagogis

hendaknya :

a. merupakan suatu perbuatan yang disengaja dan sadar,

b. merupakan suatu konsekuensi dari suatu pelanggaran,

c. paling tidak mengandung kenestapaan, dan

d. bertujuan ke arah perbaikan dan sadar akan kesalahannya.

2. Kedudukan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Kedudukan hukuman dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu hukuman

dalam konteks makro (hukuman dalam masyarakat Muslim) dan hukuman

dalam konteks mikro (hukuman dalam dunia pendidikan Islam).

Kedudukan hukuman dalam konteks makro, dalam arti hukuman

dalam masyarakat Islam, dikenal tiga kategori hukuman (jinayah,

‘uqubah) yaitu qishash, hudud, dan ta’zir. Ketiga kategori hukuman itu

dikelompokkan

6 Kartini Kartono, Pengantar Ilmu Mendidik Teoritis, (Bandung: Mandar Maju, 1992),
hlm.261
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menjadi dua, (1) hukuman yang penetapannya berdasarkan nash syari’at,

yaitu hukuman qishash dan hudud, (2) hukuman yang penetapan dan

pelaksanaannya diserahkan kepada kebijakan hakim, yaitu hukuman

ta’zir.7

Qishash adalah hukuman atas pelanggaran jiwa dengan sebab

membunuh, memotong, atau melukai anggota tubuh8 . Sedangkan hudud

adalah bentuk jamak dari haad yang secara bahasa berarti cegahan,

kemaksiatan. Menurut istilah syara’, haad berarti pemberian hukuman

dalam rangka hak Allah.9 Adapun hukum hudud dijatuhkan kepada

seseorang yang melakukan salah satu perbuatan kesalahan yang dihukum

haad yaitu zina, menuduh zina, mencuri, mabuk, mengacau, murtad, dan

memberontak.10 Hukuman yang dijatuhkan melalui hudud itu berbeda-

beda sesuai dengan delik kejahatan yang dilakukan.

Kategori ketiga yaitu hukuman ta’zir yang merupakan hukuman

atas suatu kejahatan yang hukumannya tidak ditetapkan dalam nash.

Penetapan dan kadar hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan

hakim, yang diperkirakan dapat menumbuhkan kesadaran pada diri

pelaku.11

Ketiga kategori hukuman itu (qishash, hudud, dan ta’zir) walaupun

berbeda-beda dalam kadar hukumannya, tetapi dalam aplikasinya

7 Mahmoud Syaltout, Islam Aqidah wa Syari’ah, terj. Abdurrahman Zain, (Jakarta:
Pustaka Amani, 1986), hlm.413

8 Ibid , hlm.425
9 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, jilid 9, (Bandung: PT. Alma’arif, 1993), hlm.13
10 Ibid, hlm.14
11 Mahmoud Syaltout, Islam Aqidah wa Syari’ah, terj. Abdurrahman Zain, (Jakarta:

Pustaka Amani, 1986), hlm 340
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dijatuhkan dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, demi

kemaslahatan masyarakat dan agar terpeliharanya ketertiban umum.12

Hukuman yang ada relevansinya dengan dunia pendidikan Islam,

tindak pidana, atau pelanggaran yang sering terjadi termasuk pada

kategori hukuman ta’zir karena tidak ada ketentuannya dalam nash dan

penetapan serta pelaksanaannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim

(para pendidik Muslim).

Mengimplementasikan hukum, yakni mengamalkan Islam secara

keseluruhan merupakan amanah yang diberikan Allah kepada manusia

sebagai khalifah-Nya. Di sinilah letak relevansi antara hukuman dengan

fitrah manusia dan rasa tanggung jawabnya, seperti firman Allah dalam

surat Al-Ahdzab ayat 72 dan 73, mengapa Allah menghukum manusia

karena ada relevansinya dengan tanggung jawabnya selaku khalifah-Nya

di muka bumi, yaitu berupa amanat Allah yang harus ditunaikannya

sesuai dengan tujuan penciptaannya.

Oleh karena itu, untuk menunaikan amanah tersebut dalam

kaitannya dengan kedudukan hukuman secara makro Allah

menghendaki dan mengharuskan manusia untuk menetapkan hukum

sesuai dengan apa yang diturunkan Allah (Al-Qur’an dan Sunnah).

12 A. Djazuli , Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar), (Bandung: Orba Shakti, 1991), hlm.33-36
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Kedudukan hukuman dalam konteks mikro, artinya dalam dunia

pendidikan, baik Barat maupun Islam, keberadaan hukuman diakui

sebagai salah satu usaha transformasi dan internalisasi nilai. Namun para

ahli berbeda pendapat dalam mengkategorisasi hukuman itu. Ada yang

mengatakan sebagai alat pendidikan.13

Alat pendidikan secara definitif adalah usaha-usaha atau perbuatan

dari si pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan tugas mendidik.14

Alat pendidikan di sini masih bersifat abstrak yang hanya bisa dilihat

dalam bentuk action, yaitu dalam bentuk sikap, perbuatan, dan perkataan.

Variasi dari sikap, perbuatan, dan perkataan akan melahirkan macam-

macam alat dalam pendidikan, yang pada dataran aplikatif memberikan

pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan jiwa anak didik.15

Aplikasi alat-alat pendidikan tersebut harus dilakukan secara

intensional (dengan sengaja dan bertujuan) dan dalam penerapannya

sejauh mungkin supaya berlangsung tanpa tekanan dan paksaan. Aplikasi

alat-alat itu bukan hanya bersifat teknik belaka, tetapi bersangkut paut

dengan pribadi yang menggunakannya, yakni pendidik. Karena itu ia

hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan tujuan yang terkandung

dalam alat-alat itu.

13 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif; Suatu
Pendekatan Teoritis Psikologis, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hlm.196

14 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2007), hlm.176

15 Syaiful Bahri Djamarah.,op.cit , hlm.185



22

22

Pemilihan alat-alat pendidikan yang baik dan sesuai harus

memperhatikan empat syarat berikut:

a. Tujuan apakah yang hendak dicapai dengan alat itu;

b. Siapa (pendidik) yang menggunakan alat itu;

c. Anak (si terdidik) yang mana yang dikenai alat itu;

d. Bagaimana menggunakan alat itu.16

Penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan hukuman

dalam kontekks mikro merupakan alat pendidikan yang istimewa sifatnya

karena hukuman membuat anak didik menderita (fisik dan moral), tidak

menyenangkan anak, dan selalu berkesan negatif.

Hukuman merupakan suatu metode/teknik mendidik dalam upaya

mencapai    tujuan yang di dalamnya terkandung dan bermaknakan

transformasi dan internalisasi nilai. Untuk itu, dalam mengaplikasikannya

tidak boleh bersifat intimidasi tetapi harus secara intensional yang

mencerminkan nilai pendidikan Islam.

3. Tujuan Hukuman Dalam Pendidikan Islam

Setiap aktivitas manusia tentu mempunyai tujuan, karena aktivitas

yang tidak bertujuan merupakan aktivitas yang sia-sia. Hukuman dalam

pendidikan Islam merupakan proses dan aktivitas yang bersifat intensional

(sadar dan bertujuan).

16 M. Ngalim Purwanto.,op.cit,hlm.177
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Sekolah sebagai lembaga formal perlu adanya peraturan atau tata

tertib yang memuat hal-hal yang harus dilakukan siswa dengan tahapan-

tahapan konsekuensi/hukuman yang akan diterima jika siswa

melanggarnya. Dengan demikian, jika ada pelanggaran dapat ditindak

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dimensi diadakannya hukuman dalam proses pendidikan ada dua

hal, yaitu:

1) Hukuman diadakan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi

pelanggaran. Sifatnya untuk mencegah jangan sampai terjadi

pelanggaran. Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang

telah diperbuat

2) Hukuman dilakukan karena adanya pelanggaran yang telah diperbuat.17

Kedua dimensi di atas, dapat dipahami bahwa pelaksanaan

hukuman dalam pendidikan Islam mengandung dua macam orientasi.

Dimensi pertama berpandangan bahwa hukuman dilakukan dengan

maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran, karenanya berorientasi

pada masa yang akan datang, berorientasi masa depan. Orientasi ini

bersifat preventif. Sedangkan dimensi kedua  berpandangan bahwa

hukuman sebagai akibat karena hukuman berorientasi ke belakang,

orientasi masa lampau. Orientasi kedua ini bersifat kuratif.

17 Syaiful Bahri Djamarah.,op.cit , hlm.203



24

24

Maksud atau tujuan orang memberi hukuman itu bermacam-

macam. Dari berbagai tujuan itulah pada akhirnya melahirkan teori-teori

hukuman, yaitu :

1) Teori pembalasan

Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan

dendam terhadap     kelainan dan pelanggaran yang telah dilakukan

seseorang. Tentu saja teori ini tidak boleh dipakai dalam pendidikan di

sekolah.

2) Teori Kebaikan

Hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan. Jadi, maksud

hukuman itu ialah untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat

kesalahan semacam itu lagi. Teori inilah yang lebih bersifat pedagogis

karena bermaksud memperbaiki si pelanggar, baik lahiriah maupun

batiniahnya.

3) Teori Perlindungan

Hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari

perbuatan-perbuatan yang tidak wajar.

4) Teori ganti Kerugian

Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian

kerugian (boete) yang telah diderita akibat dari kejahatan-kejahatan atau

pelanggaran itu.
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Dalam proses pendidikan, teori ini masih belum cukup. Sebab,

dengan hukuman semacam itu anak mungkin tidak merasa bersalah atau

berdosa karena kesalahannya itu telah terbayar dengan hukuman.

5) Teori Menakut-nakuti

Hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada

si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia

akan selalu takut melaksanakan perbuatan itu dan mau

meninggalkannya. Teori ini masih membutuhkan ”teori perbaikan”

sebab dengan teori ini besar kemungkinan anak akan meninggalkan

suatu perbuatan itu karena hanya rasa takut, bukan karena keinsyafan

bahwa perbuatannya memang sesat atau buruk.18

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam perspektif pedagogis,

hukuman dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalan tercapainya

tujuan pendidikan dan pengajaran.19 Hukuman diberikan agar anak

menyadari kekeliruannya dan mau memperbaikinya. Dengan demikian,

dalam pemberian hukuman terkandung tujuan etis (moril dan susila)

karena hukuman diberikan akibat anak berbuat salah atau melanggar

aturan agar menjadi jera dan tidak mengulanginya kembali.

Tujuan hukuman lain yang paling pokok dalam pendidikan Islam

adalah untuk membangkitkan dan menumbuhkan perasaan tanggung

18 M. Ngalim Purwanto.,op.cit,hlm 187-188
19 Syaiful Bahri Djamarah.,op.cit ,hlm 199
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jawab manusia-didik  baik tanggung jawab individual, sosial, maupun

tanggung jawab moral.20

Berdasarkan penjelasan di atas maka secara singkat tujuan

hukuman dalam pendidikan Islam adalah:

a) Memperbaiki kepribadian anak, bukan balas dendam.

b) Membuat kesadaran dan keinsyafan akan perbuatan yang keliru dan

bersedia untuk memperbaikinya.

c) Membuat anak jera dan tidak mengulangi perbuatan yang salah.

d) Membangkitkan rasa tanggung jawab anak baik secara individual,

sosial, maupun moral.

e) Mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran (preventif).

Tujuan hukuman di atas merupakan acuan yang di arahkan pada

upaya pencapaian dan perealisasian tujuan pendidikan Islam. Sehingga

tujuan hukuman di atas dapat pula berfungsi sebagai alat yang dapat

mempermudah tercapainya tujuan pendidikan Islam. Namun dari kelima

kesimpulan di atas, nomor empat yaitu mencegah kemungkinan terjadinya

pelanggaran merupakan tujuan yang paling penting terkait dengan

pendidikan. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan

Islam, bahwa tujuan hukuman adalah untuk merealisasikan kehidupan

yang tenang, penuh kedamaian, keamanan, dan ketenteraman.

20 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.217
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Penerapan peraturan (undang-undang) hukuman Islam pada

prinsipnya merupakan bentuk pencegahan (preventif) tindakan kriminal

dari masyarakat. Penjahat yang hendak melakukan kejahatan akan

memperhitungkan seribu kali terhadap hukuman yang diwajibkan oleh

Islam. Ia urung membunuh karena mengerti bahwa hukumannya adalah

dibunuh. Ia tidak mencuri karena mengerti ia pasti akan dipotong

tangannya. Tidak berzina karena mengerti bahwa ia akan dirajam atau

didera. Demikianlah, ia tidak mendekati tindak kejahatan karena

memperhitungkan hukuman yang bakal diterimanya nanti, di samping

dosanya yang sangat besar.21

4. Fungsi hukuman dalam pendidikan Islam

a. Hukuman dan upaya penanaman disiplin

Ada tiga aspek nilai yang terpenting berkenaan dengan tugas

pendidik untuk merealisasikan tujuan pendidikan Islam, melalui

alat/metode pendidikan. Pertama, membentuk manusia didik menjadi

pribadi yang beriman yang senantiasa siap sedia mengabdi kepada

Allah SWT. Kedua, bernilai edukatif yang mengacu kepada petunjuk

Al-Qur’an. Ketiga, berkaitan dengan pemberian motivasi dan

kedisiplinan sesuai ajaran Al-Qur’an tentang pahala/ganjaran (tsawab)

dan hukuman (‘iqab).22

21 Abdullah Nashih Ulwan,’Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam’, dalam Saifullah Kamalie
dkk., Pedoman pendidikan Anak dalam Islam, (Semarang: Assy-Syifa, 1981), hlm.153

22 Abdurrahman Saleh Abdullah.,op.cit, hlm 198
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Berdasarkan aspek-aspek nilai di atas, maka upaya penanaman

kedisiplinan itu dapat dilakukan melalui penerapan hukuman yang

edukatif dan berdasarkan petunjuk al-Qur’an untuk mencapai tujuan

pendidikan Islam, yaitu membentuk manusia didik menjadi hamba

Allah.

Di sini terlihat relevansi antara alat atau metode, proses

transformasi dan internalisasi nilai, dan tujuan yang ingin dicapai.

Hukuman sebagai alat/metode mengandung nilai-nilai edukatif yang

mengarah pada pencapaian dan perealisasian tujuan pendidikan Islam.

Aspek kedisiplinan itu merupakan hal yang sangat menentukan dalam

mencapai tujuan, dan salah satu cara untuk menanamkan kedisiplinan

itu adalah menerapkan hukuman.

b. Fungsi hukuman dalam pendidikan Islam

Hukuman dalam istilah psikologi terjadi pada saat situasi

kehilangan (deprivation) muncul atau pengalaman tidak enak yang

ditimbulkan oleh suatu kelompok ataupun individu secara sengaja dan

merugikan kelompok lain yang disebabkan oleh pelanggaran atau

kejahatan (misdeed) kelompok pertama. Tingkah laku yang salah

(misbehavior) tersebut bisa berupa pelanggaran hukum, aturan, undang-

undang, perintah, atau juga harapan bersama.23

23 Abdurrahman Mas’ud.,op.cit, hlm.23
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Sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman dalam pendidikan

Islam memiliki dua orientasi yaitu orientasi ke belakang sebagai akibat

dan orientasi ke depan sebagai upaya perbaikan dan pencegahan. Dengan

demikian, maka fungsi  hukuman  dalam  pendidikan  Islam adalah

sebagai berikut:

1) Fungsi preventif, yaitu  memberikan dampak pada peserta didik yang

lain, sehingga peserta didik lain tidak melakukan perbuatan yang

sama dengan perbuatan terhukum.

2) Fungsi kuratif, yaitu yang mampu membawa perbaikan sikap dan

perilaku moral terhukum di kemudian hari agar menjadi ”anak

zaman” yang bertanggung jawab di zamannya sendiri.

3) Fungsi educatif, yaitu mampu menumbuhkan hasrat peserta didik

(terhukum) untuk merubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi

perbuatan buruk atau perbuatan yang melanggar aturan (agama dan

sosial) bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata

kesadarannya dan ketidaksenangannya terhadap perbuatan jahat.

4) Fungsi represif, yaitu yang memberikan dampak positif bagi

terhukum sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang

menyebabkan dirinya terhukum kembali.

5) Fungsi motivatif, yaitu memberikan dorongan pada peserta didik

untuk belajar tanpa adanya tekanan mental, berkesadaran pribadi dan

terlepas dari bentuk pemaksaan.
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5. Proses dan unsur-unsur Hukuman dalam pendidikan Islam

a. Proses hukuman dalam pendidikan Islam

Hukuman merupakan suatu proses transformasi dan

internalisasi nilai, karena hukuman berupa tindakan intensional yang

menjadi alat/metode untuk mempermudah pencapaian dan

terealisasinya tujuan pendidikan Islam.Proses tersebut dapat

dilakukan melalui dua jalur, yaitu:

1) pendidikan yang dilakukan oleh diri sendiri (self education), yang

melalui kegiatan penelitian tanpa bantuan orang lain.

2) pendidikan melalui orang lain (education by another), berproses

melalui kerja sama dengan orang lain.24

Muhaimin dan Abdul Majid25 menambahkan bahwa

hukuman yang diberikan haruslah:

1) Mengandung makna edukasi.

2) Merupakan jalan/solusi terakhir dari beberapa pendekatan dan

metode yang ada.

3) Diberikan setelah anak didik mencapai usia 10 tahun.

Bagaimanapun juga, yang namanya hukuman, walau sekecil-

kecilnya atau seringan-ringannya akan memberikan nestapa pada

24 purwanto.,op.cit, hlm.173-178
25 Muhaimin dan Abd. Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam; (Kajian Filosofis dan

Kerangka Dasar), (Bandung: PT. Trigenda   Karya,1993), hlm 271



31

31

peserta didik. Dalam proses penerapannya dapat berdampak positif

maupun negatif.

Hukuman akan berdampak positif apabila pelaksanaannya di

dasari sikap bijaksana dan mengandung tujuan untuk memperbaiki

dan meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik. Hukuman akan

berdampak negatif manakala hukuman dijadikan sebagai alat balas

dendam, alat untuk intimidasi dengan tanpa menimbulkan keinsyafan,

dan dijadikan alat untuk menindas dan mempersulit peserta didik.

Dengan demikian nilai pedagogis dari hukuman akan terlihat apabila,

(1) hukuman itu membantu anak untuk bisa bertanggung jawab dan

mandiri secara susila, sehingga dia (2) mampu mengenali kebaikan

dan mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan tata

nilai dalam lingkungannya.

b. Unsur-unsur hukuman dalam pendidikan agama Islam

Unsur-unsur dalam pendidikan Islam adalah bagian-bagian

atau keadaan yang menentukan keberhasilan hukuman dalam proses

pendidikan Islam. Berhasil dan tidaknya hukuman dalam pendidikan

Islam tergantung pada unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, yaitu:

pribadi pendidik, pribadi peserta didik, cara yang dipakai untuk
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menghukum anak, hubungan antara pendidik dan peserta

didik, serta suasana/situasi ketika hukuman itu dilakukan.26

1) unsur pribadi pendidik

Pribadi pendidik ini berkaitan dengan totalitas

kepribadiannya (motivasi, tujuan dan pandangan hidup, karakter,

kelebihan dan kekurangannya) yang akan memberikan iklim

emosional dan suasana psikis edukatif tertentu kepada situasi

pendidikan.27 Al-Abrasyi menyebutkan ada tujuh sifat yang harus

dimiliki oleh seorang pendidik/guru adalah: a) memiliki sifat

zuhud, b) bersih dari sifat dan akhlak yang buruk, c) ikhlas dalam

melaksanakan tugas, d) pemaaf dan sanggup menahan diri dari

kemarahan, lapang dada, e) menempatkan diri sebagai seorang

bapak sebelum menjadi seorang guru, f) mengetahui bakat, tabiat,

dan watak anak didiknya, dan g) menguasai bidang studi yang

diajarkan28.

2) Unsur pribadi peserta didik

Dilihat dari segi kedudukannya, peserta didik adalah

makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan

pertumbuhan menuju fitrahnya masing-masing. Mereka

memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke

arah titik optimal kemampuan

26 Syaiful bahri djamarah.,op.cit. hlm.201
27 Kartini kartono.,op.cit, hlm.254
28 Mohammad Athiyah Abrasyi.,op.cit, hlm.71-76
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fitrahnya.29 Dalam pandangan yang lebih modern, anak

didik tidak hanya dianggap sebagai obyek atau sasaran pendidikan

saja, melainkan juga harus diperlakukan sebagai subyek

pendidikan. Hal ini antara lain dilakukan dengan cara melibatkan

mereka dalam memecahkan masalah dalam proses belajar

mengajar.

Unsur pribadi peserta didik yang  terpenting adalah sebagai

unsur yang aktif, adanya kesediaan untuk berkembang dalam suatu

proses. Namun kesediaan untuk berkembang pada peserta didik

berbeda-beda sesuai dengan perbedaan individu. Perbedaan

individu mengenai jenis kelamin, usia, motivasi, bakat, perasaan,

dan sebagainya sebagai makhluk yang unik harus menjadi bahan

pertimbangan dalam proses hukuman dan keberhasilannya.

Unsur peserta didik sangat menentukan berhasil atau

tidaknya suatu proses transformasi dan internalisasi nilai. Oleh

karena itu, dalam penerapan hukuman agar berhasil secara

pedagogis harus memperhatikan pribadi, tabiat, dan abilitas

intelektual peserta didik sebagai unsur yang aktif. Kesediaan

peserta didik untuk berkembang merupakan unsur yang sangat

menentukan keberhasilan penerapan hukuman.

29 Abudin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm.79
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3) Unsur cara menghukum

Hukuman sebagai proses transformasi dan internalisasi nilai

harus dilakukan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya, baik

menurut kaidah keagamaan maupun kaidah dan teori pendidikan

Islam atau teori pendidikan Barat yang sesuai dengan misi

pendidikan Islam. Cara-cara dalam menerapkan hukuman akan

berhasil baik bila dilakukan secara konstruktif (membangun)

perkembangan dan dinamika peserta didik ke arah yang

mengantarkan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Bukan cara-

cara yang bersifat destruktif (merusak) perkembangan peserta didik

yang akhirnya menghambat pencapaian tujuan. Maksud hukuman

adalah perbaikan, oleh karena itu harus dilakukan dengan cara-cara

yang baik, bijaksana, dan edukatif.

Setiap pendidik hendaknya memperhatikan beberapa syarat

dalam pemberian hukuman, yaitu: mengandung makna edukasi,

harus tetap dalam jalinan cinta, kasih, dan sayang, harus

menimbulkan keinsyafan dan penyesalan bagi anak didik,

diikutkan dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan

kepada anak didik.30

Tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik

pula sesuai dengan prinsip-prinsip penerapan hukuman dalam

30 Armai Arief.,op.cit, hlm.135
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pendidikan Islam. Jangan hanya terfokus pada pencapaian tujuan

kalau akhirnya menghalalkan segala cara.

4) Unsur hubungan peserta didik dengan pendidik

Keberhasilan dalam menerapkan hukuman akan lebih baik

jika dibarengi dengan hubungan atau komunikasi harmonis antara

pendidik dan peserta didik yang didasari dengan rasa saling

menyayangi, menghormati, menghargai, mencintai, dan saling

mempercayai sebagai hubungan timbal balik secara komunikatif.

Hubungan pendidik dan peserta didik bukanlah seperti

hubungan "penggembala" yang "menggembalakan" peserta didik

untuk mengenal nilai moral. Juga bukan sekedar hubungan

pemberi dan penerima yang hanya bersifat hubungan satu arah.

Hubungan semacam ini kurang mendukung keberhasilan

transformasi dan internalisasi nilai melalui penerapan hukuman

dalam pendidikan.

5) Unsur suasana dan situasi

Situasi utama dari proses transformasi dan internalisasi nilai

melalui hukuman harus menunjukkan proses yang dapat

membantu perkembangan peserta didik. Karena itu proses

transformasi dan internalisasi nilai dalam pendidikan berlangsung

tanpa paksaan, kekerasan dan tekanan, tanpa kesengajaan yang

dilebih-lebihkan. Kesengajaan yang dipaksakan dan ditekankan

dengan kekerasan akan dirasakan oleh peserta didik sebagai
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pelanggaran terhadap martabat dirinya. Sebagai akibatnya akan

menimbulkan protes dan pemberontakan sehingga kemungkinan

perbuatan mendidik yang  benar (proses transformasi dan

internalisasi nilai) menjadi hilang. Karena itu, prosesnya harus

diatur sesuai dengan fungsinya sebagai pembantu, bukan untuk

kepentingan yang lain kecuali untuk peserta didik.

6. Jenis-Jenis Hukuman Dalam Pendidikan Islam

a. Pembagian hukuman

Hukuman dalam pendidikan ditinjau dari segi tingkatannya terbagi

atas tiga bagian, yaitu:

1) Hukuman ringan: di antaranya kontrol sederhana (perubahan

mimik wajah, pelototan mata), pertemuan individual dengan cara

memanggil anak yang melanggar.

2) Hukuman sedang: di antaranya menghilangkan hak istimewa dan

menahan di sekolah (distensi). Hukuman berat: di antaranya

hukuman badan (pukulan), diskorsing dari   kegiatan sekolah.31

Ditinjau dari segi sifatnya, hukuman dalam pendidikan

terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1) Hukuman preventif, yaitu hukuman yang diadakan dengan

maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Karena

31 Sudirman, dkk, Ilmu Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1992), hlm.336-
339
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bermaksud untuk mencegah, maka hukuman ini dibuat atau

diadakan sebelum pelanggaran dilakukan.

2) Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan karena adanya

pelanggaran atau kesalahan yang telah diperbuat.32

William Stern, yang dikutip oleh M.ngalim Purwanto33

membedakan tiga macam hukuman yang disesuaikan dengan tingkat

perkembangan anak yang menerima hukuman itu. Ketiga hukuman

tersebut adalah :

1) Hukuman asosiatif

Umumnya, orang mengasosiasikan antara hukuman dan kejahatan

atau pelanggaran, antara penderitaan yang diakibatkan oleh

hukuman dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukan. Untuk

menyingkirkan perasaan tidak enak (hukum) itu, biasanya orang

atau anak menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang.

2) Hukuman logis

Hukuman ini dipergunakan terhadap anak yang telah agak besar.

Dengan hukuman ini, anak mengerti bahwa hukuman itu adalah

akibat yang logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak

baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman akibat dari

kesalahan yang diperbuatnya.

3) Hukuman normatif

32 M.ngalim Purwanto.,op.cit,hlm.189
33 Ibid.,hlm.190
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Hukuman yang bermaksud memperbaiki moral anak-anak.

Hukuman ini dilakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran

mengenai norma-norma etika, seperti: berdusta, menipu, dan

mencuri. Hukuman normatif sangat erat hubungannya dengan

pembentukan watak anak. Pendidik berusaha menginsafkan anak

terhadap perbuatannya yang salah dan memperkuat kemauannya

untuk selalu berbuat baik dan menghindari kejahatan.

7. Hukuman fisik dalam perspektif pendidikan Islam

Hukuman dalam Islam (pendidikan Islam) tidak dijatuhkan

sekedar untuk  menyengsarakan. Hubungan antara tujuan dan

hukuman lebih jelas bila  diperhatikan  istilah  bahasa  Arab ”جزاء” .

Arti dari makna itu dipergunakan untuk memberi arti  hukuman atau

ganjaran. Kedua  jenis  hukuman  dan  ganjaran  ditunjukkan dalam

Al-Qur’an  surat  an-Najm [53]: 31:

ما في السموات وما في األرض لیجزي الذین أسئوا  و

بما عملوا ویجزي الذین أحسنوا بالحسنى  

”Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa

yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang

yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan
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memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan

pahala yang lebih baik (syurga)”

dari Keterangan ayat di atas menjelaskan peranan hukuman,

termasuk juga hukuman fisik (jasmaniah).

memainkan peranan dalam rangka memperbaiki dan mengurangi

serta menghilangkan tindak kejahatan yang diakui Al-Qur’an di

dalam berbagai hal diatur dengan rapi. Secara nyata, hukuman

jasmaniah itu disetujui oleh Al-Qur’an dalam situasi-situasi tertentu

yang tidak ada kaitannya dengan proses legal.34

Hukuman fisik ini, banyak kritikan dari para pendidik modern,

bahkan dianggap tabu dan haram untuk disebut-sebut, karena

hukuman fisik tidak sesuai dengan pendidikan yang demokratis serta

membuat anak mendendam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh

Herbert Spencer bahwa pemberian hukuman tidak ada manfaatnya

dalam pendidikan yang demokratis.35

Namun Bagaimanapun juga kritikan pedas yang dilontarkan

sebagian pendidik Barat/modern, namun hukuman fisik (jasmani)

penggunaannya diperbolehkan dalam pendidikan Islam, dengan

alasan:

34 Abdurrahman Saleh Abdullah.,op.cit,.hlm. 2007
35 Rudolf Dreikur dan Cassel , Pearl, Disiplin Tanpa Hukuman, (Bandung: Remaja

Karya, 1986), hlm.58
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1) Dalam sistem pendidikan Islam hukuman jasmani itu diakui dan

dianggap sebagai suatu cara yang efektif untuk memperbaiki

tingkah laku.

2) Apa yang efektif pada suatu masyarakat, belum tentu efektif

pada masyarakat lain.

Sampai sekarang belum ada kajian yang menunjukkan

bahwa hukuman jasmani mempunyai pengaruh yang buruk pada

pendidikan dalam masyarakat yang mengamalkan ajaran Islam.36

Terjadinya akibat negatif dalam menerapkan hukuman

fisik bisa dicegah dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai

berikut:

1) Pembuktian kekeliruan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh

anak/peserta didik.

2) Adanya kesadaran pada diri anak bahwa perbuatan yang

dilakukannya itu memang salah.

3) Harus dipikirkan hukuman yang bersifat mendidik.

Latar belakang dan kondisi anak yang melanggar, seperti

sering tidaknya (frekuensi) melakukan pelanggaran, perbedaan jenis

kelamin, pelanggarannya disengaja atau tidak disengaja, atau

pelanggaran dalam bentuk penyelewengan atau bentuk

pengecualian.37

36 Abdurrahman shlmeh Abdullah.,Op.cit,hlm.230
37 Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), hlm.234
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Selain pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam menerapkan

hukuman fisik ada syarat-syarat tertentu, yaitu:

1) Boleh memukul dengan pukulan ringan terutama ketika

memerintahkan mereka menunaikan shalat jika telah berumur

sepuluh tahun. Rasulullah saw bersabda:

َالِة َوھُْم أَْبنَاُء َسْبِع ِسنِیَن َواْضِربُوھُْم َعلَْیَھا  ُمُروا أَْوَالَدُكْم بِالصَّ

قُوا  بَْینَھُْم فِي اْلَمَضاِجعِ َوھُْم أَْبنَاُء َعْشٍر َوفَرِّ
Artinya: “Suruhlah anak-anakmu mengerjakan shalat ketika

mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika

meninggalkan shalat ketika mereka berumur sepuluh

tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abu

Dawud)

Kata ‘pukullah’ pada hadis di atas mengandung pengertian  ’hukuman atau sanksi’ yaitu berupa teguran, peringatan, atau nasihat kepada anak yang meninggalkan shalat jika telah berumur 10 tahun. Jadi hukuman tidak selalu identik dengan pukulan secara fisik.

2) Pukulan tidak boleh lebih dari tiga kali. Pukulan di sini adalah

menggunakan lidi atau tongkat kecil.

3) Memberi kesempatan pada anak untuk bertobat dan memperbaiki

kesalahannya tanpa memukul atau merusak nama baiknya38

38 Mohammad Athiyah Abrasyi.,op.cit.hlm 153
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4) Hukuman jangan diberikan di depan orang lain sehingga

menyebabkan anak malu. Hukuman diberikan secara individual

khusus pada anak yang melanggar saja agar timbul kesadaran

pribadinya tentang arti hukuman yang diterimanya.39

5) Jangan menghukum dalam keadaan emosional yang meluap-luap

atau sedang marah.

6) Jangan memukul wajah atau bagian-bagian yang sensitif seperti

kepala, leher, dan kemaluan.  Sebagaimana sabda Nabi saw:

َذا قَاتََل أََحُدُكْم أََخاهُ فَْلیَتَِّق اْلَوْجھَ إ

”Apabila seseorang di antara kalian memukul saudaranya, maka

hindarilah bagian wajah” (HR. Muslim)

7) Jangan memukul anak sampai melukai atau membuat cedera.

Menurut Abdullah Nashih Ulwan40, syarat-syarat hukuman

fisik yang edukatif adalah:

a) Pendidikan tidak menggunakan metode hukuman sebelum

metode yang lain tidak berhasil digunakan.

b) Hindari menghukum ketika dalam keadaan marah karena

dikhawatirkan menimbulkan bahaya terhadap anak.

c) Ketika memukul hendaknya menghindari anggota badan

yang peka seperti: kepala, muka, dada, dan perut.

39 M. arifin.,op.cit. hlm.220
40 Abdullah nasih Ulwan.,Op.cit, hlm.166-168
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d) Pukulan pertama hukuman hendaknya tidak terlalu keras dan

tidak menyakiti pada kedua tangan atau kaki.

e) Tidak memukul anak sebelum ia berusia sepuluh tahun.

f) Tidak memukul anak pada kesalahan yang pertama.

g) Pendidik hendaknya memukul anak dengan tangannya

sendiri dan tidak menyerahkannya kepada orang lain.

h) Jika anak sudah menginjak usia dewasa boleh memukul lebih

dari sepuluh kali apabila pukulan sebelumnya tidak membuat

jera.

Hukuman fisik (terutama pukulan) jangan dilakukan terlalu

sering, sekali-kali saja sesuai dengan tujuan hukuman itu sendiri,

itu pun apabila cara lain tidak berhasil memperbaiki perilaku anak.

Hukuman fisik dalam bentuk pukulan jangan sering diterapkan

pada anak usia sekolah menengah atas karena bisa menimbulkan

rasa tidak puas dan dendam yang memungkinkan terjadinya

perkelahian antara pendidik dan peserta didik. Sebaiknya untuk

anak yang sudah menginjak usia remaja harus bersifat persuasive-

educative, membimbing dan mengarahkannya pada timbulnya

kesadaran diri dan rasa tanggung jawab. Semakin besar anak itu

akan semakin berkurang pengawasan yang diberikan kepadanya

agar anak bebas untuk menentukan keberaniannya memikul segala

konsekuensi dari apa yang telah diperbuatnya. Di sinilah akan
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timbul rasa tanggung jawabnya tanpa perlu lagi hukuman yang

sifatnya menekan kebebasan untuk mandiri.

Hukuman fisik dalam proses pendidikan Islam dengan

demikian, diperbolehkan penggunaannya dengan syarat-syarat

seperti tersebut di atas, namun bukan merupakan cara yang rutin

harus diterapkan dalam proses pendidikan.

Sedangkan Muhammad Rasyid Dimas mengungkapkan

terdapat syarat syarat yang harus dipegang oleh pendidik ketika

akan menerapkan hukuman fisik41:

a. hendaknya hukuman fisik itu menjadi pilihan terakhir bagi

pendidik. Seharusnya hukuman fisik menjadi alternatif terakhir

setelah menggunakan segala sarana lainnya pada peserta didik.

Pada fase awal, hendaknya diberikan penghargaan dan motivasi,

lalu menghindari kesalahan-kesalahan yang pertama. Kemudian

memberikan nasehat dan pengarahan, selanjutnya memberi

teguran dan memperhatikan ketidaksetujuan serta kecaman.

Lalu memberikan hukuman yang bermacam-macam bentuknya.

Setelah itu, mengancam dengan hukuman fisik dengan tetap-

menaruh kasih sayang, baru kemudian hukuman fisik itu sendiri

yang merupakan akhir dari perjalanan panjang yang harus

ditempuh pendidik dalam penerapannya.

41 Muhammad Rasyid Dimas, 20 Kesalahan Mendidik Anak, Terj. Abdurrahman kasdi,
(Jakarta:pustaka Al-Kautsar, 2006) cet ke 3, hlm 110.
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b. Hendaknya pendidik menghindari saat emosi dan marah. Jangan

memukul ketika sedang dalam kondisi marah. Inilah yang

menjamin hukuman itu tetap berada dalam bingkai pendidikan

Islami.

c. Bertahap dalam memberikan hukuman, dari yang ringan menuju

yang berat.

d. Pendidik sendirilah yang berhak memukul peserta didiknya, dan

tidak menyerahkan perkara ini kepada salah satu saudara atau

temanya.

e. Tidak menjadikan hukuman sebagai sarana untuk

mempermalukan peserta didik.

Hukuman fisik secara terang-terangan selamanya tidak akan

menjadi permulaan, karena setiap peserta didik merasa lebih

tenang jika ia dipukul jauh dari pandangan orang-orang. Pada

dasarnya, langkah seperti ini akan menjadi pelajaran pertama

yang memperkokoh kemulian humanisnya.

f. Bersikap adil dalam memberi hukuman.

Keadilan termasukdasar pokok syariat Islam, terutama posisinya

sebagai salah satu kriteria terpenting yang dituntut dari setiap
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muslim untuk mengarahkan perilaku kehidupannya dalam

bingkai syariat.

8. Prinsip-prinsip pelaksanaan hukuman dalam perspektif

pendidikan Islam

Prinsip yang dimaksud di sini adalah titik tolak kebenaran

pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam, yang mencakup: prinsip

amr ma’ruf nahi munkar, keadilan, persamaan, kasih sayang, lemah

lembut, dan prinsip targhib dan tarhib.

a. Prinsip amr ma’ruf nahi munkar

Secara umum, pendidikan Islam merupakan proses dakwah

karena dalam pendidikan Islam terjalin hubungan pendidik dengan

peserta didik yang berpusat pada kegiatan amr ma’ruf nahi munkar.

Amr berarti tuntutan atau kehendak untuk melakukan sesuatu

aktivitas dan nahi berarti permintaan atau hajat meninggalkan

sesuatu aktivitas. Amr ma’ruf berarti tuntutan untuk mengerjakan

yang baik dan diridhai Allah, sedangkan nahi munkar berarti hajat

untuk meninggalkan perbuatan yang buruk/jahat.

Prinsip ini berdasarkan firman Allah Q.S.  Ali Imran [3]: 110:

كنتم خیر أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنھون عن المنكر 

وتؤمنون با
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”Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,

menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar,

dan beriman kepada Allah”

Atas dasar prinsip amr ma’ruf nahi munkar ini, dalam

pendidikan Islam dikenal adanya konsep perintah dan larangan

yang berintikan nasihat dan bimbingan.

Pelaksanaan hukuman dalam pendidikan Islam berdasarkan

prinsip ini, menurut Abdurrahman an-Nahlawi dapat menjaga

peserta didik dari kotoran dan perbuatan salah, atau ikut-ikutan

dalam kenistaan, dapat menanamkan keimanan dan berperilaku

yang baik. Hal inilah yang kemudian disebut dengan fungsi

preventive dari hukuman itu42

b. Prinsip keadilan

Keadilan dalam dunia pendidikan adalah hal yang sangat penting,

apalagi dalam penerapan hukuman. Keadilan merupakan ciri

istimewa dalam sistem perundang-undangan Islam termasuk bidang

pendidikannya. Sebagaimana Sirojini Naidu menyatakan: Sense of

justice is one of the most wonderful ideals of Islam (rasa keadilan

adalah satu cita Islam yang paling mengagumkan). Konsep

keadilan mencakup beberapa dimensi sesuai dengan lapangan

kehidupan manusia, baik dalam hubungan individu dengan dirinya

42 An-Nahlawi, op.cit, hlm 248
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atau dengan masyarakat lain, salah satunya dalam proses

menghukum peserta didik dalam pendidikan Islam43

Allah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil dalam

segala hal. Dalam bidang pendidikan umpamanya, seorang

pendidik dalam menjatuhkan hukuman pada peserta didik harus

sesuai dengan kesalahan dan kejahatan yang dilakukannya serta

keadaan pribadinya. Jangan hanya karena nafsu atau emosi dan

kebencian, sehingga nilai keadilan terlupakan, sementara

kesewenang-wenangan yang diterapkan44

Allah pun memperingatkan dalam Al-Qur’an bahwa jiwa

manusia, kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang

memungkinkan manusia untuk mendahulukan kebatilan daripada

kebenaran, mendahulukan kelaliman daripada  keadilan.

Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah [4]: 8:

شھداء بالقسط وال یجرمنكم  یاأیھا الذین ءامنوا كونوا قواّمین 

شنئان قوم على أال تعدلوا ھو أقرب للتقوى واتقواهللا إن هللا خبیر 

بما تعملون 

”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi

saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap

43 Anshari, Endang Saefudin , Wawasan Islam, (Jakarta: CV. Rajawali. 1993)
44 Rais, Amin, Cakrawala Islam, (Bandung: Mizan, 1991),
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sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang

kamu kerjakan”

Penerapan hukuman pada peserta didik harus mengacu pada

prinsip keadilan, berlaku pada setiap orang yang melanggar atau

berbuat kesalahan tanpa pandang bulu. Penerapan hukuman juga

harus disesuaikan dengan kepribadian atau kondisi anak. Seorang

pendidik harus melihat terlebih dahulu kondisi anak sebelum

memberikan hukuman.

c. Prinsip persamaan

Persamaan (egalite) juga merupakan prinsip yang harus

diperhatikan dalam melaksanakan hukuman. Seorang pendidik

Muslim harus menempatkan peserta didik pada kedudukan yang

sama dalam hukum/aturan pendidikan. Karena Islam –pendidikan

Islam khususnya memberi kesempatan yang sama pada semua

manusia untuk belajar dan mengajar. Islam pun memandang tidak

ada perbedaan di antara manusia kecuali karena takwanya. Karena

manusia berasal dari satu keturunan dan terikat oleh satu

kekeluargaan, yaitu kekeluargaan kemanusiaan yang menyebabkan

mereka bersaudara. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-

Hujurat [49]: 13:
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ظن إثم وال یاأیھا الذین ءامنوا اجتنبوا كثیراً من الظّن إن بعض ال

تجسسوا وال یغتب بعضكم بعضا أیحب أحدكم أن یأكل لحم أخیھ میتا 

فكرھتموه واتقوا هللا إن هللا تواب رحیم 

”Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan

kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

Dengan prinsip ini peserta didik mendapat hukuman

dengan kadar yang sama. Perlu diperhatikan bahwa anak kecil

berbeda dengan yang sudah besar. Begitu juga anak perempuan

berbeda dengan anak laki-laki. Karena itu prinsip ini juga

berdampingan dengan prinsip keadilan, dengan tetap

memperhatikan kemampuan dan naluri kemanusiaan peserta didik.

Persamaan akan terlihat manakala memandang peserta didik

sebagai manusia yang harus dan dapat dididik dan juga dapat

mendidik.
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d. Prinsip kasih sayang

Ajaran Islam sarat dengan nilai kasih sayang. Perilaku

kasih sayang, santun, kelembutan, pemaaf dan sikap damai

merupakan moralitas Islami yang mulia. Kasih sayang pada

dasarnya membawa nikmat. Dengan kasih sayang, kebencian dapat

berubah menjadi kecintaan45

Prinsip kasih sayang dalam dunia pendidikan Islam

merupakan dasar dalam mendidik anak. Hukuman harus dibarengi

dengan rasa cinta kasih pada anak, karena hukuman sebagai

tindakan transformasi dan internalisasi nilai terikat oleh rasa kasih

sayang dengan anak yang dihukum. Anak harus tahu bahwa

pendidik yang menghukum ikut merasakan hukuman pula. Di

sinilah pentingnya kasih sayang untuk menumbuhkan rasa empati

pada anak dengan cara membimbing dan mengarahkannya ke arah

yang baik.

Prinsip ini harus dipegang teguh oleh setiap pendidik

muslim terutama dalam menerapkan hukuman pada anak. Kalau

memang terpaksa keras dan menghukum, itu hanya bersifat legal-

formal, sedang sisi lainnya harus mengandung kesantunan (ru’fah)

dan kasih. Hal ini akan memberikan makna yang berharga bagi

keberhasilan hukuman dalam proses pendidikan Islam. Prinsip ini

didasarkan pada firman Allah SWT  dalam surat Al-Balad [90]: 17:

45 Assegaf, op,cit, hlm 218
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ثم كان من الذین ءامنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة

”Dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan

saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk

berkasih sayang”

Mendidik dalam Islam bukan didasarkan atas kekerasan

dan paksaan, melainkan berdasarkan kehalusan budi dan rasa kasih

sayang. Membimbing dan mengasihi mengandung makna ikatan

batin antara pendidik dan peserta didik sehingga proses pendidikan

berlangsung lebih intensif Dengan rasa kasih sayang akan

memperlancar proses mendidik tanpa adanya hambatan psikologis

akibat ketakutan dan kekerasan.

e. Prinsip lemah lembut

Prinsip ini berkaitan erat dengan sikap dan pola perilaku

pendidik dalam menghadapi anak, terutama dalam memelihara dan

mengembangkan kemampuan dasar (fitrah) peserta didik dalam

mencapai tujuan pendidikan. Hal itu tergantung pada sikap dan

pola perilaku pendidik yang berpusat pada kelemahlembutan dan

lunak hati dengan gaya menuntun dan membimbing ke arah

kebenaran. Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran [3]: 159:

” Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah

lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi

berhati kasar,
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tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu

ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian

apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

bertawakkal kepada-Nya”

Sikap dan perilaku pendidik yang lemah lembut akan

menimbulkan rasa dekat diri peserta didik pada pendidik. Apalagi

disertai dengan rasa simpatik pendidik yang dimanifestasikan

dengan cara memberi kemudahan dan suka menggembirakan hati

mereka, bukan mempersulit atau menakut-nakuti sehingga

menimbulkan antipatik.

Al-Ghazali mengatakan bahwa pemberian hukuman secara

kasar/keras dapat menimbulkan rasa takut dan mendorong

timbulnya keinginan untuk tetap melakukan pelanggaran. Oleh

karena itu memberikan hukuman membutuhkan sikap bijaksana

dan persuasif46.

Pendidikan yang halus, lembut dan menyentuh perasaan seringkali

berhasil mendidik anak untuk jujur, suci, dan lurus. Dengan kata

lain, jangan mendidik anak terlalu lembut karena akan mewujudkan

pemanjaan yang berlebihan. Terlampau keras pun akan

menimbulkan kebiasaan sadis dan kesewenang-wenangan. Ini

46 Selamet untung, op.cit, hlm 137
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bukan merupakan cara mendidik Islami. Karena mendidik dalam

pendidikan Islam tidak mengajarkan kekerasan, sehingga membuat

peserta didik berpaling sebagaimana yang disinyalir Al-Qur’an dan

Hadis di atas.

f. Prinsip targhib dan tarhib

Pengertian targhib secara bahasa adalah pemikatan,

bujukan, penyemangatan, sedangkan tarhib artinya ancaman47 .

Menurut istilah targhib ialah janji terhadap kesenangan,

kenikmatan akhirat yang disertai bujukan; tarhib ialah ancaman

dengan siksaan karena melakukan dosa atau kesalahan yang

dilarang oleh Allah. Targhib dan tarhib sama-sama bertujuan untuk

mematuhi aturan Allah. Hanya tekanannya, kalau targhib agar

melakukan kebaikan, sedangkan tarhib agar menjauhi kejahatan48.

Prinsip ini memperkuat prinsip sebelumnya terutama

prinsip amr ma’ruf nahi munkar, yang sama-sama berintikan

nasihat, bimbingan, perintah, dan larangan. Hanya saja dalam amr

ma’ruf nahi munkar bersifat langsung artinya pendidik langsung

menyampaikan bimbingan atau nasihat kepada peserta didik.

Sedangkan dalam targhib dan tarhib bersifat tidak langsung karena

lebih memperlihatkan sifat-sifat kebesaran dan keagungan

Ilaahiyah kelak di akhirat. Begitu juga prinsip ini memperkuat

47 Ali Atabik Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya
Grafika.2003), hlm 462

48 An-Nahlawy,op.cit, hlm 412
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prinsip lemah lembut dalam upaya menggembirakan dan

mempermudah anak serta menjauhkan dari sifat menekan dan

intimidasi yang berlebihan sehingga membuat anak berpaling.

Prinsip targhib dan tarhib dalam melaksanakan hukuman

mengarah pada upaya untuk menggugah suasana gembira, sehingga

tidak cepat-cepat menghukum. Allah berfirman dalan surat Al-

Baqarah [2]: 119:

إن أرسلناك بالحق بشیراً و نذیراً 

”Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad)

dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi

peringatan"

Prinsip targhib dan tarhib dapat memberikan ciri khas

konsep hukuman dalam pendidikan Islam. Targhib dan tarhib

berbeda dengan konsep ganjaran dan hukuman dalam pendidikan

Barat. Perbedaan utamanya adalah targhib dan tarhib dijabarkan

dari keistimewaan yang lahir dari tabiat Rabbaniyah dan

diselaraskan dengan fitrah manusia, sedangkan hukuman versi

Barat bersandarkan hukuman yang bersifat duniawi semata. Hal ini

memberikan gambaran bahwa konsep hukuman dalam pendidikan

Islam memiliki prinsip transendental dengan aspek keimanan

sebagai dasarnya.
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B. Penelitian yang Relevan

Kajian penilitian yang relevan merupakan deskripsi hubungan antara

masalah yang diteliti, dengan kerangka teoretis yang digunakan serta

hubungannya dengan penilitian yang terdahulu yang relevan. Pada dasarnya

urgensi penelitian yang relevan adalah sebagai bahan auto kritik tehadapa

penelitian yang telah ada, baik mengenai kelebihan dan kekuranganya,

sekaligus menjadi bahan perbandingan tehadap kaijian yang tedahulu. Untuk

menghindari terjadinya pengulangan hasil temuan yang membahas

permasalahan yang sama dan hampir sama dari seseorang peniliti, maka

berikut akan dipaparkan karya-karya yang relevan dengan penelitian ini :

1. Nurhasni Yazid (2011) meneliti ”Hukuman Ta’zir dalam pemikiran Umar

Bin khatab”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Latar belakang Umar

menerapkan hukuman ta’zir pertama karena keteguhan Umar memegang

prinsipnya untuk mengajarkan al-din (al- Qur’an) dan Sunnah Nabi

Muhammad saw kepada kaum muslimin baik melalui dirinya secara

langsung maupun melalui gubernur daerah yang diangkatnya. Dan ta’zir

dalam pemahamannya merupakan salah satu upaya dalam menjalankan al-

Qur’an dan Sunnah. Kedua Umar berusaha mendidik para pelanggar hukum

ta‘zir agar segera bertaubat dan berniat untuk tidak mengulangi kembali

kejahatannya. Ketiga Kondisi masyarakat yang heterogen dan

persinggungan kebudayaan yang beragam mengakibatkan munculnya

berbagai macam tindak kejahatan, yang membutuhkan kepiawaian ijtihad
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seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ta’zir

menurutnya dapat berbentuk Hukuman Fisik, Hukuman atas harta, dan

Hukuman Mati. Hukuman Fisik berupa ancaman, cambukan, pengasingan,

dan penjara. Sedangkan Hukuman atas harta berupa penyitaan harta atau

ganti rugi dan pemusnahan harta.

2. Suriyah(2013) meneliti ”Sistem Pengelolaan Tenaga Pendidik Pada

Pendidikan Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Islam Al-Ikhlas

Kecamatan Bangko Kabupatemn Rokan Hilir” hasil penelitian

menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa ;, Sistem pengelolaan

Tenaga Pendidik di PAUD Al-Ikhlash Kecamatan Bangko Kabupaten Rohil

adalah dengan (1). Perencanaan, yang terdiri dari Menganalisis kebutuhan

Guru dan Menyusun kualifikasi dan jabatan sesuai kebutuhan Sekolah. (2).

Rekrutmen, Seleksi, dan Orientasi, terdiri dari melaksanakan rekrutmen,

Melaksanakan seleksi, dan Melaksanakan orientasi jabatan sesuai dengan

kebutuhan. (3). Pengembangan, yang terdiri dari Melaksanakan program-

program pelatihan dan Melakukan Pembinaan.

3. Minal Ardi (2012) Jurnal Vol. 8 Nomor 1 tahun 2012 Program Studi PPKn

STKIP-PGRI Pontianak Jalan Ilham Kota Baru Pontianak 78116; dengan Judul:

“Pengaruh Pemberian Hukuman Terhadap Disiplin Siswa Dalam Belajar

(Penelitian Eksperimen Di Kelas Viii Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang)” Hasil

penelitian menunjukkan terdapat pengaruh pemberian hukuman di sekolah

terhadap disiplin siswa dalam belajar, secara khusus dapat dirumuskan
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kesimpulannya sebagai berikut: 1) Pengaruh pemberian hukuman di sekolah

oleh guru pada siswa dalam kegiatan pembelajaran pada mata pelajaran

pendidikan kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang, dinyatakan

sudah baik, terlihat pada variabel pemberian hukuman di sekolah diperoleh

nilai skor rata-rata 2,98 termasuk kategori baik; 2) Tingkat disiplin siswa

dalam belajar pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu

Kabupaten Sintang dinyatakan sudah baik, terlihat pada variabel

kedisiplinan siswa dalam belajar dengan skor yang diperoleh rata-rata 2,75

termasuk kategori baik. Selanjutnya korelasi pengaruh pemberian hukuman

di sekolah terhadap disiplin siswa dalam belajar pada pembelajaran

pendidikan kewarganegaraan di kelas VIII di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintang

terdapat pengaruh, artinya hipotesis alternatif (Ha) yang dirumuskan

terdapat pengaruh pemberian hukuman terhadap disiplin siswa dalam

belajar pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Nanga Tebidah Kecamatan Kayan Hulu

Kabupaten Sintang diterima, dan hipotesis nol (Ho) yang menyatakan tidak

terdapat pengaruh pemberian hukuman di sekolah terhadap disiplin siswa

dalam belajar ditolak, karena hasil r hitung 0,986 > 0,4,13. korelasi product

moment yang dihitung lebih besar dari nilai r tabel, hasil penelitian

signifikan artinya terdapat pengaruh yang positif dari variabel X terhadap
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variabel Y, karena hasil perhitungan diperoleh menunjukkan pengaruh

sangat kuat.

4. Acep Supriadi, Mariatul Kiftiah, Agusnadi (2014) Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan : Volume 4, Nomor 8, November 2014 Dengan Judul:

Efektivitas Pemberian Sanksi Bagi Siswa Pada Pelanggaran Tata Tertib Di

Smp 2 Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Program Studi PPKn FKIP

Universitas Lambung Mangkurat. Pendidikan hendaknya berpedoman pada

prinsip hukuman agar tidak lagi berbuat kesalahan, maka akan didapatkan

dua macam titik pandang., baik berupa hasil wawancara dan dokumen-

dukomen dalam penerapan tata tertib sekolah yang disertai hukuman atau

sanksi dibutuhkan sebgai usaha dalam membuat siswa jera dan tidak

mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan yang pada akhirnya dapat

dirasakan pengarunya bagi siswa dalam membentuk keperibadian yang

bermoral dan berdisiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

mengunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengungkapkan gejala

secara holistic kontekstual melalaui pengumpulan data dengan

memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan dan berfikir dengan

suatu teori, penelitian yang bermaksud untuk memehami fenomena tentang

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, perinsip, motivasi

tindakan, secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata

dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pemilihan pendekatan dan metode
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sangat diperlukan dalam penelitian, hal tersebut dimaksudkan agar

penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

5. Sukron (2012) Pengaruh Penerapan Punishment (Hukuman) Terhadap

Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi IPS Di MTs Rabithatul Ulum

Krangkeng Kabupaten Indramayu. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui penerapan punishment (hukuman) dalam pembelajaran IPS di

MTs Rabithatul Ulum Krangkeng Kabupaten Indramayu, untuk mengetahui

prestasi belajar siswa bidang studi IPS di MTs Rabithatul Ulum Krangkeng

Kabupaten Indramayu dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

penerapan punishment terhadap prestasi belajar siswa bidang studi IPS di

MTs Rabithatul Ulum Krangkeng Kabupaten Indramayu. Punishment yang

dilakukan guru bidang studi IPS dapat memberikan pengaruh yang positif

terhadap diri peserta didik, diantaranya peserta didik selalu masuk kelas

dengan tepat waktu, selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru,

terdorong untuk berbuat baik dan tidak sedikit siswa yang mencapai prestasi

belajar yang minimum. Hal ini dapat dilihat dari nilai skor sebesar 84,66%.

Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPS di MTs Rabithatul Ulum

Krangkeng Kabupaten Indramayu rata-rata sebesar 76.6 dengan kriteria

cukup baik.

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Rabithatul Ulum Krangkeng

Kabupaten Indramayu. Adapun data yang dibutuhkan dalam penyusunan

skripsi ini ada dua, pertama data teoretik yang diperoleh dari sejumlah buku

dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi untuk
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dijadikan sumber rujukan, kedua data empirik yang diperoleh melalui terjun

langsung ke objek penelitian dengan menggunakan teknik angket,

wawancara dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian adalah pengaruh penerapan punishment

(hukuman) diperoleh sebesar 84,66% kriteria baik dan prestasi belajar siswa

sebesar 76,6 dengan kriteria cukup baik. Besarnya pengaruh punishment

dalam pembelajaran yaitu 0,462% berpengaruh terhadap prestasi belajar

siswa. Adapun hasil uji regresi sederhana diperoleh thitung sebesar 2,756

sedangkan ttabel 1,701, karena thitung>ttabel maka Ho ditolak dan Ha

diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan

punishment terhadap prestasi belajar siswa bidang studi IPS di MTs

Rabithatul Ulum Krangkeng Kabupaten Indramayu.

C. Konsep operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

penjelasan dalam bentuk nyata terhadap kerangka teoritis agar mudah diukur

dan dipahami. Kajian ini berkenaan dengan . Adapun indikator yang

menyatakan baik dan positifnya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hukuman yang diberikan kepada murid  mengandung

makna edukasi .
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2. Pelaksanaan  hukuman yang diberikan kepada murid sesuai dengan

konsep Islam .

3. Pelaksanaan hukuman di pondok pesantren  di dasari sikap bijaksana

dan bukan balas dendam.

4. Pelaksanaan hukuman dilakukan secara bertahap.

5. Pelaksanaan hukuman diberikan secara adil dan merata tanpa pilih

kasih.

6. Pelaksanaan hukuman mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai

dengan tingkah laku yang diharapkan.

7. pelaksanaan hukuman tidak bertujuan mempermalukan anak didik.

8. Pelaksanaan hukuman dilaksanakan secara langsung tampa ditunda-

tunda.

9. Pelaksanaan hukuman dilakukan secara sadar bukan dalam kondisi

emosi atau marah.


