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ABSTRAK 

   Rewad dan punishment merupakan suatu penghargaan yang diberikan kepada seseorang 

yang memiliki kelebihan. Biasanya rewad diberikan kepada orang yang memiliki prestasi, 

berprilaku baik, rajin, tekun dan lain-lain. Sedangkan punishment suatu hukuman atau ganjaran 

yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan, etika kegiatan. Keduanya merupakan 

penghargaan tetapi hendaknya pemberian rewad dan punihment yang mendidik, membengun, 

bukan membuat anak minder , besar hati, takabur dan sombong. Rewad dan punihmnet berlaku 

disetiap intansi. Pada anak usia dini rewad dan punishmnet menjadi pegangan para guru dalam 

mengkondisikan anak dikelas pada setiap kegiatan. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana 

cara guru memberian rewad dan punishment dalam mengembangkan sosial emosional anak usia 

dini di kelas B1TK Vikri Kemiling Bandar Lampung. 

Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  dsaind  studi  

kasus  (single  case)  kasus  tunggal.  Yang dimana penelitian ini dilaksanakan disatu sekolah 

namun melibatkan sumber data diantaranya yaitu guru kelas. Alasan peneliti hanya menggunakan 

1sumber data karena guru yang melaksanakan sepenuhnya untuk pelaksanaan pemberian rewad 

dan punishment, oleh karena itu guru diambil sebagai subjek. Sedangkan objek dalam penelitian 

ini pemeberian reward dan punishment dalam mengembangkan social emosional anak usia dini.  

Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan wawancara,observasi, 

dan analisis dokument. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 

display data dan verifikasi penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan analisis 

dokument pemberian reward dan punishment dalam mengembangkan sosial emosional anak di 

kelas B1 TK Vikri Kemiling Bandar Lampung, dilihat dari cara guru memberikan rewad dan 

punishment dilakukan sudah di laksanakan sesuai dengan teori dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan dalam pemberian rewad dan punishment yaitu berupa pujian, penghormatan, hadiah, 

dan tanda penghargaan begitupun dengan punishment berupa isyarat, berupa kata dan perbuatan. 

Penelitian ini menunjukan bahwa pemberian rewad dan punishment dapat dijadikan salah satu 

alternatif bagi guru untuk mengembangkan sosial emosional anak usia dini. 

   Kata Kunci : Reward dan Punishment, Sosial Emosional, Anak Usia Dini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv 

ABSTRACK 

   Reward and punishment is an award given to someone who has advantages. Usually 

rewad is given to people who have achievements, behave well, diligently, diligently and others. 

While punishment is a punishment or reward given to someone who violates the rules, ethics of 

activities. Both are awards but should be the giving of rewad and punihment that educates, makes, 

not makes children minder, big-hearted, arrogant and arrogant. Rewad and punihmnet occur in 

every diamond. In early childhood rewad and punishmnet become the handle of teachers in 

conditioning children in class at every activity. The purpose of this study is how teachers give 

rewad and punishment in developing early childhood social in class B1TK Vikri Kemiling 

Bandar Lampung. 

The method used in this study is qualitative with a single case study.  Which is where this 

study was conducted in one school but involves data sources including classroom teachers. The 

reason researchers only use 1sumber of data is because the teacher who fully implements the 

implementation of rewad and punishment, therefore the teacher is taken as a subject. While the 

object in this study is the reward and punishment in developing social emotional early childhood.  

The data collection technique in this study is to use interviews, observations, and document 

analysis. While the data analysis techniques used are data reduction, data display and verification 

of conclusion withdrawal. 

The results showed that the reward and punishment in developing social emotional 

children in class B1 Kindergarten Vikri Kemiling Bandar Lampung, has developed optimally.  

Judging from the way teachers give rewad and punishment by providing explanations, directions 

and guidance well to children in accordance with the data and steps that must be done, by giving 

praise, gifts, respect and signs of appreciation and punishment in the form of signals, in the form 

of words and deeds. Thus, the results of research findings in the field show that the students have 

developed optimally, in view of children's social emotional indicators.  This research shows that 

rewad and punishment can be used as an alternative for teachers to develop emotional social early 

childhood. 

   Keywords: Reward and Punishment, Social Emotional, Early Childhood 
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MOTTO  

ُ يُِحةُّ ا اِء َواْنَكاِظِميَه اْنَغْيظَ َواْنَعافِيَه َعِه انىَّاِس َوَّللاَّ سَّ اِء َوانضَّ سَّ ْنُمْحِسِىيهَ انَِّريَه يُْىفِقُىَن فِي انسَّ  

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, 

dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai 

orang-orang yang berbuat kebajikan.( al-imran ayay 134 )1
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 Agus Hidayatullah, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. PENEGASAN JUDUL 

Sebagai  langkah  awal  untuk  memahami  judul  skripsi  ini  dan  untuk  menghindari 

kesalah  pahaman,  maka  penulis  perlu  untuk  menjelaskan  beberapa  kata  yang  yang menjadi 

judul skripsi ini. “Pemeberian Reward Dan Punishment Dalam Mengembangkan Sosial 

Emosional Anak Usia Dini ― 

Bradekamp dan Copple mengemukakan bahwa pendidikan anak usia dini mencangkum 

berbagai program yang melayani anak dari lahir sampai dengan usia delapan tahun yang 

dirancang untuk meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, emosi, bahasa dan fisik anak.
2
 

Menurut kosim reward adalah suatu hadiah, ganjaran atau penghargaan.Reward dapat digunakan 

sebagai alat pendidikan yang diberikan pada anak yang dapat berhasil mencapai target yang 

ditentukan serta melakukan sesuatu yang baik.
3
 Menurut al-gazli dalam mhammad fauzi 

mengatakan bahwa punishment adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar yang mana 

perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dijatuhkan kepada seseorang dengan tujuannya 

menjadikannya sadar atas kelalaian yang diperbuatnya dengan tujuan perbaikan bagi yang 

bersangkutan.
4
 Menurut Hurlock, perkembangan sosial emosional adalah perkembangan prilaku 

yang sesuai dengan tunrunan sosial, diamana sosial emosional adalah suatu proses dimana anak 

melatih rangsangan-rangsangan sosial terutama yang didapat dari tunrunan kelompok serta 

belajar bergaul dan bertingkah laku. sedangkan menurut Salovey dan John perkembangan sosial 

emosional meliputi, empati, mengungkapkan dan memahami perasaan, mengkondisikan rasa 

marah, kemandirian, kemampuan menyesuaikan diri, disukai kemampuan menyelesaikan 

masalah atau pribadi, ketekunann, kesetiakawanan, kesopanan dan sikap hormat.
5
  

 

B. LATAR BELAKANG MASALAH 

Defenisi anak usia dini menurut Nasional assocalition for the education young children 

(NAEYC) menyatakan bahwa anak usia dini merupakan anak yang berada pada usia nol sampai 

dengan delapan tahun. Pada masa tersebut merupakan pertumbuhan dan perkembangan dalam 

berbagai aspek dalam rentang kehidupan manusia. Proses pembelajaran terhadap anak harus di 

perhatiakan karakteristik yang dimiliki dalam tahap perkembanganya. Menurut bacharuddun  

musthafa (2002:35), anak usia dini merupakan anak yang berada pada rentang usia antara satu 

hingga lima tahun.
6
 Menurut Rahman pendidikan anak usia dini adalah upaya yang berencana 

dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik atau pengasuh anak 0-8 tahun dengan tujuan agar 

anak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal.
7
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2 

Secara internasional, pendidikan anak usia dini pada hakikatnya ialah salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan 

dan perkembangan, baik koordinasi motorik (halus dan kasar), kecerdasan emosi, kecerdasan 

jamak maupun kecerdasan spirutual sesuai dengan keunikan dan pertumbuhan anak usia dini.
8
 

Sentrock menyebut masa kanak-kanak awal sebagai masa kreatif, bebas, dan penuh 

imajinasi.Masa ini anak usia dini memiliki karakter atau ciri-ciri. Ciri ciri ini tercemin dalam 

sebutan-sebutan yang di berikan oleh para orang tua, pendidik dan ahli pisikologi bagi anak usia 

dini. Sosial emosional anak usia dini adalah suatu proses belajar anak bagaimana berinteraksi 

dengan orang lain sesuai dengan  aturan sosisal  yang ada dan anak lebih mampu untuk 

mengendalikan perasaan-perasaanya yang sesuai dengan kemampuan mengidentifikasikan 

mengungkapkan perasaan tersebut. 
9
 

Perkembangan sosial dan emosional merupakan dua aspek yang berlainan, namun dalam 

kenyataannya satu sama lain saling mempengaruhi. Perkembangan sosial sangat erat 

hubungannya dengan perkembangan sosial emosional, walaupun masing-masing ada khasusnta. 

Yang mendasar perilaku sosial emosional anak dengan mengarahkan pribadi anak yang sesuai 

dengan  nilai-nilai yang diujung tinggi didalam masyarakat.  

Perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah salah satu dominan yang sangat 

penting pada anak. Perkembangan sosial adalah proses belajar untuk menyesuikan diri terhadap 

norma-norma kelompok, moral dan tradisi, melebur jadi satu dan kesatuan saling berkomunikasi 

dan kerja sama. Sedangkan emosi merupakan bagian dari aspek efektif yang memeiliki pengaruh 

besar terhadap kepribadian dan prilaku seseorang. Emosi bersifat fluktuatif dan diamis artinya 

peruhan emosi yang sangat tergantung pada kemampuan sesorang dalam mengendalikan diri. 

Dengan itu sosial emosional anak itu berbeda-beda. 

Dari pendapat diatas penulis menyimplkan bahwa perkembangan sosial emosional anak  

adalah suatu sifat/prilaku anak dalam berinteraksi kepada sasama manusia baik secara langsung 

maupun tidak langsung dan bisa mengkonsdisikan perasaan sesuai dengan emosi yang ada. 

Untuk memperbesar peranan anak dalam perkembangan sosial emosionalnya, maka peneliti 

memberikan pembelajaran pemberian reward dan punishment agar anak termotivasi, reward itu 

sendiri bisa berupa pujian, tepuk tangan, angka, ataupun hadiahlainya, begitupun dengan 

punishment dengan cara memberi sangsi kepada anak agar tidak mengulanginya kembali dengan 

cara tidak menjatuhkan anak. Dalam Pemberian reward bermaksudkan untuk tujuan memberi 

semangat kepada anak sehingga anak dapat berjuang untuk lebih baik lagi kedepannya.
10

 

Menurut pendapat behavioristik reward di artikan sebagai  an act perfomedto strengthen 

appproved behavior , atau tindakan yang dilakukan memperkuat prilaku anak, dengan kata lain 

reward adalah bentuk kegiatan dalam rangka memberikan sebuah penghargaan dalam rangsangan 

dengan tujuan yang diarapkan. Atau dalam pengertian dalam bahasa arab, reward diaartikan 

sebagai " ganjaran" dengan istila "tasawab" dengan kata ini bisa berarti pahala, upah, balasan. 

Begitupun dengan punishment.
11

 

                                                             
 

8
Maulidiyah Ulfa Suyadi, Konsep Dasar Paud (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2019, H 17). 

 
9
Nurjanah, ―Mengembangkan Kecerdasan Sosial Emosional Anak Usia Dini Melalui Keteladanan,‖ Bimbingan 

Konseling Dan Dakwah Islam 14, No. 1 (2017): 52. 

 
10

Suzie The Trainer, Paud Panduan Praktis Pendidikan Anak Usia Dini (Jakarta: Pt Elex Media Komputindo 

Kelompok Gramedia, 2012). 

 
11

Muh. Rodhi Zamzami, ―Penerapan Reward And Punishment Dalam Teori Belajar Behaviorisme,‖ Ta‟limunah 4, No. 

1 (2015): 3. 

111 



 

 
 

According to Ngalim Purwanto Hadia is an educational tool given to children who have 

certain achievements or believe in education, who have progress and good behavior because they 

contain the heart to be happy, so that they can be exemplified by their friends and those around 

them. Menurut ngalim purwanto hadia adalah alat pendidikan yang diberikan kepada anak yang 

berprestasi atau percaya tertentu dalam pendidikan, yang memiliki kemajuan dan tingkah laku 

yang baik karena memuat hati menjadi seneng, sehingga dapat di contoh bagi temen-temen dan 

orang disekitarnya.
12

 

Jika reward itu adalah pengutan secara positif, sedangkan panishment pengutan secara 

negatif. Kedua nya memang diberlakukan agar anak unruk menumbuhkan motivasi dalam 

bersosial dan mengontol perasaan emosionalnya.Begitupu dengan punishment  adalah salah satu 

alat  pendidikan yang juga di perlukan dalam pendidikan. Punishment diberikan sebagai akibat 

dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan oleh anak didik. Pemberian 

punishment bagi anak usia dini bisa berupa menyuruh anak untuk bernyanyi kedepan dan tidak 

mengulanginya lagi.
13

 

Reward adalah suatu alat atau tindakan menyenangkan yang diberikan terhadap prilaku 

sesorang dalam suatu usaha perbaikan atau usaha menumbuhkan motivasi agar anak didik lebih 

baik, dalam mencapai hasil maksimal dalam proses belajar. pemeberian reward dapat 

membangkitkan minat anak untuk mempelajari atau mengerjakan sesuatu. tujuannya adalah 

setelah seorang anak menerima penghargaan atau riward dalam belajar maka setelah daa 

melakukan kegiatan belajar dengan baik, dia akan melakukan kegiatan belajarnya sendiri diluar 

kelas.
14

 

Menurut Mulyasa hukuman anak usia dini yang dilakukan harus sesuai dengan tingkat 

penyimpangan yang dilakukan dan diberikan secara efektif agar anak mengerti mengapa anak 

diberi punishment (hukuman). Maka itu dalam memberi hukuman hendaknya parah guru 

menghindari hukuman fisik, menghindari pemaksaan dan menghindari kekerasan, ini perlu 

ditekankan kerena hukuman fisik, pemeksaan dan kekerasan akan menimbul dampak negatif bagi 

perkembangan anak.
15

 oleh karena itu punishment yang diberikan harus memperhatiakan usia dan 

efek yang akan dirasakan anak.  

Islam juga mengajarkan tentang adanya surga dan neraka, Siapapun  yang melakukan amal 

yang buruk atau mengingkari ajaran Allah SWT akan mendapatkan dosa, dan juga siapapun yang 

melakukan amal baik dan mematuhi perintah serta meninggalkan larangan-Nya, maka dia akan 

diberi pahala. Allah berfirman dalam surah Al-Zalzalah: 7-8: 

ٍج َخْيًسا يَّ  ا يََّسيُ  7َََسيُ فََمْه يَّْعَمْم ِمْثقَاَل َذزَّ ٍج َشّسً ََوَمْه يَّْعَمْم ِمْثقَاَل َذزَّ  

Artinya: “Maka barangsiapamengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan 

melihat (balasan)nya.” (Q.S. Al-Zalzalah: 7-8).
16
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam ajaran islam, jika seseorang yang mengerjakan 

sesuatu dengan baik maka dia akan dapat balasan yang baik, begitupun sebaliknya jika seseorang 

melakukan keburukan maka dia akan mendapatkan suatu kejahatan. 

Adapun tingkat pencapaian perkembangan sosial emosional anak menurut Wolfingeryaitu: 

empti, afiliasi dan resolusi konflik dan kebiasaan yang positif, aspek perkembangan sosial 

emosional yakni (1) empati yang meliputi penuh pengertian, tenggang rasa, dan kepedualian 

terhadap sesama, (2) aspek afiliasi meliputi komukasi dua arah atau hubunan antar pribadi, kerja 

sama (3) resulusi komflik meliputipenyelesaian konflik dan (4) aspek perkembangan kebiasaan 

positif meliputi tata krama, kesopanan, dan tanggung jawab.
17

 

 

Tabel  

Indikator Pencapaian Sosial Emosional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Sosial 

emosional 

Empati (penuh 

pengertian, tenggang 

rasa,dan peduli) 

1. Anak mampu menghargai hasil karya orang lain 

2. Anak menaati aturan dalam belajar 

3. Anak mau berbagi dengan teman 

4. anak menunjukan sikap toleran 

Afaliaasi 

(komunikasih antara 

dua arah, dan 

hubungan antar 

pribadi) 

1. Anak berani tampil didepan teman-teman 

2. Anak mampu menjawab pertanyaan 

3. Anak berani bertanya 

4. Anak mampu bercerita sederhana 

Resulusi komplik 

(penyesuian komplik) 

1. Anak mampu mengerjakan tugas sendiri 

2. mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan 

kondisi yang ada 

Kebiasaan positif 

(tata krama,sopan, 

santun) 

1. Anak sabar menunggu giliran dan mengantri 

2. Anak mampu menucapkan salam 

3. Anak mampu bersalaman 

4. Anak menyapa teman 

5. Anak terbiasa mengucapkan kata tolong pada saat 

minta bantuan 

6. Anak terbiasa mengucapakan terimaksih ketika 

mendapatkan sesuatu, atau diberi sesuatu 

7. Anak mengucapkan kata maaf ketika melakukan 

kesalahan 

 

Uraian diatas menjelaskan bahwa pentingnya dalam pemberian reward dan punishment 

dalam mengembangkan sosial emosional anak Menurut Skinner dalam  teori behavioristik 

menjelaskan bahwa penggunaan reward atau punishment dapat menjadi stimulus untuk 

merangsang dalam pembelajaran dalam berprilaku sosial emosional anak.
18

 Menurut hurlock 

pemeberian reward atau pengehargaaan adalah mempuyai peran penting dalam mengembangkan 

prilaku anak yang baik sesuai dengan cara yang disetujui oleh masyarakat, dalam suatu 

penghargaan yang mempunyai nilai mendidik, dan memotivasi anak, karena reward atau 
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pengehargaan berfungsi sebagai memperkuat prilaku anak dalam bersosialemosional.
19

 Dalam 

artian apabila pemberian reward dan punishment dilakukan maka akan memberi semangat dan 

memotivasi dengan lebih mudah dalam mengembangkan sosial emosional anak. Berdarkan pra-

observasi mengenai sosial emosional anak kelas B1 TK Vikri Kemiling Bandar Lampung seperti 

tabel yang telah dibuat dapat diketahui bahwa sosial emosional anak masih belum berkembang 

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil pra penelitian terdapat 7 anak atau 50% yang sosial 

emosionalnya belum berkembang. Hal tersebut terkait dengan indikator dan item yang belum 

mampu dicapai anak. Misal dalam sikap empati, ditemukan masih ada anak yang tidak mau 

berbagi kepada temenya dan masih milih-milih dalam berteman, dan sikap afaliasi ditemukan 

masih ada anak yang belum berani tampil didepan temen-temenya, serta tidak mampu menjawab 

pertanyaan yang di berikan oleh guru. Dalam sikap resulusi komflik terdapat anak  yang tidak 

mampu mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi, seperti pada saat anak tidak mendapatkan 

reward dan mendapatkan punishment. Serta kebiasaan positif masih ada anak yang tidak mau 

menyapa teman dan juga tidak sabar menunggu giliran dan mengantri. Sehingga upaya yang 

dilakukan oleh guru dalam mengembngkan sosial emosional anak belum optimal oleh karena itu 

guru harus mengoptimalkan dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini. Di TK Vikri 

Kemiling Bandar Lampung pemberian rewad dan punishment sudah sering dilakukan tetapi 

masih ada langkah-langkah yang tidak dilakukan susuai hasil observasi bahwa sosial emosinal 

anak belum berkembang. Harusnya anak diajarkan dengan cara yang membuat anak semangat 

dan ada efek jera agar mencegahnya berkelanjutanya efek prilaku negatif, agar sosial emosional 

anak berkembang dengan baik. Tetapi pada pra-penelitian ini belum berkembang dengan baik.  

Sehingga saya ingin mengetahui bagaimana cara guru dalam memberikan rewad dan punishment 

dalam mengambangkan sosial emosional anak di TK Vikri Kemiling Bandar Lampung 

Berdasarkan uraian diatas , penulis bermaksud untuk meneliti dan menguraikan lebih 

lanjut terkait dengan pemberian reward dan punishment dalam mengembangkan sosial emosional 

anak kelas Vikri Kemiling  

C. FOKUS DAN SUB PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, peneliti memfokuskan mengenai " Pemberian 

Reward Dan Punishment Dalam Mengembangkan Sosial Emosional Anak Usia Dini Di TK Vikri 

Kemiling Bandar Lampung". 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada maka rumusan masalah ini adalah," 

Bagaimana cara guru memberikan Rewad dan Punishment dalam mengembangkan sosial 

emosional anak usia dini di TK Vikri Kemiling Bandar Lampung"? 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah peneliti ini bertujuan untuk " Mengetahui cara guru 

memberikan Reward dan Punishment dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini di 

TK Vikri Kemiling Bandar Lampung" 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan sosial emosonal anak usia 

dini di TK Vikri Kemiling 

b. Adanya pemberian reward dan punishment akan lebih mudah dalam mengembangkan 

sosial emosional anak 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis : Dapat menambah wawasan dalam mengembangkan sosial emosional anak 

b. Bagi siswa/i : Diharapkan pada diri anak akan timbul rasa senang dalam belajar, 

senghingga anak dapat mengentrol emosi serta memiliki rasa sosial yang tinggi. 

c. Bagi pendidik : Dapat menambah pengetahuan tentang cara mengebangkan sosial 

emosional anak dengan pemberian reward dan punishment 

G. PENELITIAN YANG RELEVAN 

1. Tiara Astari, Siti Nurasiah, Dia Andika Sari ( 2020 ) melakukan penelitian yang berjudul " 

Jurnal tanggapan guru paud tentang pemeberian reward dan pengaruh motivasi bekajar dan 

perkembangan sosial emosional anak usia dini " pada tahun 2020. ini bertujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui taggapan guru paud sekecmatan ciputat timur, 

mengenai pengaruh reward terhadap motivasi belajar dan perkembangn sosial emosional 

anak usia dini. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif diskriftif.  perbedaan dari penilis adalah penulis hanya meneliti sosial 

emosionalnya saja dan membedakannya juga tempat penelitianya.
20

 

2. Lismawati, Salwiah, Labati (2020) melakuakan penelitian yang berjudul " jurnal 

meningkatkan disiplin anak melalui pemberian reward dan punishment pada anak usia dini Di 

Dea Wounto Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan"  jenis penelitian yang digunakan 

adalah diskriftif kualitatif, melalui pendekatan kualitatif diperoleh pemahaman penafsiran 

yang mendalam mengenai makna, kenyatan fakta yang relevan. Dengan teknik analisis data 

dalam penelitian ini melalui observasi atau wawancara, lalu dilakukan pencatatan dan 

pengetikan serta penyuntingan seperlunya. perbedaan peneliti ini denga penulis adalah 

penulis meneliti perkembangan sosial emosional anak, dan tempat  penelitiannya berbeda.
21

 

3. Eka yulia khoerinnisa, melakuakan penelitian yang berjudul " jurnal penerapan reward dan 

punishment unruk meningkatkan kedisiplinan anak usia dini", penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan menggunakan pre-eksperimental 

dsigh.dari hasil penelitiannya bahwa dapat dikatakan pemberian rewad dan punishmen 

berpengaruh terhadap disiplin anak usia ini di tk adiria desa bondorasawetan keamatan 

cilimus kabupaten kuningan.perbedaan penelitian ini dengan penulis jika penelitian ini adalah 

dengan cara mengukur cara hubungan antara variabel x dan variabel ydalam metode 

eksperimen sedangkan penulis adalah menggunakaun metode kualitati. Dan juga penelitian 

ini meneliti kedisiplinan anak sedangkan penulis meneliti sosial emosional anak usia dini.
22
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4. Ahmad Mukhlis, Furkanawati Handoni Mbelo, (2010 ) " jurnal perkembnagan dan pendidikan 

anak usia dini dengan judul analisis perkembangan sosial emosional anak usia dini pada 

permainan tradisional" pendekatan penelitian ini adalah kualitatif jenis studi kasus. Hasil 

penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa kelima indikator inti pemebelajaran sosial 

emosional terlihat dalam aktifitas kelima permainan tradisional yang di terapkan di lokasi 

penelitian yaitu beruapa permainan meong-meong, dolip, cina buta, ular naga dan balap 

karung. Perbedaan penelitian ini pengan penulis adalah jika penelitian ini menggunakan 

metode permainan tradisional untuk mengembangkan sosial emosional anak, sedangkan 

penulis menggunakan pemberian reward dan punishment untuk mengembangkan sosial 

emosional anak.
23

 

5. Nurul Istiqomah, Misno A Latif, Khutobah,(2016) dengan berjudul " jurnal peningkatan 

perkembangan sosial dan emosional malalui kegiatan outbound pada anak kelompok B Di Tk 

Asy-Syafa‘ah Jember Tahun Pemebelajaran 2015-2016 ", pendekatan penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian tindakan kelas (ptk), hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan 

bahwa perkembangan sosial emosional anak kelas B melalui kegiatan autbound mengalami 

peningkatan dengan kualifikasi sangat baik, nilai rata-rata siklus 51, siklus 1 67 an pada 

siklus ii meningkat menjadi  81. Perbedaan penelitian ni dengan penulis adalah jika penelitian 

ini menggunakan penelitian tindakan kelas sedangkan penulis menggunakan penelitaian 

kualitatif, dan juga jika penelitian ini menggunakan kegiatan oudbound sedangakan penulis 

menggunakan pembelajaran dengan cara pemberian reward dan punishment
24

 

  Dari beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang akan saya teliti memiliki perbedaan 

yaitu, dalam jenis penelitiannya, tempatnya, serta variabel x nya yang berbeda. Dengan 

melakukan pemberian reward dan punishment dalam mengembangkan sosial emosional anak. 

H. METODE PENELITIAN  

Metodologi penelitian berasal dari kata "metode"yang artinya cara yang tepat untuk 

melakukan sesuatu, dan "logis" yang di artikan sebagai ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi 

artinya cara melakukan sesuatu yang menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapat 

sesuatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, 

merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporanya. 

Menurut Mohammad Ali metode penelitian adalah ilmu yang mempelajari cara-cara 

melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan-tahapan 

yang dosusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan 

data-data, sehingga dapat dipergunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji 

kebeneran sesuatu pengetahuan berdasarkan bimbingan tuhan.
25

 

Menurut Bogdan & Taylor penelitian kulitatif adalah  prosedur penelitian yang dihasilkan 

data diskriftif  berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang berprilaku yang yang dapat di 

amati yang diarahkan pada latar dan individu secara horistik (utuh).
26

 

Menurut Creswell mengemukakan bahwa A qualitatif  approach is one in which the inqurer 

ofter makes knowladge claims based pimarily on contrukctivist perspectives ( i.e the multiple 
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meanings of individual expriences, meanings socially and historically contructed, with an intent 

of devoloving  a theory, or pattern ) or  adpoccy/ participatory perspecives ( i.e political, issue-

oriented, co;;aborative or change oriented ) or both. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

untuk membangun pertanyaan pengetahuan berdasarkan persfektif-konstruktif ( misalnya makna-

makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan 

untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu ) atau berdasarkan perspektif partisipatori, 

( misal orientasi terhadap Politik, isu, kolaborasi, atau perubahan ) atau keduanya.
27

 

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

berupa kata-kata dengan memperbanyak pendapat parah ahi ataupun teori, dengan tujuan untuk 

memperkuat suatu permasalah yang ada. adapun yang dimaksud dengan penelitian studi kasusu 

adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan ataupun menjelaskan secara sistematsis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat populasi tertentu.  

Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  dsaind  studi  kasus  

(single  case)  kasus  tunggal.  Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik 

dikelas B1 TK Vikri Kemiling Bandar Lampung. Sedangkan objek dalam penelitian ini 

pemeberian reward dan punishment dalam mengembangkan social emosional anak.  Teknik  

pengumpulan  data  dalam penelitian  ini  yaitu  menggunakan wawancara,observasi, dan 

dokumentasi. Teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

triangulasi. 

1. Jenis/ Desain 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini  penelitian Studi kasus adalah 

strategi penelitian ini dimana didalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, 

pristiwa, aktivitas proses atau sekelompok individu. Kasusu-kasus dibatasi oleh waktu atau 

aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai 

prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan 
28

 

Menurut Robert K. Yin terdapat dua dsain dalam penelitian studi kasus yaitu studi kasus 

tunggal (single-case) dan multikasus. Penelitian ini menggunakan dsain studi kasus tunggal 

atau single-case.
29

 Dsain kasus Tunggal merupakan pemilihan kasus tunggal yang  terjadi pada 

pengujian kritis teori signifikan, kasus extrime atau unik dan penyikapan dalam kasus itu 

sendiri.
30

 Kasus tunggal(single case) dapat dibedakan menjadi kasus terperancang dan kasus 

holistik, sedangkan penelitian ini menggunakan kasus holistik yaitu penelitian yang 

menepatkan sebuah kasus sebagai fokus dari penelitian
31

 

Oleh karena itu penulis menggunakan penelitian kualitatif jenis penelitian deskriftif, 

dimana penulis melakukan eksplorasi secara mendalam tentang pemberian reward dan 

punishment dalam mengembangkan sosial emosionl anak di Vikri Kemiling. Tujuan akhir dari 

penelitian ini adalah memahami apa yang dapat dipelajari dari sudut pandang kejadian 

tersebut, artinya seorang peneliti dalam penelitian kualitatif menerangkan makna peristiwa 

yang dilakukan oleh peneliti dan hanya menerangkanya saja 
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2. Subjek dan objek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas B4 TK Vikri Kemiling Bandar Lampung. 

Sedangkan objek penelitiannya adalah masalah yang di teliti yaitu pemberian reward dan 

punishment dalam mengembangkan sosial emosional anak usia dini di TK Vikri Kemiling  

3. Lokasi penelitian  

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi yang digunkan dalam melakukan penenlitian 

untuk memperolehdata yang diinginkan. Yang berada di jalan Untung Suropati Sumber 

Budaya Iii Kel. Beringin Jaya Kec. Kemiling Bandar Lampung. Alasanya karena peneliti 

ingin mengetahui bagaimana pemberian reward dan punishment dapat mengembangkan 

sosial emosional anak usia dini di TK Vikri Kemiling. 

4. Instrument Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi sebuah instrumen atau alat dalam penelitian 

yaitu peneliti itu sendiri. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini bagi instrumen yang 

peneliti gunakan yaitu lembar observasi yang digunakan pada saat proses kegiatan. Lembar 

observasi ini berisikan suatu indikator-indikator dari pemeberian reward dan punihment 

dalam mengembangkan sosial emosional anak. Dalam pedoman observasi yang akan 

digunakan oleh si peniliti itu agar saat melakukan observasi nanti supaya lebih terarah 

sehingga untuk hasil data yang didapat akan lebih sesuai dan mudah untuk diolah.Dan 

melakukan wawancara guna sebagai panduan yang akan digunakan untuk menggali informasi 

lebih banyak dalam mengajukan pertanyaan secara umum. 

5. Teknik pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang di perlukan adalam penelitian ini. Penulis 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan yang relevan dengan penelitian ini. Teknik yang 

diigunakan tersebuat adalah: 

a. Observasi   

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sitematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian.
32

observasi adalah alat pengumpulan datayang 

dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
33

 

Menurut Arikunto, observasi merupakan suatu teknik pengumpul data yang dilakukan 

dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.
34

 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan peneliti terjun langsung ke lapangan 

atau kesekolah dengan mengadakan pengamatan (melihat, mendengar) dan pencatatan 

situasi peserta didik. Dalam penelitian observasi yang dilakukan untuk melihat 

bagaimana cara guru mengembangkan sosial emosional anak usia dini  dengan cara 

pemberian reward dan punihment, selama observasi dilakukan didalam punelitian ini 

observasi  dilakukan 3 minggu dengan 3 kali pertemuan dalam seminggu. Yang 

dilaksanakan 1 kali dalam satuminggu setiap kali melakukan observasi, peneliti duduk 

selama proses pembelajaran dilakukan oleh duru mulai dari membuka pelajaran sampai 

menutup pembelajaran dalam durasinya 50 menit. Peniliti mencatat semua hal yang akan 
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diperlukan dan yang akan terjadi selama dalam pelaksaan tindakan berlangsung. Dalam 

pengamatan ini akan dilakukan dengan tanda chek list () pada kolom yang sesuai 

dengan hasil pengamatan, maka lembar observasi ini dijadikan sebagai pedoman yang 

lebih terarah, terukur sehingga hasil data nya yang telah didapatkan maka akan mudah 

diolah. Dalam peneliti ini, maka peneliti menggunakan observasi non partisipan, yaitu 

peneliti tidak ikut serta dalam berpartisipasi terhadap apa yang akan di observasi. Peneliti 

hanya sebagai pengamat saja tidak campur tangan dalam kegiatan belajar di kelas B1 TK  

Vikri Kemiling Bandar Lampung. Dan lebih khusus dalam pengamatan kegiatan yaitu 

cara guru memberikan reward dan punishment dalam mengembangkan sosial emosional 

anak kelas B1 TK Vikri Kemiling Bandar lampung.  

b. Wawancara atau interview 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam nama dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan
35

 

Menurut Esterberg mengatakan beberapa macam wawancara yang digunakan 

dalam suatu penelitian yaitu  : 

1) Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan dalam teknik pengumpulan data, bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan di peroleh. oleh sebab itu 

dalam wawancara penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyan-

pertanyaan tertulis, yang alternatif jawabanya juga sudah disipkan. 

2) Wawancara tak terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap dalam pengumpulan datanya. 

Peneliti menggunakan wewancara terstruktur hal ini dikarenakan peneliti 

merencanakan terlebih dahulu apa saja yang harus di persiapkan untuk melalui teknik 

wawancara tersebut. Adapun sasaran dari wawancara yang peneliti lakukan yaitu ada 

Guru kelas B1 di TK Vikri Kemiling Bandar lampung yang akan dijadikan sebagai 

sasaran dari kegiatan wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti karena mereka 

dianggap paling mengetahui perkembangan anak kususnya dalam perkembangan 

sosial emosional  anak. 

c. Analisis dokumen 

Variabel yang berupa catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
36

 

Dalam Metode ini digunakan untuk mendapatkan serta mengetahui hal-hal yang 

berkenaan dengan suatu kondisi yang obyektif di TK Vikri Kemiling Bandar lampung, 

seperti sejarah berdirinya, visi dan misi, keadaan guru, struktur organisasi, buku-buku 

catatan nilai peserta didik, RPHH, keadaan sarana dan prasarana, dan memperoleh data 

yang berbentuk catatan atau dokumen, sepertiRPPH, RPPM, catatan anekdot, rekaman, 
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foto, serta lainnya guna untuk mendapatkan dokumentasi tentang pemberian reward dan 

punishmet dalam mengembangkan sosial emosional anak kelas B1 TK Vikri Kemiling 

Bandar Lampung. 

6. Analisis Data 

Setelah dilakukan penelitian, data yang dikumpulkan masih berupa data mentah, 

sehingga harus di olah dan dianalisis terlebih dahulu, analisis data itu sendiri adalah suatu 

proses mencari menyusun secara sistematika data yang di peroleh dari hasil oservasi, 

wawancara, dan dokumentasi.  Penulis menganalisis secara kualitatif dengan menggunakan 

konsep miles dan hubermet, yaitu reduksi data (data reducition), penyajian data ( data 

display), dan prilaku kesimpulan/ verifikasi.
37

 

a. Data Reduksi ( Data Reduction) 

Dalam keguiatan mereduksi data yaitu data mencatah yang telah dikumpulkan 

dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi, kemudian diringkas agar mudah 

dipahami. Reduksi data ini adalah  bertujuan suatu bentuk analisis yang betujuan 

mempertajam, memilih, memfokuskan menyusun data sedemikian rupa sehingga 

kesempatan akhir dari peneliti dapat dibuat dan diklarifikasi.
38

 

Data yang sudah diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, oleh karena 

itu akan diperlukan sebagai pencatatan secara teliti dan rinci. Untuk mereduksi data 

berarti akan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mencari tema dan pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak digunakan. Maka 

selanjutnya, data yang sudah direduksi maka akan memberikan suatu gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah bagi peniliti untuk melakukan pengumpulan data yang 

selanjutmya, dan akan mencari data yang diperlukan 

b. Penyajian data 

Setelah data di reduksi, maka dilanjutkan dengan mendisplay data.penyajian adat 

itu sendiri adalah kegian untuk menyusun informasi  yang memberi kemungkinan adanya 

pemikiran kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada penelitian kualitatif ini, dalam 

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian yang singkat, hubungan antar 

kategori, bagan, data, flowchart dan sejenisnya. Setelah data direduksi, maka dari itu 

langkah selanjutnya ialah display data. Miles dan Huberman menyatakan bahwa, dalam 

penyajian data pada penelitian kualitatif ini yang paling sering digunakan ialah penelitian 

dengan teks yang bersifat naratif. Dalam mendisplaykan data, maka akan memudahkan 

dalam memahami apa yang akan terjadi.Yang berdasarkan observasi dilapangan, 

penyajian data dalam hal ini memberikan penggambaran seluruh informasi tentang 

perkembangan sosial emosional anak di TK Vikri Kemiling . 

c. Penarikan kesimpulan 

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematik 

dalam bentuk naratif. Data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan 

dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selaam penelitian 
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berlangsung. Kesimpulan yang diambil sekiranya masih terdapat kekurangan, maka akan 

ditambahkan. 

7. Uji Keabsaraan Data 

   Uji keabsahan data dapat dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan  penelitian karya ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Uji keabsahan data kualitatif ada empat diantaranya: credibility, 

transferability, dependability dan cormability. Untuk menguji keabsahan data penelitian ini 

adalah dengan menggunakan credibility(kredibilitas) yang dilakukan dengan perpenjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, tringulasi, analisis kasus negative, menggunakan 

bahan referensi, dan mengadakan member chek39. Teknik keabsahan data dalam penelitian 

inia dalah menggunakan teknik tringulasi. Tringulasi merupakan pengecekan data  dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

tringulasi sumber, tringulasi teknik dan tringulasi waktu
40

. 

1. Tringulasi sumber uji menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah di peroleh dari berbagai sumber 

2. Tringulasi metode/teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

3. Tringulasi waktu untuk itu dalam uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melalukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lainya dalam waktu 

yang berbeda 

 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode yang di lakukan untuk 

menguji sumber data,apakah sumber data ketika di-iterview dan observasi akan memberikan 

informasi yang sama atau berbeda.  

 

I.  SISTEMATIKA PEMBAHASAAN 

Pada Bab pertama skripsi ini berisi halaman judul pernyataan keaslian, halaman pengesahan, 

dinas pemimbing, abstrak, halaman motto, persembahan kata pengantar, daftar isi, halaman tabel 

dan daftar lampiran. 

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari, latar belakang maslah, fokus dan sub fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu 

yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasaan. 

Bab II berisi landasan teori mengenai pemberian reward dan punishment dalam 

mengambangkan sosial emosional anak usia dini, pengertian anak usia dini, pengertian reward 

dan punishment, pengertian sosial dan emosional dan bagian-bagian lainya. 

Bab III, tentang diskriftif objek penelitian , dan dibahas tentang gambaran umum objek, 

subjek, penyajian fakta, dan data penelitian. 

Bab IV berisi analissi penelitian meliputi analisis data penelitian, twmuan penelitian yang 

biasanya berisi gambaran umum mengenai maslah yang diteliti yaitu pemberian reward dan 

punishmnet untuk mengembangkan sosial emosionl anak usia di TK Vikri Kemiling. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pngertian Reward dan Punishment 

1. Reward 

Reward secara bahasa berarti hadiah, upah, ganjaran, atau penghargaan. Sedangkan 

menurut istilah adalah pemberian konsekuensi berupa hal yang menyenangkan untuk mengatur 

tingkah laku seseorang. Dalam persefektif islam, reward muncul dengan beberapa istilah antara 

lain ganjaran, balasan dan pahala. Hadiah adalah motif yang posistif, yang dapat menimbulkan 

inisiatif, energi, kompetisi, ekorasi pribadi, dan abilita kreatif.
41

 Reward adalah suatu yang 

diberikan kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan/ cendramata.
42

 

  Menurut Echoles reward bisa diartikan sebagai hadia yang diberikan dengan cara mudah, 

misall kuis. Pengertian pemberian rewad dalam pendidikan ataupun,metode pembelajaran  

dimaksud dengan penghargaan yang didapatkan dengan usaha keras anak melalui belajar. 

Penghargaan atas prestasi anak dalam belajar baik bentuk materi maupun non materi yang 

masing-masing sebagai bentuk motivasi yang positif.
43

  

  Menurut kompri reward artinya ganjaran, hadia, penghargaan atau imbalan. Reward 

sebagai alat pembelajaran diberikan ketika anak telah melakukan sesuatu yang baik, atau 

tercapainya suatu target. Dalam konsep pendidikan reward merupakan suatu alat peningkatan 

motivasi anak didik.
44

 

  Menurut santrock reward dapat diartiakan sebagai dorongan di dalam mengerjakan tugas 

dalam hal inI tujuanya adalah untuk mengawasi tingkah laku anak, dan menyampaikan informasi 

tentang penguasaan anak.
45

 

  Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reward adalah sebagai alat 

belajar yang digunakan sebagai motivasi anak dalam melakukan sesuatu, dengan cara pemberian 

hadiah, penghargaan, imbalan dan sebagainya. Pemberian reward, bisa dilakukan dengancara 

memberikan pujian, tepuk tangan, benda, bintang, dan hal apapun yang bersifat tidak 

menjatuhkan semangat anak.Pemberian hadiah bermaksud untuk memberi semangat kepada anak 

sehingga anak dapat berjuang untuk lebih baik lagi kedepanya nanti. 

  Ajaran agama islam  mengenal rewad, ini terbukti dengan adanya pahala. Pahala adalah 

bentuk penghargaan yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia yang beriman dan 

mengajakan amal-amal sholeh, misalnya: shlat, puasa, membaca al-qur‘an dan perbuatan lainya. 

Al-qur‘an juga menjelaskan bahwa kita diajarkan untuk berbuat kebiakan, yaitu dalam Q.S. Al-

Baqarah ayat 261 menyebutkan, Artinya perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang 

menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) 
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bagi yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karuna-Nya) lagi maha mengetahui (Q.S. Al-

baqarah: 261).
46

 

  Al-Ghazali menjelaskan bahwa hadiah merupakan penghargaan seperti berikut: sewaktu-

waktu anak telah nyata budi perkerti yang baok dan  perbuatan yang terpuji didepan orang banyak 

(hadiah). Kata punishment (hukuman) dikenal sebutan ‗ajr atau tsawab.dalam surah Ali-Imron 

ayat 148 menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia akan mendapatkan 

balasannya nanti di akhirat dengan perbuatan baiknya.
47

 Ganjaran dan hadiah berupa syurga yang 

diberikan Allah SWT diakhirat disebabkan oleh amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia 

dimasa hidupnya didunia. Rasulullah saw. Memberikan contoh bahwa dengan berharap balasan 

yang baik dari Allah semata adalah bagian dari motivasi sebagai seorang muslim. Dengan melihat 

ini maka dalam sistem pendidikan islam harus menggunakan sistem pemberian hadiah atau 

ganjaran kepada setiap anak untuk memberikan motivasi supaya kebaikan dan prestasi yang 

berhasil dilakukan terulang kembali. 

  Reward dan punishment yang dicontohkan oleh rasullah salah satunya dalam haditsnya 

yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim, bagaimana ketika rosullah  memberikan reward 

kepada abu hurairah dan memberikan punishment  kepada sahabat yang berbuat kesalahan. 

 Hadist Bukhari tentang reward: 

:

هىاتٍىَُعاِعَدٍععحىٍْععم،َعَدَععىيِْىَعَعثهدَدعييهثَْىثََعَعاَعييَِعاْعْيهىاْوَع،يِّيِثُْىَعالٍدْويَِعْىيَِعْيىِيٍْىيَِعْىَع،ويِىََعْىيَِعْيىِىِيىََعْىَع،تُاَعْىَعثَْىيَِعٍدعح،َعاَع،يهيٍىَُعْثىِِيْىيِعِ 

ِيثهَعْىْععاوَُعَعِعْىعِ َي،َعاَعثِّدَعَعِعْىِعثُْىيَِعيِاِدالتٍِعىََع،يِْىيٍَعالدَعَعَعييىِيحْىيَثُْىَعَععايَهَعىِيََعدوَعثٍعحَعيِْىيٍَعالاَعُعْىَعىْ َعْىْعَعيِِعَعَعيِيِاِدالتٍِعىَأَْوَعيهَعْىثََعاْع،َعىْ 

اُخالهاوَ )تُاِعَعاْعثُىِِععَ  َِ ِِ ) َعاَعَعيِ يِْيىَّعىىَعيِيُىََعْىيَاأًيالَعثهعايإِععهيإعاَعاَعْىَعيَِعاْعْيالَعْىْعْىيِ   

Artinya: Menceritakan kepada kami„Abdul„Azizibn„Abdullah,ia berkata, menceritakan 

kepadaku Sulaiman, dari Amar ibn Abi„ Amar, dari Sa‟id ibn Abi Sa‟idal-Maqburi, dari Abu 

Hurairah, bahwasanya ia berkata, ketika ia bertanya, “Ya Rasulullah! Siapakah orang yang 

paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? ”Rasulullah bersabda, “Saya sudah 

menyangka, wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada yang bertanya tentang hadit sini seorangpun 

yang mendahuluimu, karena saya melihat semangatmu untuk hadits. Orang yang paling bahagia 

dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan “LaIllahaillaallah”dengan 

ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. ”(H.R.Bukhari).48
 

  Adapun Dalam ajaran islam istilah reward disebut juga tsawab. Tsawab artinya memberi 

hadiah atau upah. Reward pada dasarnya ialah perlakuan yang menyenangkan yang diterima 

seseorang sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik (amal saleh) atau prestasi terbaik yang 

berhasil di tampilkan atau diraihnya. Salah satu istilah yang selalu digunakan Allah SWT untuk 

menggambarkanganjaran atas amal kebaikan adalah  tsawab.
49

Sebagaimana firman Allah SWT : 

ْويَا َوُحْسَه ثََىاِب االِخَسِجِۗ وَّللّاُ يُِحةُّ  41َاْنُمْحِسِىْيهَ  فَاتهُُم َّللّا ثََىاَب اندُّ  

Artinya : “Maka Allah memberi mereka pahala didunia dan pahala yang baik diakhirat. 

Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS.Ali Imran : 148)50 

                                                             
46

 Agus Hidayatullah, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015). H 45 
47

 Wahyudi Stiawan, ―Reward Dan Punishment Dalam Perspektif Pendidikan Islam‖ Al-Murabbi, Vol 4 No , (2018) H 

196 
48 Cintiya Rinjani, ― Reward And Punishment Methods In Islamic Education Perspective Of Bukhari  And Mulim 

Hadith‖ Rahama: Islamic Education, No 2  Vol 4, ( 2021 ): 187 
 

49
Suktan Gembira Hasibuan Mardiyanto, Syaukani, ―Pengaruh Pemeberian Reward Dan Punishment Terhadap 

Penguasaan Pemebelajaran Al-Qur‘an Hadistd Siswa Madrasah Tsanawiyah Almanar Medan,‖ Al-Balagh 1 (2017): 247. 
50

Al-Qur‟anulkarim Terjemahan Dan Tafsir Bil Hadis (Bandung: 2016), H. 68. 



 

 
 

16 

  

 Dalam bentuk-bentuk Reward dapat di sesuaikan dengan kondisi dan tahap 

perkembangan anak, pemeberian reward itu sendiri bisa berupa kata-kata (verbal) ataupun setiker 

bintang, cap tangan, buku, pensil, atau alat tulis (non verbal). 

 

a. Macam-Macam Reward 

Dalam ajaran islam pemberian punishment dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) 

dengan memberikan suatu materi, memberi materi selain untuk menunjukan perasaan cinta, 

tetapi juga dapat menarik cinta dari si anak, terutama apabola hal ini tidak diduga. Rasulullah 

mengajarkan hal tersebut dengan mengatakan, ―saling memberi hadiahlah kalian niscahya 

kalian saling mencintai. (2) dengan memberikan senyuman atau tepukan, rasulullah telah 

mengajarkan hal tersebut dengan mengatakan, ―senyumanmu terhadap saudaramu adalah 

sedekah” (3) dengan doa, semestinya pula kita mampu memberikan motivasi kepada anak 

yang rajin, beradab atau rajin melakukansesuatu kebaikan dengan mndoakanya. (4) 

menunjukan kebaikanya, ketika anak mampu dengan baik mengerjakan perintah orang tua, 

rajin menghapal pelajaran, atau rajin membacakan berbada dan membaca Al-Quran, kita 

selaku orang tua bisa menepuk bahunya untuk memotivasinya sambil mengatakan semoga 

allah memberi berkah kepadamu. (6) menganggap dirikita bagian dari mereka, Rsaulullah 

Shallallahu‘ alaihi wa sallam pernah bersabda seandainya bukan karna hjrah, tentu aku akan 

menjadi salah seorang kalum anshar ( HR.Al-bukhari)51 

Reward yang dapat diberikan oleh seorang guru terhadap anak ada  bermacam-macam 

bentuk. Diantaranya : 

1) Dalam bentuk gestural.Guru mengangguk-anggukan kepala sebagai tanda senang dan 

membenarkan suatu sikap, prilaku, atau perbuatan anak didik. 

2) Dalam bentuk verbal.Guru memberikan kata-kata yang menyenangkan berupa pujian 

kepada anak didik. 

3) Dalam bentuk pekerjaan.Guru memberikantugas yang lebih kepada peserta didik. 

4) Dalam bentuk material. Guru dapat memberikan benda-benda yang menyenangkan dan 

berguna bagi anak didik. Misalnya, pensil, buku tulis, penggaris, penghapus, dan lain-

lain. 

5) bintang, teuk tangan yaitu sebagai berikutsemua anak didik dalam satu ke lainnya
52

 

b. Tujuan Reward 

 Adapun tujuan reward menurut mulyasa yaitu meningkatkan, merangsang dan 

memotivasi perhatian anak terhadap pembelajaranserta meningkatkan kegiatan kegiatan 

belajar, dan mengontrol emosi serta pembinaan prilaku yang benar. Dengan pemberian 

hadiah yang diterima, anak akan menjadi yakin dan percaya diri dalam semua kegiatan yang 

dilakukan, sehingga reward juga bertjuan sebagai motivasi anak agar meningkatkan dan 

meperkuat anak untuk menghindari dari diri tindakan-tindakan yang di ingkan dai lingkungan 

sekitar.
53

 

 Dengan tujuan pemberian hadiah Al-Quran menjelaskan bahwa hadiah yang diberikan 

adalah untuk membalas perrbuatan orang beriman dan beramal sholeh supaya mereka mau 
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meningkatkan kadar keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah Swt. Melakukan 

pengulangan terhadap setiap perbuatan baik yang dilakukan dalam khidupan.
54

 

 Dapat dismpulkan dari pemebrian rewad yang diberiakan harus benar-benar untuk 

memotivasi anak. Pemberian riward berlaku dilakukan setelah  anak melakukan pekerjaan 

yang baik dan benar. Reawrd itu sendii isa kita buat berupa pujian, epuk tangan, barang, 

bintang dan lain-lainya. 

c. Fungsi Reward 

 Pemberian reward ini bermaksud agar anak lebih giat dalam melakukan sesuatu,dan mau 

bersosial dengan orang disekitarnya dam mangkosdisikan emosinya. 

 Adapun  Menurut Maria J.Wantah mengatakan bahwa pemberian reward memiliki dua 

fingsi yaitu sebagai berikut:
55

 

1) Penghargaan atau punishment mempunyai nilai pendididik. Penghargaan yang berikan 

kepada anak menunjukan bahwa prilaku yang dilakukan oleh anak di sekolah atau pun 

dirumah adalah prilaku yang positif. Apabila anak mendapatkan sesuatu penghargaan, 

maka anak akan memperoleh kepuasan, akan mempertahankan , memperkuat, dan 

mengembangkan tingkah laku yang positif atau tingkah laku yang baik. 

2) Penghargaan yang berfungsi sebagai motivasi pada anak untuk mengurangi dan 

mempertahan kan prilaku yang positif. Apa bila anak bertingkah laku yang sesuai 

dengan yang diharapkan secara terus menerus, ketika prilaku tersebut dihargai, maka 

anak tersebut akan merasakan bangga terhadap dirinya sendiri. Maka kebanggaan itu 

akan membuat anak untuk terus mengulangi bahkan meningkatkan kualitas prilaku 

tersebut. 

2. Punishment 

Didalam Al-Qur‘an hukuman biasanya disebutkan dalam berbagai bentuk uslub, di antaranya 

ada yang  mempergunakan lafadz „iqab, yang didalamnya Al-Qur;an  disebutkan sebanyak 17 

ayat dengan surat yang berbeda-beda, begitu juga dengan lafaz rijz, ataupun berbentuk 

pernyataan dilam Al-Qur‘an tersebut  sebanyak 9 ayat.
56

 Hukuman adalah salah satu alat  

pendidikan yang juga di perlukan dalam pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari 

pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang dilakukan anak didik. Menurut Hamruni, punisment 

adalah penderitaan yang diberikan yang diberikan atau ditimbulkan dengan  sengaja oleh 

pendidik setelah siswa melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Dengan demikian punishment 

juga bisa berfungsi sebagai upaya preventif ataupun represif.
57

 

Hukuman anak usia dini adalah salah satu alat pendidikan yang diperlukan dalam suatu 

pendidikan. Hukuman diberikan sebagai akibat dari pelanggaran, kejahatan, atau kesalahan yang 

dilakukan anak didik, tidak seperti akibat yang ditimbulkan oleh ganjaran, hukuman 

mengakibatkan penderitaan atau kedudukan bagi anak anak didik yang menerimanya.
58
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Hukuman dan ganjaran merupakan slah satu usaha untuk mempengaruhi prilaku perserta 

didik. Apabila peserta didik melakukan sesuatu yang pelanggaran atau uatu perbuatan yang tidak 

terpuji  dan tidak mendapat teguran dari kepala ekolah, guru dan orang tua, maka akan timbul 

dalam diri perserta didik tersebut suatu kebiasaan yang kurang baik.
59

 

Ada teori yang mengatakan bahwa pemberian punishment dalam teori Behaviorisme 

thorndike efek dari dari punishment belum tentu menghilangkan atau mengurangi prilaku. Jhonw. 

Santrock mengatakan pemberian punishment tidak selamanya efektif atau dapat mengulangi 

kesalahan tersebut tetapi pemberian punihment ini juga membantu mengembangkan aspek sosial 

emosi anak saat anak tidak mampu bersabar maka diberikan punishment untuk anak yang akan 

belajar bersabar, ketika anak tidak mengikuti aturan diberikan nasehat lalu anak mengingat 

kembali aturan dan memehmi kembali aturan tersebut. 
60

 

Dari beberapa pendapat di atas dapat simpulkan bahwa punishment (hukuman) adalah salah 

satu kesalahan anak dalam melakukan kegiatan, maka pendidik memberikan pembelajaran 

hukuman agar bisa mendidik anak lebih baik dari pada sebelumya.  

Tujuan dari pemberian hukuman ada bermacam-macam, berarti ada tujuan tertentu yang ingin 

dicapai dari pemeberian hukuman, yaitu dalam perspektif pedagogis, merupakan hukuman 

dilaksanakan dengan tujuan untuk melicinkan jalan tercapainya tujuan pendidikan dan 

pengajaran.dalan perspektif hukuman atau sosioantropologis, hukuman itu dilaksanakan dengan 

tujuan untuk pembalasan, pembaikan, perlindungan, ganti rugu atau menakut-nakuti. Adapun 

teori-teori hukuman sebagai berikut:
61

 

a. Teori pembalasan menurut teori ini punishment (hukuman) diadakan pembalsan dendam atas 

kelalaian dan pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. Teori pembalasan seratus persen 

tidak bisa diterapkan dalam pendidikan tidak ada istilah pembalasan dendam bahkan sifat 

bals dendam ini lah yang hendak dibasmi dan dijaunkan dari ajaran anak didik. 

b. Teori perbaikan menurut teori ini, punishmentdilakukan untuk membasmi kejahatan atau 

untuk membetulkan kesalahan. Reward jenis ini dilakukan untuk membantu seseorang jera 

melakukan kesalahan yang sama. 

c. Teori perlindungan menurut teori ini, punishment dilakukan untuk melindungi masyarakat 

dari perbuatan-perbuatan tidak wajar, tujuan dari dilaksankannya reward agar masyarakat 

dapat dilindungi dari berbagi  kejahatan yang telah dilakukan oleh pelanggar. 

d. Teori ganti rugimenurut teori ini, punishment dilakukan untuk mengganti kerugin yang telah 

diderita akibat kejahatan atau pelanggaran 

e. Teori menakut nakutimenurut teori ini punishment  dilakukan untuk menimbulkan emosi 

negatif dari dalam diri seseorang, efek yang terlahir diharapkan dalam bentuk perasaan takut 

kepada pelanggar, sehingga akan takut melakukan perbuatan dan meninggalkanya. 

  Dari beberapa teori dan tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

punishmnet suatu perbuatan yang tidak menyenangkan , baik itu secara sadar apataupun tidak 

sadar. sengaja ataupun tidak sengaja, maka karnaitu dalam kata sadar akan perbuatanya dan 
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berjajanji dalam hatinya tidak mengulanginya lagi.maka tujuan dari hukuman itu bermacam-

macam dan banyak juga pengertian yang boleh ataupun tidak bolah dilakukan. 

Pemberian hukuman dalam pendidikan islam adalah untuk memberikan bimbingan dan 

perbaikan, bukan untuk pembalaan atau kepuaan hati. Punishment merupakan suatu metode 

dlam pendidikan islam yang digunakan untuk mencegah anak dari berbuat sesuatu 

pelanggaran. Ari berbagai macam bentuk punihment guru bisa memberikan slah atunya 

berupa teguran, eperti dalam hadist muslim ini, rasulullah menegur para sahabat yang 

mengambil makanan yang jauh dari jangkawan, maka rasulullah menegur untuk mengambil 

makanan yang berada dekat dari sahabat tersebut. Jika dikaitkan dengan hadist nuskim 

dengan punishment dengan dunia pendidikan islam yaitu apabila disekolah guru menemukan 

kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh perserta didik maka guru dapat memberikan 

teguran terlebih dahulu kepad perserta didik yang melanggar atau melakukan kesalhan 

sebelum memberikan hukuman yang lain. Diharapkan teguran tersebut perserta didik tidak 

mengulangi kesalahan yang ia lakukan. 

ْويَْعاَديَىَثُعىَعيِْىيَْعِيىَثُعىعهيََّعثَعاتغاعْ           َِ  

Artinya:―Wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan 

makanlah makanan yang berada didekatmu ‖.(HR.Muslim) 

  Hukuman menurut Abu Ahmadi dan  Nur  Uhbiyati adalah suatu perbuatan, dimana kita 

secara sadar dan sengaja menjatuhkan nastapa kepada orang lain, yang baik dari dari segi  

kejasmaniannya maupun dari  segi kerohanian  orang lain itu mempunyai kelemahan bila 

dibandingkan dengan diri kita, oleh karena itu kita mempunyai tanggung jawab untuk 

membimbing dan melindunginya.
62

 Prinsip pemberian punishmentmenurut islam, 

kepercayaan terlebih dahulu kemudian hukuman, hukuman didasarkan pada prilaku, 

menghukum tanpa emosi, hukuman sudah disepakati, tahapan pemberian hukuman. 

  Dalam sebuah hadist, rasullah. Saw, pernah bersabda: “Ajarkanlah anak kecil sholat 

ketika ia berusia 7 tahun dan pukulah ia bila enggan sholat ketika berusia 10 tahun” dalam 

hadist ini rasulullah saw, menyempaikan nasehat didalamnya terkandung cara mendidik anak 

yang dilandasi rasa kasih sayang, dan menomor duakan hukuman. Artinya rosulullah saw, 

sama sekali tidak menganjurkan menghukum anak yang belum pernah diajari dan dibiasakan. 

Andaipun seorang pendidik harus menjatuhkan hukuman, itu harus dilalui dengan 

pembiasaan, pengajaran dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang dalam 

rentan waktu 3 tahun, waktu 3 tahun adalah waktu yang sudah cukup panjang untuk mendidik 

kebiasaan sholat anak, sehingga sangat wajar jika diberi hukuman setelah 3 tahun pemberian 

pembiasaan tersebut. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan dosa atau kesalahan maka ia 

akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan. 

  Dalam pemberian punishment juga hendaknya tidak melebihi dari kesalahn yang telah 

diperbuat oleh anak, maka inilah yang disyaratkan dalam al-quran bahwa, allah swt tidak 

memberi balasan atau iqrob yang melebihi dari apa yang diperbuat oleh hambahnya, firman 

allah swt 

  Artinya: barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali 

lipat amalnya,dan barang siapa yang embawa perbuaan jahat maka dia tidak diberi balsan 
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melainkan seimabang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya 

(dirugikan). 

  Maksud dari arti diatas adalah bahwa ketika kita memberi reward kepada anak didik 

maka reward itu sendiri boleh diberikan sesuai ataupun lebih dari apa dari apa yang 

diperbuat, akan tetapi pemberian punishment, maka punishment tersebut harus sesuai dengan 

apa yang telah diperbuat oleh anak didik tersebut. 

a. Macam-macam punishment anak usia dini 

  Adapun macam-macam punishment (hukuman) yg bisa dibekakan ada dua 

macam yaitu : 

1) Hukuman prevatif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau 

jangan terjadi pelanggaran, sehingga dilakuakan sebelum pelenggaran itu 

dilakukan. 

2) Hukuman represif, yaitu hukuman yang dilakukan yeng disebabkan oleh 

pelanggaran, atau karena dosa yeng telah diperbuat, bisa dilakukan hukuman ini 

setelah terjadi pelanggaran atau kesalahan. 

   Adapun pendapat Muhammad ali dan muhammad asrori, memebedakan 

ada tiga macam hukuman yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-

anak yang menerima hukuman itu sebagai berikut
63

 

a) Punishment asosiatif 

  Hukuman jenis ini biasa di erapkan untuk anak usia dini yang hanya 

mampu merasakan dan mengkondidikan sesuatu, pada umumnya 

mengkondinasikan antara hukuman dan kejahan atau pelanggaran antara 

penderita yang di akibatkan oleh hukuman dengan perbuatan pelanggaran 

yang dilakukan 

b) Punishment logis 

  Hukum ini dilakukan pada anak-anak yang agak besar.dengan hukuman 

ini anak mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat yang logis dari pekerjaan 

atau perbuatannya yyang tidak baik. Anak mengerti dia mendapatkan 

hukuman itu adalah akibat kesalahanya sendiri. 

c) Punishment normatif 

  Ngalim Purwanto mengatakan bahwa hukuman yang yang dimakdud 

adalah memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini dilakukan terhadap 

pelangganan-pelangganan mengenai norma-norma, etika.jadi hukum 

normatif sangat erat hubunganya dengan pembentukan watak dan 

kepribadian anak.  

b. Tujuan Punishment 

  Punishment diberikan karena adanya pelanggaran yang dilakukan perserta didik 

saat kegitan belajar mengajar, peberian reward tidak harus selalu bersifat negati 
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ataupun merugikan anak, juga merusak hubungan antara pendidik dengan perserta 

didik. Punishment juga bertujuan untuk mendidik perseta didik dan juga 

meningkatkan keaktifan dan kreatifivas perserta didik supaya kegiatan belajar 

mengajar menjadi kondusig dan menyenangkan. 

  Asma Hasan Fahmi menjelaskan bahwa tujuan hukuman dalam pendidikan islam 

adalah, ― tujuan hukuman mengandung arti positif, karena ia ditunjukan untuk 

memperoleh pembaikan dan pengarahan, bukan semata-mata untuk membalas 

dendam, oleh karena itu orang islam sangat ingin mengetahui tabiaat dan perangai 

anak-anak sebelum menghukum mereka , sebagaimana mereka ingin sekali 

mendorong anak-anak ikut aktif dalam memperbaiki kesalahan mereka sendiri, dan 

untuk ini mereka melupakankesalahan anak-anak dan tidak membeberkan rahasia 

mereka.
64

 

  Adapun tujuan dari punishment menurut zubaidi dalam hasanah dalam 

pendidikan punishment terbagi menjadi dua, yaitu sebagi berikut:
65

 

1) alat pendidik preventif, adalah alat pendidikan yang bersifat mencegah, yaitu 

menjaga agar hal-hal yang dapat mengganggu atau menghambat kelancaran 

proses pedidikan bisa dihindarkan. Seperti tata tertib, anjuran dan perinta dan 

lain-lain. 

2) Alat pendidikan repressif, bisa disebut juga alat pendidikan kuratif atau korektif, 

pendidikan ini berfungsi ketika terjadi pelanggaran peraturan, maka alat tersebut 

penting untuk menyadarkan kembali kepada anak hal-hal baik, benar, dan tertib. 

Seperti pemeberitahuan, ataupun teguran. 

c. Fungsi Punishment 

  Pemberian punishment mempunyai fungsi penting dalam melaksanakan 

kedisiplinan, karena punihemnt ini merupakan alat pengendali prilaku anak. Adapun 

pendapat Watah menjelaskan bahwa punishment berfungsi sebago berikut:
66

 

1) Punishement (hukuman) yaitu menghalangi. Punishment menghalangi 

pengulangan tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat ataupun anak. 

2) Punishment (hukuman) yaitu sebagai pendidik. Sebelum anak mengerti aturan  

yang ada disekolah, mereka dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar dan 

yang lain salah dengan mendapat hukuman ataupun punishment. 

3) Memberi motivasi untuk  menghindari prilaku yang tidak diterma oleh 

masyarakt sekitar. Pengetahuan tentang akibat-akibat tindakan yang salah dan 

perlu sebagai motivasi menghindari kesalahan tersebut. 

  Jadi dapat disimpulkan bahwa punishment berfungsi sebagai alat belajar 

agar anak dapat mengikuti kegiatan dengan baik dan benar, dan sebagai 

pelaggaran agar anak tidak mengulangi kesalahan nya kembali. 
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3. Keunggulan Dan Kelemahan Reward Dan Punishment 

 Adapuu keunggulan dan kelemahan reward dan punishment yaitu sebagai Berikut:
67

 

a. Keunggulan 

1) Memacu anak untuk berkopetensi 

2) Memotivasi belajar anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal 

3) Kemampuan belajar anak dapat bersifat menyebar dan merata keseluruh perserta 

didik .ini disebabkan karena adanya unsur pisikologis dalam berkopetensi  ditambah 

adanya unsur kesepamanan pengetahuan pada diri perserta didik. Komunikasi yang 

dibangun oleh teman sebaya biasanya lebih dapat mudah diserap oleh teman sebaya 

lainya dalam satu kelas. 

4) Ikatan emosional antara perserta didik dengan guru dapat tumbuh dan berkembang 

secara optimal. 

5) Bersifat mudah dan menyenagkan, baik bagi guru maupun anak 

6) Bagi anak yang nakal dan males dalam belajar menjadi terpacu untuk ikut 

berkopetensi. Setidaknya, adanya motifasi anak yang nakal dan malas dapat 

dikurangi karena adanya unsur ancaman mendapatkan hukuman jika anak 

melaggarnya. 

b. Kelemahan 

1) Membutuhkan biaya tambahan untuk menyediakan hadiah untuk anak yanga aktif 

dan rajin belajar. 

2) Terkadang dapat menjadi beban pisikologis tersendiri bagi anak yang nakal dan 

malas dalam belajar yang mempunyai rasa percaya diri cukup untuk menunjukan 

kemampuan yang dimiliki. Untuk mengatasi kondisi anak semacam ini, guru harus 

lebih jeli dan bijaksana dalam memilih hadiah ataupun hukuman yang tepat. 

3) Pada umumnyabersifat terfokus pada anak aktif, cerdas, dan komunikatif 

dibandingkan anak-anak biasa. Terkadang anak rajin dalam belajar tetapi sosial 

emisionalnya . 

 

4. Indikator Rewad Dan Punishment 

Menurut pendapat Ag Sujiono pada garis besarnya dibedakan rewad itu terdapat empat 

macam , yaitu : 

a. Pujian adalah bentuk rewad yang paling mudah dilaksanakan. Pujian yang berupa kata-

kata seperti baik, bagus sekali, dan sebagainya, akan tetapi bisa juga berupa bentuk 

isyarat, dan pertanda-tanda. 

b. Penghormatan adalah rewad dapat berbentuk dua macam, yaitu pertama, bentuk semacam 

penobatan, yaitu anak yang mendapat penghormatan diumumkan dan ditampilkan depan 

teman-temannya dan bisa juga depan orang tua murid, kedua penghormatan berbentuk 

pemberian kekuasaan untuk melakukan sesuatu seperti kepada anak yang berhasil 

menyelesaikan suatu soal yang sulit disuruh mengerjakan di papan tulis untuk dicontoh 

teman-temannya. 

c. Hadiah yang dimaksud dengan hadiah adalah rewad yang berbentuk pemberian barang. 

Rewad berbentuk ini disebut juga rewad material. Apabila tujuan untuk mendapatkan 

hadiah ini tidak bisa tercapai, maka anak akan semangat belajarnya. 

                                                             
 

67
Nurhid, 45 Model Pembelajaran Sfektakuler (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), H 244-245. 



 

 
 

d. Tanda penghargaan jika hadiah merupakan rewad berupa barang maka tanda penghargaan 

adalah kebaikannya. Tanda penghargan tidak dinilai dari segi harga dan kegunaan barang-

barang tersebut seperti hasilnya hadiah, bisa berupa surat tanda jasa, sartifikat, piala dan 

sebagainya 

Bentuk punishment yang diberikan dalam pembelajaran menurut Ag Sujiono adalah 

sebagai berikut: 

a. Bentuk isyarat usaha pembetulan kita lakukan dalam bentuk isyarat maka dan isyarat 

anggota badan lainya. Seperti ada seorang anak didik yang sedang berbuat salah 

misalnya bermain-main dengan mengusi temanya, pendidik memandang dengan cara 

muka muram yang menandakan bahwa ia tidak menyetujui anak didik berbuat seperti 

itu, serta menggeleng-gelengkan kepala. 

b. Bentuk kata, isyarat dalam bentuk kata dapat berisi kata-kata peringatan, kata-kata 

teguran dan akhirnya kata-kata teguran.  

c. Bentuk perbuatan usaha pembetulan dalam bentuk perbuatan adlah lebih berat dari 

usaha sebelumnya. Pendidikan menerapkan pada anak didik yang berbuat salah, suatu 

perbuatan yang tidak menyenangkan baginya atau ia mengalang-alangi anak didik 

berbuat suatu yang menjadikan keenanganya. 

 

Metode reward dan punishment  yang dicontohkan oleh Rasulullah salah satunya dalam 

hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bagaimana ketika Rasulullah memberikan 

pujian (reward) kepada Abu Hurairah dan memberikan hukuman kepada sahabat yang bebuat 

kesalahan. Hadist Bukhari tentang metode reward: 

ىِِيْىيِِعهىاتٍىَُعاِعَدٍععحىٍْععم،َعَدَععىيِْىَعَعثهدَدعييهثَْىثََعَعاْوَع،يِّيِثُْىَعالٍدْويَِعْىيَِعْيىِيٍْىيَِعْىَع،ويِىََعْىيَِعْيىِىِيىََعْىَع،تُاَعْىَعثَْىيَِعٍدعح،َعاَع،يهيٍىَُعثْ 

اَعُعْىَعْىيِثهعَ دَعَعَعييىِيحْىيَثُْىَعَععايَهَعىِيََعدوَعثٍعحَعيِْىيٍَعالَعييَِعاْعْيهىاَعْىْعَعيِِعَعَعيِيِاِدالتٍِعىَأَْوَعيهَعْىثََعاْع،َعْىَي،َعاَعثِّدَعَعِعْىِعثُْىِيَعيِاِدالتٍِعىََع،يِْىيٍَعال

اُخالهاوَ )ْوْععاوَُعَعِعْىِعثُاِعَعاْعثُىِِععَ  َِ ِِ  يِْيىَّعىىَعيِيُىََعْىيَاأًيالَعثهعايإِععهيإعاَعاَعْىَعيَِعاْعْيالَعْىْعْىيَِعاَعَعيِ (

Artinya: Menceritakan kepada kami ‗ Abdul ‗Azizibn ‗Abdullah, ia berkata, 

menceritakan kepadaku Sulaiman, dari Amar ibn Abi ‗Amar, dari Sa‘id ibn Abi Sa‘id al-Maqburi, 

dari Abu Hurairah, bahwa sanya ia berkata, ketika ia bertanya,―Ya Rasulullah! Siapakah orang 

yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? ‖Rasulullah bersabda,―Saya 

sudah menyangka, wahai Abu Hurairah bahwa tidak ada yang bertanya tentang hadits ini 

seorangpun yang mendahuluimu, karena saya melihat semangatmu untuk hadits. Orang yang 

paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan 

―LaIllahaillaallah‖ dengan ikhlas dari hatinya atau dari dirinya. ‖(H.R.Bukhari) 

 

B. Perkembangan Sosial Dan Emosional 

1. Pengertian Sosial Emosional 

Secara garis besar perkembangan sosial emosional mencangkup perkembangn emosi dan 

perkembangan sosial, menurut goleman mengemukakan bahwa emosi pada dasarnya adalah 

dorongan untuk bertindak yang didasarkan pada perasaan keadaan biologis dan pisikologis, dan 

Harlock mengemukakan bahwa perkembangan sosial adalah memperoleh kemampuan 

berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Secara Yuridis pengertian perkembangan sosial 

emosional tercantum dalam peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No 
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137 Tahun 2014 tentang standar pendidikan anak usia diniadalah perubahan perilaku yang 

berkesinambungan dan terintegrensi dari faktor genitika dan lingkungan serta meningkatkan 

secara individual baik kuantitatif maupun kualitatif.
68

 

Menurut Yusuf mengemukakan bahwasannya, Perkembangan sosial emosional adalah 

perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di 

dalam masyarakat tempat anak berada. Artinya dalam perkembangan seorang anak dalam 

kehidupannya akan mengalami perubahan sosial emosional nya sesuai dengan tingkat 

kematangannya, dalam hal hubungannya dengan orang lain, teman sebaya, atau orang tuanya. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, 

yaitu dengan anak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi positif dalam bersosialisasi atau 

dalam mengadakan interaksi sosial.
69

 

Menurut Indahan dan Yulisty aningrum perkembangan sosial adalah perkembangan tingkah 

laku pada anak dimana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam 

lingkungan masyarakat. Begitupun dengan emosi diwakili oleh prilaku yang mendiskrifsikan 

kenyamanan atau ketidak nyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Emosi 

itu sendiri berupa rasa sedih, senang, takut, marah, gelisa, dan antusias.
70

 

Menurut Goerge Marisson berpendapat bahwa perkembangan sosial emosional yang positif 

yaitu seorang pedidik akan memudah kan anak bergaul dengan teman sabayanya dan belajar 

dengan baik dan juga dalam aktifitas  yang lainnya di lingkungan sosial. baik di sekolah maupun 

di lingkungan rumah.
71

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional 

yaitu perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan situasi dan kosndisi dalam emosi diri 

dengan aturan-aturan yang berlaku,dan bersosial dimasyarakat tempat anak berada.  

2. Jenis- Jenis Perilaku Sosial Dan Emosional 

Adapun  jenis-jenis prilaku sosial anak yang dikemukan oleh Hurlock bahwa prilaku sosial 

pada awal masa kana-kanak yang tampak pada anak usia 2-6 tahun yaitu:  anak meniru, 

persaiangan,kerja sama, simpati, empati, dukungan sosial, membagi, negatifisme, agresif, prilaku 

berkuasa, memikirkan diri sendiri dan merusak.sama dengan pendapat Samsyu mengatakan 

bahwa bentuk-bentuk tingkah laku sosial anak usia dini yaitu pembangkangan, agresif, berselisih 

atau bertengkar, menggoda, persaingan, kerjasama, mementingkan diri sendiri dan simpati. 

Begitupun dengan emosi Hurlock berpendapat bahwa prilaku emosional anak itu meliputi 

sembilan aspek yaitu rasa takut, maki, cemas, marah, cemburu, duka cita, rasa ingin tahu, dan 

gembira. Interaksi yang baik dengan lingkungan anak dapat mengatur emosinya 

denganmenunjukan beberapa emosi yang positif.
72
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Dapat dikatakan bahwa jenis-jenis sosial emosional anak itu bermacam-macam, sesuai 

dengan keadaan dan situasi yang ada. 

3. Faktor-Fakor Yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional Anak 

a. Sosial 

  Perilaku sosial adalah aktifitas yang berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman 

sebaya, guru, orang tua maupun saudara. Ketika anak berhubungan dengan orang lain, terjadi 

pristiwa-pristiwa yang sangat bermakna  dalam kehidupannya yang dapat membantu 

pembentukan kepribadiannya dalam bersosial.
73

 

  Menurut sunatro perkembangan prilaku sosial, anak dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu sebgai berikut:
74

 

1) Keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadapt 

berbagai aspek perkembangan anak, termasuk dengan perkembangan sosialnya. Karena 

kondisi dan tata cara kehidupan keluarga adalah lingkungan yang kondusif bagi 

sosialisasi anak. Dalam proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian 

anak leih banyak ditentukan oleh keluarga, pola pergaulan, dan cara berintraksi dengan 

orang lain ditentu kan oleh keluaraga itu sendiri. 

2) Kematangan diri 

Dalam besosialisasi yang baik diperlukan kematangan diri baik fisik dan psikis 

sehingga mampu mempertimbangkan proses sosial, memberi dan menerima nasehat 

orang lain, dan memerlukan kemtangan intelektual emosional 

3) Status sosial ekonomi 

 Kehidupan sosial banyak di pengaruhi kondisi sosial ekonomi keluarga dalam 

masyakat. Karena prilaku anak akan banyak meperhatikan kondisi normatif yang telah 

ditanamkan oleh keluaraga. 

4) Pendidikan  

 Pendidikan adalah proses sosialisasi yang renda. Pada dasarnya pendidikan 

sebagai proses tentang baik buruknya prilaku anak, anak memberikan warna kehidupan 

sosial didalam masyarakat 

5) Kapasitas mental dan emosi dan intelegensi 

 Kemampuan berfikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, 

memecahkan masalah, dan berbahasa. Karena perkembangan sosial dapat dipengarui 

oleh emosi anak.anak yang berintelektual tinggi maka perkembangan nya snagat 

menentukan keberhasilan sosial emosional anak. 

b. Emosional 
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  Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri seseorang 

yang disadari dan diungkapkan melalui wajah atau tindakan yang berfungsi sebagai 

ineradjustinent iatau penyesuaian dari dalamterhadap lingkungan agar mencapai 

kesejateraaan dan keselamatan individu.
75

Menurut Hurlock dan lazarus mengemukakan 

bahwa perkembangan emosi pada anak di pengaruhi oleh faktor penting yaitu sebagai berikut 

:
76

 

1) muturation atau kematangan 

  Hurlock mengatakan bahwa pentingnya faktoe kematangan pada masa kanak-

kanak terkait dengan masa kritis perkembangan (critical period), yaitu saat-saat ketika 

anak siap menerima sesuatu dari luar. Kematangan yang telah dicapai dapat 

dioptimalkan dengan pemeberian rangsangan yang tepat 

2) Lingkungan belajar 

  Faktor lingkungan belajar, berpengaruh besar untuk perkembangan emosi, 

terutama lingkungan yang berada lingkungan yang paling dekat dengan anak khususnya 

ibu ataupun pengasuh anak. Karena menurut lagatuta mengatakan bahwa hubungan 

keluarga sangat berpengaruh dalam setiap hari, anak belajar emosi yang kondusif. 

  Harlock juga mengatakan bahwa belajar yang menunjang emosi pada anak terdiri 

beberapa bagian yaitu : 

a) Belajar dengan cara meniru (learning by imitation) 

b) Belajar dengan mempersamakan diri (learning by identification) 

c) Belajar melalui pengkondisian (conditioning) 

d) Pelatihan (training) 

e) Belajar dengan coba-coba 

 Dari beberapa faktor-faktor sosial dan emosional diatas dapat disimpulkan bahwa 

perkembangan sosial emosional anak itu meliputi hereditas atapun keturunan, 

keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat dan jenis kelamin.karena sosial 

emosional itu berhubungan satu sama lain. 

 

4. Karakteristik Perkembangan Sosial Emosional Anak 

Menurut muhammad fadilah perkembangan sosial merupakan perkembangan yang 

melibatkan hubungan maupun interaksi dengan orang lain. Ada dua pulihkarakteristik 

perkembangan sosial emosional  anak yangdapat menggambarkan individu dengan penyesuaian 

dengan baik, yaitu sebagai berikut :
77

 

                                                             
 

75
Ibit, 28 

 
76

Hijiriah, ―Faktor Dan Kondisi Yng Mempengaruhi Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia Dini,‖ Jurnal 

Pendidikan Anak Bunayya 5 (2019): 97. 

 
77

Abdurrahman Assegaf, ―Pendidikan Seni Rupa Dan Implikasinya Terhadap Imajinasi Kreatif Dan Sosial Emosional 

Anak Usia Dini Di Tk Mekarraharja,‖ Indonesian Journal Of Islamic Early Childhood Educa- Tion 3, No. 1 (2018): 102, 

Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.51529/Ijiece.V3i1.74. 



 

 
 

a. Dapat menerima tanggung jawab sesuai usianya 

b. Menikmati pengalamannya 

c. Mau menerima tanggu jawab sesuai dengan peranya. Apakah itu peran sebagi anggota 

kelompok, murit disekolah atau sekedar peran kakak terhadap adiknya 

d. Mampu memecahkan maslah dengan segerah 

e. Dapat melawan dan mengatsi hambatan untuk merasa bahagia 

f. Mampu membuat keputusan dengan kekhawatiran  dan komplik yang mimum 

g. Tetap pada pilihannya sehungga ia menemukan bahwa pilihanya itu salah 

h. Merasa puas dengan kenyataan 

i. Dapat menggunakakn fikiran sebagai dasar untuk bertindak, tidak untuk melarikan diri 

j. Dapat berkata tidak pada situasi yang menggangunya 

k. Dapat berkata ya pada saat situasi yang membantunya 

l. Dapat menunjukan kemarahan ketika merasa terluka dan merasa haknya terganggu 

m. Dapat menunjukan kasih sayang 

n. Dapat menahan sakit dan prustasi bila diperlukan 

o. Dapat berkompromi ketika mengalami kesulitan 

p. Dapat mengkonsentrasikan energinya pada tujuan 

q. Menerima kenyataan bahwa hidup adalah perjuangan yang tak ada habisnya 

r. Untuk menjadi inividu dengan penyesuaian diri yang baik, seorang anak harus merasa 

bahagia dan mampu menerima dirinya. Untuk itu anak perlu diajak sejak dini bersikap 

realistis terhadap diri dan kemampuannya. 

 

C. Pemberian Reward Dan Punihsment Dalam Mengembangkan Sosial Emosional Anak 

 

Di dalam ilmu pendidikan pemberian rewad dan punishment dipandang sebagai salah satu cara 

yang dilaksanakan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan  pembelajaran yang diterapkan. Tujuan 

pemberian rewad untuk penguatan atas prilaku positif, dan pemberian punihment bertujuan untuk 

memberikan efek jera an mencegah berlanjutnya efek prilaku negatif. Pernyataan tentang rewad dan 

punihment sebagai strategi atau metode pada intinya keduanya dapat mempengaruhi  keberhasilan 

rewad dan punihmnet, sehingga perserta didik akan lebih baik, tidak mengulangi apan yang telah 

mereka lakukan, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan dirinya sendiri. 

Ada beberapa pendapat konsep yang mengatakan bawasanya menurut Mulyas rewad adalah 

respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulang kembalinya 

tingkah laku tersebut. Selain itu menurut Suharsemi Arikunto, rewad merupakan suatu yang disenengi 

dan digemari anak-anak yang diberikan kepada siapa yang dapat memenuhi harapan yakni mencapai 

tujuan yang ditentukan atau bahkan mampu melebihinya. M. Ngalim Puranto juga berpendapat bahwa 
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rewad adalah alat untuk mendidik anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau 

perkerjaan-pekerjaanya mendapatkan penghargaan. Ngalim Purwantoh juga mengatakan bahwa 

terdapat 4 indikator read yakni dengan pujian, hadiah, penghormatan dan tanda penghargaan. 

Sedangkan pendapat Nugroho, rewad adalah ganjaran , hadiah, penghargaab, atau imbalan yang 

bertujuan agar eseorang menjadi lebih giat usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja yang 

telah dicapai. Sedangkan punishment menurut Baharudin & Esa Nur Wahyuni adalah menghadirkan 

sebuh situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang berpengaruh dalam 

mengubah prilaku seseorang. Selain itu menurut Malik Fajar punishment adalah alat pendidikan yang 

mengakibatkan penderitaan bagi peserta didik yang dihukum yang mengandung motivasi sehingga 

anak yang bersangkutan berusaha untuk dapat selalu memenuhi tugas-tugas belajarnya agar terhindar 

dari hukuman.
78

 Adapun dalam pemberiann reward dan punishment terdapat indikator yang dicapai 

menurut pendapat hasil penelitian Ag Sujiono dengan bentuk pujian, pengehormatan, hadiah, dan 

tanda penghargaan, begitupun dengan punihment yang di kemukakan oleh Ag Sujiono dengan bentuk 

isyarat, bentuk kata dan bentuk perbuatan. 

Sesuai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rewad dan punishment merupakan suatu yang 

disenangi oleh anak khususnya untuk anak usia dini, agar semangat dalam belajar dan membentk 

tingkah laku anak agar lebih baik, terutama dalam kedisiplinan, sosial emosional.  

Menurut Skinner dalam teori Behavioristik menjelaskan bahwa penggunaan reward dan 

punishment dapat menjadi stimulus respon untuk merangsang dalam pembelajaran dalam berprilaku 

sosial emosional anak.
79

 Skiner, dalam buku Educational psychologi : the teaching learning proces, 

Barlow berpendapat  bahwa belajar  yaitu  suatu proses adaptasi atau penyelesaian  tingkah  laku. 

Skiner menganggap bahwa rewad dan punishment  merupakan faktor penting dalam proses belajar .
80

 

Menurut Yusuf mengemukakan bahwasannya, Perkembangan sosial emosional adalah 

perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlaku di 

dalam masyarakat tempat anak berada. Artinya dalam perkembangan seorang anak dalam 

kehidupannya akan mengalami perubahan sosial emosional nya sesuia dengan tingkat 

kematangannya, dalam hal hubungannya dengan orang lain, teman sebaya, atau orang tuanya. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial emosional pada anak usia dini, yaitu dengan 

anak memiliki kemampuan untuk mengelola emosi positif dalam bersosialisasi atau dalam 

mengadakan interaksi sosial. Menurut Hurlock, bahwasannya perkembangan sosial emosional adalah 

perkembangan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial, yang dimana perkembangan emosional 

adalah suatu proses dimana anak untuk melatih rasangan-rangsangan sosial terutama yang didapat 

dari tuntutan kelompok serta belajar bergaul dan bertingkah laku.
81

  

Menurut hasil penelitian Ni‘mah Afifah salah satu metode yang ditawarkan untuk 

mengembangkan sosial emosional anak adalah dengan pemberian rewad dan punishment, anak dinilai 

termotivasi dengan kuat agar melakukan sesuatu prilaku sosial emosional bila diberi rewad atas setiap 

prestasinya dan akan meminalisir prilaku sosial emosionalnya yang buruk dikarnakan adanya 

punishment terhadapnya.  
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