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ABSTRAK 

 

DAMPAK HUKUMAN FISIK ORANG TUA TERHADAP SIKAP SOSIAL ANAK 

(STUDI KASUS PADA KELUARGA MUSLIM DI DESA BANJARMASIN 

KECAMATAN BULOK KABUPATEN TANGGAMUS) 

Oleh: 

Vina Septia 

 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan.Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh 

karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah 

dominan, Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Orang tua (ayah dan 

ibu) menjadi pendidik utama dan pertama bagi anaknya, Orang tua adalah orang 

yang paling berpeluang mempengaruhi anaknya. Dalam mendidik anak tidak mudah, 

terkadang anak sering melakukan kesalahan-kesalahan dan bahkan kesalahannya 

sudah tidak bisa ditoleransi sehingga orang tua mengambil tindakan memberikan 

hukuman bahkan memberikan hukuman fisk. Hukuman sendiri merupakan salah satu 

alternatif yang diambil orang tua dalam mengatasi perilaku negatif anak dan merubah 

sikap anak menjadi lebih baik dari sebelumnya, memang benar penggunaan hukuman 

sekali waktu perlu digunakan dalam keadaan mendesak, tidak jadi masalah orang tua 

menghukum anak, bukan sekedar pelampiasannya rasa marah atau benci tetapi 

bermaksud untuk membimbing dan mendidik anak menyadari bahwa perbuatannya 

salah, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang salah tersebut. Dengan hukuman 

tersebut orang tua berharap bisa merubah sikap dan tingkah laku anak menjadi lebih 

baik terkhusus sikap sosialnya. 

 Mencermati statement diatas, maka penelitian ini dilakukan menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sampel dalam penelitian ini yaitu 3 

orang tua yang sering menggunakan hukuman fisik kepada anaknya dan 3 anak yang 

sering mendapat hukuman fisik dari orang tua. Penentuan sample melalui teknik 

purposive sampling dan snowball sampling. Alat pengumpulan datanya dengan 

menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan triangulasi. Analisis data 

penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian/display 

data dan verifikasi (penarikan kesimpulan). 

 Berdasarkan hasil analisis data penelitian menunjukkan bahwa dampak 

hukuman fisik orang tua terhadap sikap sosial anak di desa Bnajarmasin kecamatan 

Bulok kabupaten Tanggamus adalah semakin seringnya orang tua menggunakan 

hukuman fisik maka semakin membuata sikap sosial anak tidak baik. Karena 

membuat anak takut pada orang tua namun tidak patuh terhap perintahnya, serta 

membuat anak semakin keras kepala dan merasa dirinya selalu benar dan semakin 

seringnya anak berbuat dusta terhadap orang tua maupun yang lainnya. 

Kata kunci:Hukuman Fisik, Orang Tua, Anak, Sikap Sosial. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

MOTTO 

 

 

                                

                      

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang 

bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan 

tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 

mengerjakan apa yang diperintahkan.”(Q.S. At Tahrim: 6)1
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Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro), h. 560. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang tidak dapat 

dipisahkan dalam kehidupannya, bahkan merupakan tuntutan dan kewajiban yang 

harus kita jalani. Pendidikan juga merupakan pengalaman-pengalaman terprogram 

dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal yang berlangsung seumur 

hidup.
2
 

Selain itu juga pendidikan merupakan modal utama bagi pembangunan suatu 

bangsa, oleh sebab itu pemerintah sangat memperhatikan masalah pendidikan, hal ini 

dapat dilihat berdasarkan undang-undang yang mengatur masalah pendidikan. 

Sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional Pasal 13 juga disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri 

atas pendidikan formal, informal dan nonformal yang dapat saling melengkapi dan 

memperkaya.
3
 

Sehubungan dengan hal itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah yang ditandai dengan adanya pendidikan 

formal, nonformal, dan informal yang ketiga pendidikan tersebut saling melengkapi. 

                                                             
2
Raharjo, Ilmu Jiwa Agama (Semarang: Pustaka Risk i Putra, 2012), h. 154. 

3
Tim Penyusun UU RI No 20 Th 2003, Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan 

Nasional) (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 12. 



 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
4
 

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus 

merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.
5
 Keluarga adalah merupakan 

kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat. Keluarga merupakan 

sebuah group yang terbentuk dari perhubungan laki-laki dan wanita, perhubungan 

mana sedikit banyak berlangsung lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-

anak. Jadi keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang 

terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang belum dewasa. Satuan ini mempunyai 

sifat-sifat tertentu yang sama, dimana saja dalam satuan masyarakat manusia.
6
 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh karena 

itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan.
7
 

Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Hal ini disebabkan karena 

secara alami anak-anak pada masa awal kehidupannya berada ditengah-tengah ayah 

dan ibunya. Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya. Dasar pandangan 

                                                             
4
Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 71  

5
Abu Ahmadi, Ilmu Sosial dasar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) h. 87 

6
Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 221.   

7
Syamsu Yususf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), h. 138.  



 

hidup, sikap hidup, dan ketrampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di 

tengah orang tuanya. 

Orang Tua (ayah dan ibu), menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-

anaknya. Orang tua sebagai pendidik adalah kodrati. Begitu sepasang suami istri 

dikaruniai anak, begitu pula sebutan orang tua sebagai pendidikan diberikan. Dengan 

kesadaran yang mendalam disertai rasa cinta kasih, orang tua mengasuh dan menidik 

anaknya dengan penuh tanggung jawab. Orang tua sering pula disebut sebagai 

pendidik kodrat atau pendidik asli, dan berperanan dalam lingkungan pendidikan 

informal atau keluarga.
8
  

Dalam kehidupan keluarga sering kita jumpai adanya pekerjaan-pekerjaan 

yang harus dilakukan. Suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan itu biasa 

disebut fungsi. Fungsi keluarga adalah suatu pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas 

yang harus dilaksanakan di dalam atau oleh keluarga itu.
9
 Orang tua memiliki fungsi 

yang sangat besar pada anaknya seperti fungsi pembentukan sikap sosial anak dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Keluarga berusaha untuk mempersiapkan anak-anaknya bekal-bekal 

selengkapnya dengan memperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh 

masyarakat serta mempelajari peranan-peranan yang diharapkan akan mereka 

jalankan kelak bila sudah dewasa. Dengan demikian terjadi apa yang disebut dengan 

istilah sosialisasi. Dengan fungsi ini diharapkan agar di dalam keluarga selalu terjadi 

                                                             
8
Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 241. 

9
Abu Ahmadi, Ilmu Sosial dasar, Op. Cit., h. 88 



 

pewarisan kebudayaan atau nilai-nilai kebudayaan. Kebudayaan yang diwariskan itu 

adalah kebudayaan yang telah dimiliki oleh generasi tua yaitu ayah dan ibu, 

diwariskan kepada anak-anaknya dalam bentuk antara lain sopan santun, bahasa, cara 

bertingkah laku, ukuran tentang baik buruknya perbuatan dan lain-lain. Dalam 

melalui nasihat dan larangan, orang tua menyampaikan norma-norma hidup tertentu 

dalam bertingkah laku. 
10

  

Perlakuan orang tua terhadap anak tertentu dan terhadap semua anaknya, 

merupakan unsur pembinaan lainnya dalam pribadi anak. Perlakuan keras, akan 

berlainan akibatnya dari pada perlakuan yang lembut dalam pribadi anak. 

Dalam masa perkembangan anak, orang tua perlu mengarahkan segenap 

kemampuan dalam mendidik dan mengembangkan sikap sosial anak, sehingga 

mencapai hasil yang berguna dan maksimal bagi sikap sosial anak, dan dapat terbina 

dengan baik. Untuk menunjang jalannya pendidikan dalam sekolah tidak ada 

salahnya bila orang tua mempergunakan alat pendidikan sebagai cara membimbing 

dan membimbing anak. 

Ada beberapa alat pendidikan yang bisa dipergunakan salah satunya berupa 

hukuman untuk mengatasi prilaku anak yang salah ataupun negatif. Hukuman yang di 

berikan kepada anak atas perbuatan yang salah, anak akan belajar mengerti dan 

menilai baik buruk suatu perbuatan yang di lakukan. Anak menilai suatu perbuatan 

berdasarkan akibat-akibat dari hukuman yang diterima baik secara fisik, atau psikis. 

Hal ini di sebabkan karena kemampuan berpikir anak belum berkembang sempurna. 

                                                             
10

Ibid, h. 91. 



 

Sikap sosial anak tertentu melalui proses belajar, baik dari lingkungan 

keluarga yang merupakan lingkungan yang pertama di kenal anak. Jadi, pendidikan 

sikap sosial sudah mulai diperkenalkan dan di berikan sejak anak tumbuh dan 

berkembang dalam lingkungan keluarga, pada akhirnya bagaimana orang tua 

mempersiapkan anak agar apa yang diterima pada awal kehidupannya dapat menetap 

dalam diri anak dan kelak anak bisa mengerti dan memahami apa yang harus 

dilakukan dan tidak dilakukan, mampu membedakan mana yang baik, yang buruk, 

benar atau salah tanpa tergantung kepada keputusan orang lain dan peran sekolah 

juga menentukan dalam hal ini. 

Hukuman sendiri merupakan salah satu alternatif yang diambil orang tua 

dalam mengatasi perilaku negatif siswa. Memang benar penggunaan hukuman sekali 

waktu perlu digunakan dalam keadaan mendesak, tidak jadi masalah orang tua 

menghukum anak, bukan sekedar pelampiasannya rasa marah atau benci tetapi 

bermaksud untuk membimbing dan mendidik anak menyadari bahwa perbuatannya 

salah, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang salah tersebut.
11

 

Orang tua dalam menggunakan hukuman kepada anak khususnya hukuman 

fisik yang di berikan, perlu selektif tidak hanya menunjukkan kekuasaan semata. 

Banyak yang harus di pertimbangkan dalam menghukumnya, sehingga hukuman 

tidak menjadi bumerang bagi orang tua dan anak khususnya hukuman fisik yang 

diberikan. 
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Hadits yang menjelaskan tentang pemberian hukuman fisik untuk anak 

sebagai berikut: 

ًَ َسَلَم : َعْن َعْمرً ْبِن ُشَعْيِب َعْن َأِبْيِو َعْن َجِذِه َقاَل  ٌُْل اهلِل َعَلْيِو  ًْاَلَدُكْم ِبالَّصاَلِة :  َقاَل َرُس ًْا َأ ُمُر

ٌْا َبْيَنُيْم ِفي اْلَمَضاِجع  ًَ َفِرُق ًَ ُىْم َأْبَناُء َعْشَر ِسِنْيَن،  ٌُْىْم َعَلْيَيا  ًَ اْضِرُب ًَ ُىْم َأْبَناُء َسْبَع ِسِنْيَن، 

ِ(ابٌ داًد)  

Artinya: Dari Amru bin Syu‟aib, dari ayahnya (Syu‟aib), dari kakeknya 

(Abdullah bin Umar bin „As) ”Suruhlah anak-anakmu melakukan shalat 

di waktu dia berumur 7 tahun, dan pukullah mereka kalau sudah 

berumur 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka 

(maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan)”. (HR. Abu Daud)
12

 

 

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa orang tua di perbolehkan memukul 

anaknya apabila tidak mengerjakan shalat, namun di jelaskan bahwa orang tua harus 

memerintahkan anaknya untuk shalat mulai dari 7 tahun sampai 10 tahun. Itu artinya 

selama 3 tahun orang tua harus bersabar membimbing dan meningkatkan terus 

tentang shalat. Oleh karena itu orang tua di perbolehkan memukul anaknya apabila 

sudah membimbing anaknya dan tidak semena-mena dalam memberikan hukuman 

fisik kepada anak. 

Melihat orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya yang memilih 

menggunakan kekerasan fisik untuk memberikan hukuman kepada anak. Efektif 

dalam memberikan efek jera adalah satu dari sedikit alasan yang dipakai untuk 

menerapkan cara seperti ini. menggunakan kekerasan seakan menjadi jalan pintas 

untuk memberikan pelajaran bagi si anak. menampar, memukul, menjewer, mencubit, 
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dan beragam cara lainnya sering menjadi pilihan oleh sebagian orang tua untuk 

mendisiplinkan anak-anak mereka ketika mereka melakukan suatu kesalahan. 

hukuman semacam ini kerap dilakukan dengan anggapan dan keyakinan bahwa cara 

seperti itu efektif untuk mendidik si buah hati.  

Pada hakikatnya, hukuman (Punishment) adalah alat atau metode pendidikan 

yang digunakan seseorang untuk memotivasi anak agar memperbaiki kesalahan yang 

telah dilakukannya. Dengan adanya hukuman, anak diharapkan mampu merenungkan 

kesalahannya itu, sehingga ia bisa berbuat yang terbaik bagi dirinya sendiri maupun 

orang lain di kemudian hari. Maka dalam memberikan hukuman, orang tua atau guru 

tidak boleh sewenang-wenang. Hukuman yang diberikan kepada seorang anak 

hendaknya bersifat pedagogis dan bukan karena faktor balas dendam, terlebih jika 

hukuman tersebut dilandasi oleh keinginan untuk menyakiti si anak.
13

 

Hukuman orang tua juga dapat dipastikan bukan sekedar melampiaskan rasa 

marah atau benci orang tua terhadap diri anak, penggunaan hukuman oleh orang tua 

sebagai cara untuk mengajarkan anak agar anak menyadari perbuatan yang tidak baik 

atau dapat merugikan diri sendiri juga orang lain. Sehingga dengan di gunakan 

hukuman akan menguatkan anak pada perbuatan yang baik dan benar. Sulit di 

harapkan jika anak tidak pernah atau terlalu sering dihukum khususnya hukuman 

fisik akan berkembang kearah yang sehat. 
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 Yanuar A,  jenis-Jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD, (Yogyakarta: Diva Pers, 2012), 

h. 18. 



 

Peranan hukuman fisik orang tua dalam mengembangkan sikap sosial anak 

adalah untuk mendidik atau mengasuh anak dalam mengarahkan tingkah laku anak 

kepada perbuatan-perbuatan baik, kepada perbuatan sosial. Karena seorang anak akan 

meniru apa yang orang tua lakukan, hukuman fisik biasanya dilakukan ketika si anak 

masih di bawah umur jika hukuman tersebut sering di terapkan maka dikhawatirkan 

akan menghambat perkembangan sikap sosial anak. 

Sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu 

terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini dapat bersifat positif, dan dapat pula bersikap 

negatif. Dalam sikap positif, kecendrungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, 

mengharapkan obyek tertentu, sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecendrungan 

untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. Sikap ada 

yang di anut oleh banyak orang yang disebut sikap sosial, ada pula sikap yang dianut 

hanya oleh satu orang tertentu saja yang disebut sikap individual.
14

 

Sosial dari kata Latin Societas yang artinya masyarakat. Kata societi dari kata 

socius  yang artinya teman, dan selanjutnya kata sosial berarti hubungan antara 

manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bentuknya yang berlain-lainan 

misalnya, keluarga, sekolah, organisasi dan sebagainya.
15

 

Dari penjelasan di atas mengenai sikap dan sosial maka, sikap sosial adalah 

kesadaran individu yang menentukan perbuatan yang nyata, yang berulang-ulang 

terhadap objek sosial. Hal ini terjadi bukan saja pada orang-orang lain dalam satu 
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masyarakat. Misalnya, sikap  masyarakat terhadap bendera kebangsaan, mereka 

selalu menghormatinya dengan secara khidmat dan berulang-ulang pada hari-hari 

nasional di negara-negara tersebut.
16

 Sikap sosial ada yang bersifat positif, 

kecendrungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek 

tertentu, sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecendrungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. Sikap sesorang selalu di 

arahkan terhadap sesuatu hal atau suatu objek tertentu tidak ada sikap tanpa ada 

objeknya. 

Berdasarkan hasil survei pada bulan Februari 2017 diperoleh data bahwa 

jumlah penduduk di Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus 

sebagai berikut: 

Tabel. 1 

Jumlah Penduduk Berdasarkan KK yang Memiliki Anak 6-12 Tahun di 

Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus 

 

No Nama Dusun Jumlah KK 
Jumlah Anak yang berusia 

6-12 Tahun 

1 Dusun 1 108 130 

2 Dusun 2 101 121 

3 Dusun 3 84 68 

4 Dusun 4 28 18 

5 Dusun 5 100 60 

6 Dusun 6 79 58 

7 Dusun 7 90 51 

8 Dusun 8 35 25 

 JUMLAH 625 KK 531 Anak 

Sumber: Data Dokumentasi Kulurahan Banjarmasin Kecamatan Bulok 

Kabupaten Tanggamu Tahun 2016/2017. 
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Berdasarkan data di atas dari survei yang di lakukan peneliti, maka diperoleh 

data dari sekretaris desa Banjarmasin bahwa terdapat 625 KK di delapan dusun dan 

terdapat 531 anak yang berusia 6-12 tahun. Berdasarkan survei yang peneliti lakukan 

bahwa masih terdapat beberapa orang tua yang masih sering menggunakan hukuman 

fisik terhadap anak jika bersalah, dan peneliti mengambil sampel 3 orang tua yang 

sering menggunakan hukuman fisik dan 3 anak yang sering mendapat hukuman fisik. 

Tabel. 2 

Orang Tua yang Sering Menggunakan Hukuman Fisik dan  

Anak yang Sering Mendapat Hukuman Fisik 

 

No Nama Orang Tua Nama Anak Usia Anak 

1 Yusriadi  MQ 11 Tahun 

2 Rudi Hamdan 12 Tahun 

3 Juproni Akbar 12 Tahun 

Sumber: Hasil observasi survei di desa Banjarmasin Kec. Bulok Kab 

 Tanggamus. 

Orang tua masih sering menggunakan hukuman fisik kepada anak, hukuman 

yang sering orang tua gunakan adalah dengan cara memukul anaknya jika berbuat 

salah, pernah menggunakan hukuman fisik dengan cara mencubit dan menjewer, 

namun lebih sering memberikan pukulan. Bahkan hingga menggunakan alat seperti 

menggunakan sandal, handuk, kayu kecil bahkan sapu, ataupun alat-alat yang ada 

disekitarnya. Namun, orang tua melakukan hukuman fisik bertujuan agar anak jera 

dengan kesalahan yang dilakukan dan berharap agar anak tidak mengulanginya lagi 

dan berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. 



 

Dalam satu studi korelasional, pemukulan oleh orang tua dikaitkan dengan 

prilaku antisosial anak, meliputi menipu, berbohong, bersikap jahat kepada orang 

lain, menakut-nakuti, terlibat perkelahian, dan tidak patuh.
17

 Dapat di lihat dampak-

dampak yang terjadi pada anak yang sering terkena hukuman fisik orang tua adalah 

bahwa anak akan berprilaku si antisosial kepada lingkungan disekelilingnya. Sebagai 

orang tua berperan besar dalam mengembangkan sikap sosial anak, orang tua 

merupakan orang pertama dan utama bagi anak-anaknya di dalam keluarga, setiap 

perbuatan dan sikap orang tua akan di tiru oleh anak-anaknya dan akan berdampak 

pada sikap keseharian anak. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan hasil survei yang peneliti 

lakukan di Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. Dapat 

peneliti mendapati orang tua yang masih sering menggunakan hukuman fisik ketika 

anaknya berbuat salah. Orang tua menggunakan hukuman tersebut dalam kesalahan 

tertentu tidak semua kesalahan anak di berikan dengan hukuman fisik. 

Dengan melihat kondisi diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“Dampak Hukuman Fisik Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak (Studi Kasus 

Pada Keluarga Muslim Di Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten 

Tanggamus). 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Seringnya orang tua menggunakan hukuman fisik kepada anak. 

2. Anak kurang memiliki sikap sosial yang baik.  

3. Kurangnya sikap didik orang tua terhadap perkembangan sikap sosial anak. 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dan agar 

penelitian dapat dilaksanakan secara fokus dan terarah pada akar masalahnya, maka 

permasalahan dalam peneliti ini dibatasi pada aspek dampak hukuman fisik orang tua 

terhadap sikap sosial anak pada usia 6-12 dalam 3 keluarga di Desa Banjarmasin 

Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 

D. Rumusan Masalah  

Sebelum peneliti merumuskan penelitian ini maka terlebih dahulu 

dikemukakan pengertian masalah. Menurut Sugiono masalah adalah penyimpangan 

antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan 

praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan permasalahan.
18

 

Dari adanya masalah yang sudah dipahami dan tentukan secara spesifik maka 

selantutnya dilakukan perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan suatu 
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pertanyaan yang akan dicarikan jawaban melalui pengumpulan data.
19

 Jadi 

perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang disusun untuk dicarikan 

jawabannya melalui penelitian. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Dampak 

Hukuman Fisik Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak (Studi Kasus Pada Keluarga 

Muslim di Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus)?” 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: ”Untuk mengetahui Dampak Hukuman 

Fisik Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak (Studi Kasus Pada Keluarga 

Muslim di Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus).” 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah: 

a. Bagi orang Tua, Sebagai upaya untuk meningkatkan usaha orang tua 

dalam mengembangkan sikap sosial anak dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Bagi masyarakat, sebagai bahan informasi dan bahan pemikiran yang 

positif, pentingnya mendidik dan menanamkan nilai-nilai ajaran agama 

serta menanamkan sikap sosial kepada anak dan membimbingnya sejak 

dini khususnya di Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 
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F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terhadap Hukuman Fisik Orang Tua Terhadap Sikap Sosial ini di 

lingkungan UIN Raden Intan Lampung belum ada yang meneliti. Namun, ada 

beberapa penelitian terhadap hukuman fisik ini di luar lingkungan UIN Raden Intan 

Lampung. Penelitian ini peneliti telusuri melalui website-website di internet. 

Adapun penelitian-penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:  

1. Hubungan Antara Penggunaan Metode Disiplin ”Hukuman Fisik” Oleh 

Orangtua Dengan Perilaku Agresif Fisik Pada Anak. Universita Islam 

Indonesia Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada 

hubungan antara penggunaan metode disiplin "hukuman fisik“ oleh orangtua 

dengan perilaku agresif fisik pada anak. Subjek dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IV dan kelas V Sekolah Dasar sebanyak 162 orang. Alat ukur 

yang digunakan adalah Skala metode disiplin "hukuman fisik“ oleh orangtua 

yang disusun sendiri oleh peneliti berdasarkan aspek  dan bentuk-bentuk  

hukuman fisik yang dikemukakan oleh beberapa ahli.  Skala yang kedua 

adalah skala perilaku agresif fisik pada anak yang disusun dengan 

memodifikasi dari skala perilaku agresif yang digunakan oleh Khumas 

(1997) berdasarkan aspek dan bentuk perilaku agresif yang dikemukakan 

oleh Mussen dkk (1984) dan Jersild (1975). 

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode   

kuantitatif, Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 



 

teknik analisis korelasi product  moment dari Pearson dengan menggunakan 

fasilitas program SPSS  versi 12,0 untuk menguji apakah terdapat  

hubungan antara  penggunaan metode  disiplin "hukuman fisik“ oleh 

orangtua dengan perilaku agresif fisik pada anak. Hasil uji hipotesis 

diperoleh koefisien korelasi sebesar r =  0,230 dengan p = 0,003 (p<0,01)  

yang artinya ada hubungan positif yang signifikan antara penggunaan metode 

disiplin "hukuman fisik“ oleh orangtua dengan perilaku agresif fisik pada 

anak. Jadi hipotesis penelitian diterima. Besarnya sumbangan hukuman fisik 

oleh orangtua terhadap perilaku agresif fisik pada anak menunjukkan R 

squared = 0,053, artinya 5,3% perilaku agresif fisik pada anak dipengaruhi 

oleh hukuman fisik yang digunakan oleh orangtua. 

Kesimpilan dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif antara 

penggunaan metode disiplin "hukuman fisik“ oleh orangtua dengan perilaku 

agresif fisik pada anak. Semakin tinggi hukuman fisik yang  digunakan oleh  

orangtua,  semakin tinggi perilaku agresif fisik anak.  Sebaliknya, semakin 

rendah hukuman fisik yang digunakan oleh orangtua, semakin rendah 

perilaku agresif anak. 

2. Iis Sulastri, hubungan antara hukuman Fisik dengan Pembentukan Perilaku 

Disiplin Peserta Didik di Pondok Pesantren Daarul Falahiyyah Cisoka 

Tangerang. UIN Syarih Hidayatullah. Pondok pesantren memiliki komitmen 

tinggi dalam menegakkan aturan-aturan yang berlaku bagi peserta didik. 



 

Pelanggaran aturan bagi peserta didik merupakan sebuah konsekuensi 

untuk mendapatkan hukuman. Hukuman dipandang mampu memberikan rasa 

jera bagi pelanggar dan menghentikan tingkah laku yang salah serta dapat 

meningkatkan kedisiplinannya. Hukuman yang sering diterapkan di pondok 

Pesantren Daarul Falahiyyah Cisoka Tangerang adalah hukuman fisik. 

Hukuman fisik dapat berupa pukulan dibagian betis atau telapak kaki, cubitan 

dibagian perut, jeweran, berlari dilapangan, berdiri dilapangan, pemangkasan 

rambut, disiram dengan air kotor, membersihkan toilet dan kamar mandi, 

membersihkan halaman dan lapangan, dan sebagainya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

hukuman fisik dengan pembentukan prilaku disiplin peserta didik di Pondok 

Pesantren Daarul Falahiyyah Cisoka Tangerang. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional dan metode 

deskriptif untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara hukuman fisik 

dengan pembentukan prilaku disiplin peserta didik. Subyek penelitian ini 

adalah peserta didik Madrasah Tsanawiyyah (MTS) maupun Madrasah 

Aliyah (MA) yang pernah mendapati hukuman fisik. Kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah bahwa semakin sering hukuman fisik diberikan kepada 

peserta didik, maka peserta didik akan semakin sangat disiplin dalam menaati 

peraturan yang ada. Sebaliknya, semakin jarang hukuman fisik diberikan 

kepada peserta didik, maka semakin kurang tingkat kedisiplinannya dalam 

menaati peraturan yang ada. 



 

3. Nur Dwi Lestari,  Identifikasi Sikap Sosial Siswa Kelas V Sd Negeri 

Kotagede. Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sikap sosial yang ada pada diri siswa kelas V SD. Fokus 

penelitian adalah sikap sosial yang ada di kelas V. Penelitian yang dilakukan 

merupakan jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas VA SD Negeri Kotagede 1. Objek penelitian 

adalah sikap sosial siswa. Analisis data melalui reduksi data, display, dan 

kesimpulan. Uji keabsahan dengan membandingkan data dari berbagai teknik 

pengambilan data.  

Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  sikap  sosial  yang tampak  

dalam  diri subyek   yaitu;   1)   sikap   siswa   menanggapi   orang   lain;   a)   

berbicara   sopan, b) tolong-menolong, c) cinta damai, 2) mementingkan 

tujuan-tujuan sosial daripada tujuan pribadi; a) melaksanakan tugas piket, b) 

menyisihkan uang saku untuk infak, 3) berperilaku sesuai tuntunan sosial; a) 

tidak terlambat masuk sekolah, b) masuk kelas ketika bel berbunyi, 4) 

diterima sebagai anggota kelompok sosial; a) tidak ada yang menjauhi, b) 

menerima setiap siswa sebagai anggota kelompok, 5) menyukai orang lain 

dan aktivitas sosial; a) senang mengerjakan tugas kelompok, b) menjenguk 

siswa atau guru  yang sakit. Sedangkan  yang kurang tampak adalah; 1) 

tidak  membuat keributan di dalam kelas, 2)   tepat waktu mengerjakan 

tugas, 3) menyukai seluruh siswa di dalam kelas. Adanya temuan bahwa 



 

sikap sosial siswa dipengaruhi oleh: 1) rasa hormat, 2) tanggung jawab, 3) 

komunikasi, dan 4) aturan.  

Penelitian-penelitian  yang telah dipaparkan diatas  memiliki perbedaan dengan 

penelitian yan peneliti lakukan. Dalam konteks ini ada beberapa poin penting yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya adalah: 

a. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research), sedangkan 

penelitian terdahulu menggunakan penelitian kuantitatif dalam penelitian 

terdahulu memiliki jumlah sample yang banyak sedangkan penelitian ini studi 

kasus sample hanya beberapa orang saja. Dan ingin mengungkapkan hasil dari 

dampak hukuman fisik orang tua terhadap sikap sosial anak. 

b. Penelitian ini mencakup bagaimana dampak hukuman fisik orang tua terhadap 

sikap sosial anak, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang 

hubungan hukuman fisik dengan kedisiplinan dan agresif peserta didik. 

c. Penelitian ini menjelaskan tentang langkah-langkah hukuman fisik sesuai 

syari‟at Islam, sedangkan penelitian terdahulu hanya menjelaskan berdasarkan 

ilmu umum. 

  



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukuman Fisik 

1. Pengertian Hukuman 

Menurut bahasa, kata hukuman berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata 

Punishment yang berarti hukuman atau siksaan. Sedangkan menurut istilah, 

hukuman memiliki banyak makna. Hukuman sering dimaknai sebagai usaha 

edukatif yang digunakan untuk memperbaiki dan mengarahkan anak ke arah 

yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas.
20

 

Hukuman adalah suatu perbuatan, dimana kita secara sadar, dan sengaja 

menjatuhkan nestapa kepada orang lain, yang baik dari segi kejasmanian 

maupun dari segi kerohanian orang lain itu mempunyai kelemahan bila 

dibandingkan dengan diri kita, dan oleh karena itu maka kita mempunyai 

tanggung jawab untuk membimbing dan melindunginya.
21

 

Menurut Roestiyah, hukuman adalah suatu perbuatan yang tidak 

menyenangkan dari orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk pelanggaran 

dan kejahatan, bermaksud memperbaiki kesalahan anak
22
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Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukuman  merupakan suatu 

tindakan tegas yang dijatuhkan oleh orang tua kepada anak secara sadar dan 

sengaja sebagai balasan atau kesalahan yang di lakukan oleh anak agar dengan 

tindakan tersebut anak menjadi sadar dan menyesal segala perbuatannya 

sehingga dengan sendirinya mereka berusaha untuk tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut. Tugas orang tua pun memberikan perlindungan dan 

membimbing anaknya supaya bertingkah laku yang baik. 

Pada hakikatnya, hukuman (Punishment) adalah alat atau metode 

pendidikan yang digunakan seseorang untuk memotivasi anak agar memperbaiki 

kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan adanya hukuman, anak diharapkan 

mampu merenungkan kesalahannya itu, sehingga ia bisa berbuat yang terbaik 

bagi dirinya sendiri maupun orang lain di kemudian hari. Maka dalam 

memberikan hukuman, orang tua atau guru tidak boleh sewenang-wenang. 

Hukuman yang diberikan kepada seorang anak hendaknya bersifat pedagogis 

dan bukan karena faktor balas dendam, terlebih jika hukuman tersebut dilandasi 

oleh keinginan untuk menyakiti si anak.
23

 

Hukuman baru bisa dikatakan efektif atau berhasil apabila dapat 

menimbulkan rasa penyesalan pada diri si anak atas perbuatan yang telah 

dilakukannya dan ia menjadi termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya di 

kemudian hari tanpa meninggalkan bekas rasa sakit di hatinya. Dengan kata lain, 

hukuman yang diberikan  kepada anak dalam konteks ini, justru merupakan alat 
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untuk mendidik serta membangun kepribadian dan karakter anak menjadi lebih 

baik dari sebelumnya. 

2. Jenis-Jenis Hukuman dalam Pendidikan 

Ibnu Sina berpendapat bahwa pendidikan anak-anak dan membiasakannya 

dengan tingkah laku yang terpuji haruslah dimulai sejak dini, sebelum tertanam 

pada sifat-sifat yang buruk, karena akan sukarlah bagi si anak melepaskan 

kebiasaan-kebiasaan tersebut bila sudah menjadi kebiasaan dan telah tertanam 

dalam jiwanya. Sekiranya juru didik terpaksa harus menggunakan hukuman, 

haruslah ia mempertimbangkannya dari segala segi dan mengambil 

kebijaksanaan dalam penentuan-penentuan batas-batas hukuman tersebut. Ibnu 

Sina menasihatkan supaya hukuman tidak terlalu keras dan kasar pada tingkat 

permulaan. Akan tetapi, harus dengan lunak dan lembut, pergunakan cara-cara 

perangsang disamping menakut-nakuti, cara-cara keras, celaan dan menyakitkan 

hati hanya dipergunakan kalau perlu saja.
24

 

Hukuman menurut para Ahli dalam pendidikan: 

a. Hukuman menurut Pendapat Al Ghazali 

Menurut pendapat Imam Ghazali, seorang juru didik harus mengetahui 

jenis penyakit, dan umur si sakit ketika harus menegur anak-anak dan 

mendidik mereka. Karena guru dalam pandangan seorang anak adalah ibarat 

dokter, sekiranya si dokter mengobati segala macam penyakit dengan satu 
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macam obat, seorang pasien akan mati dan hati mereka akan jadi beku. 

Artinya, setiap anak harus dilayani dengan layanan yang sesuai, diselidiki 

latar belakang yang menyebabkan ia berbuat kesalahan serta mengetahui 

umur anak yang berbuat kesalahan itu. Dalam hal itu, harus dibedakan 

antara anak kecil dan ank yang agak besar dalam menjatuhi hukuman dan 

memberikan pendidikan. 

Al ghazali tidak setuju dengan cepat-cepat menghukum seorang anak 

yang salah. Bahkan, ia menyerukan supaya anak tersebut diberi kesempatan 

untuk memperbaiki sendiri kesalahannya, sehingga ia mampu menghormati 

dirinya dan merasakan  akibat perbuatannya. 

b. Hukuman menurut Pendapat Al „Abdari 

Menurut pendapat Al „Abdari, sifat-sifat anak yang berbuat salah itu 

harus diteliti, dan satu pandangan mata dan kerlingan saja terhadap si anak 

mungkin cukup untuk pencegahan dan perbaikan. Sebaliknya, mungkin ada 

anak-anak lain yang memang membutuhkan celaan dan dampratan sebagai 

hukumannya. Ada pula anak-anak yang harus dipukul dan dihinakan, baru 

iya dapat diperbaiki. Seorang juru didik tidak boleh menggunkan tongkat, 

kecuali memang sudah putus asa dari mempergunakan jalan-jalan perbaikan 

yang sifatnya halus dan lembut. Itu pun cukup memberi tiga pukulan ringan 

dan kalau perlu jangan sampai lebih dari 10 pukulan. 

 

 



 

c. Pendapat Ibnu Khaldun mengenai ta‟dzir (hukuman) 

Ibnu Khaldun sangat menentang penggunaan kekerasan dan kekasaran 

dalam pendidikan anak-anak. Ia berkata, “siapa yang biasa dididik dengan 

kekerasan diantara siswa-siswa atau pembantu-pembantu, ia akan selalu 

dipengaruhi oleh kekerasan, selalu merasa sempit hati, bersifat pemalas, dan 

menyebabkan ia berdusta serta melakukan yang buruk-buruk karena takut 

oleh tangan-tangan yang kejam. Hal ini selanjutnya akan mengajarkannya 

untuk menipu dan berbohong sehingga sifat-sifat ini menjadi kebiasaan dan 

perangainya, serta hancurlah arti kemanusiaan yang masih ada pada dirinya. 

Pendidikan Islam dalam banyak hal sejalan dengan sistem pendidikan 

di zaman sekarang yang berusaha ke arah perbaikan, dan menjauhkan 

sedapat mungkin cara-cara kekerasan. Jika terpaksa menghukum, hukum 

dilaksanakan dengan lembut.
25

 

Dalam pendidikan, tidak diperbolehkan memberikan hukuman dengan cara 

kekerasan ataupun kekasaran bahwa dengan cara seperti itu akan menghilangkan 

keberanian bertindak dan menyebabkan ia senantiasa merasa sengsara, kecuali 

sudah putus asa dan memberikan hukuman yang sifatnya halus dan lembut maka 

diperbolehkan menggunakan pukulan ringan dan cukuplah memberikan tiga 

pukulan ringan. Dalam memberikan hukuman hendaknya melihat jenjang usia 

anak, tidak bisa disamaratakan dalam memberikan hukuman berbeda usia 

berbeda pula hukuman yang diberikan sesuai usia dan tingkat kesalahannya. 
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3. Pengertian Hukuman Fisik 

Hukuman fisik atau badan adalah hukuman yang dijatuhkan dengan cara 

menyakiti badan anak, baik dengan alat maupun tanpa alat, misalnya memukul, 

mencubit, dan lain sebagainya. Hukuman semacam ini ditentang secara tegas 

oleh banyak pakar pendidikan, karena hukuman ini pada akhirnya hanya akan 

berdampak negatif terhadap kondisi psikologis anak.
26

 

Dalam pandangan lain, menurut Neil Summerheil, hukuman fisik 

merupakan suatu usaha untuk memaksakan kehendak. Walaupun tujuan 

utamanya untuk menegakkan disiplin peserta didik, tindakan ini dapat berakibat 

sebaliknya. Peserta didik menjadi frustasi, banyak peserta diidk merasa bahwa 

menerima hukuman badan tidak terhindarkan, sehingga mereka menjadi resisten 

(kebal) terhadap hukuman tersebut. Hukuman badan tidak melakukan aktifitas 

dengan baik, sebaliknya peserta didik akan cenderung membiarkan dirinya 

dihukum meskipun denga melanggar aturan.
27

 

Jadi hukuman fisik adalah segala macam bentuk hukuman yang diberikan 

oleh orang tua/pendidik kepada anak, dengan menyentuh atau kontak langsung 

pada tubuh sang anak yang berupa menyakitkan. Meskipun tujuan dari hukuman 

fisik adalah untuk mendidik anak menjadi lebih baik namun kenyatanya itu 

bahkan berdampak negatif terhadap anak. 
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Jiwa santun, kasih dan sayang nyata sekali dalam siasat pendidikan Islam 

mengenai masalah hukuman terhadap anak ini.  

Bila dikaji lebih jauh lagi, ternyata terdapat beberapa kesalahan orang tua 

dalam mendidik anak, misalkan memakai cara-cara yang tidak bijaksana. 

Orangtua menganggap bahwa memarahi, menghardik, mencela, atau 

memberikan hukuman fisik sekehendak hati, adalah bentuk final dari 

pendidikan anak, padahal hal itu merupakan kesalahan yang besar. 

Sebenenarnya mendidik anak tidak hanya cukup bermodalkan watak 

kebapakan dan keibuan tanpa dukungan dengan kemampuan bagaimana cara-

cara mendidik yang baik. 

Abdullah Nashih Ulwan sependapat dngan pernyataan di atas. 

Dukungannya itu terdapat dalam pernytaannya, bahwa diantara masalah yang 

hampir menjadi kesepakatan seluruh ahli pendidikan adalah, bahwa jika anak 

diperlakukan oleh orang tuanya dengan perlakuan kejam, dididik dengan 

pukulan yang keras dan cemoohan pedas dan selalu mendapatkan penghinaan 

dan ejekan, maka akan menimbulkan reaksi balik yang akan tampak pada 

perilaku dan akhlaknya, dan gejala rasa takut dan cemas akan tampak pada 

tindakan-tindakan anak. Bahkan secara lebih tragis akan mengakibatkan anak 

terkadang berani membunuh kedua orang tuanya atau meninggalkan 



 

rumahnya demi menyelamatkan diri dari kekejaman, kezaliman, dan 

perlakuan yang menyakitkan.
28

 

4. Fungsi Hukuman Fisik 

a. Menghalangi pengulangan tindakan yang tidak diinginkan. Peserta didik 

atau anakyang telah dihukum biasanya urung mengulangi perbuatan 

salah yang telah dilakukannya, karena teringat akan hukuman yang 

dirasakan di masa lalu. 

b. Mendidik peserta didik dapat belajar tindakan yang benar dan salah dari 

hukuman. Apabila peserta didik melakukan kesalahan maka ia akan 

mendapat hukuman, sedangkan jika ia tidak malakukan kesalahan maka 

ia tidak akan mendapat hukuman. 

c. Memberi motivasi untuk menghindari perilaku yang tidak diterima 

masyarakat. Artinya, memberikan penjelasan mengenai perilaku salah 

yang tidak sesuai dengan norma masyarakat akan mendapatkan akibat 

perlakuan hukuman yang akan diterima. 

5. Hukuman Fisik Sesuai Syari’at Islam 

Jika anak belum bisa diluruskan melalui pola pikir dan praktik nyata, dan ia 

tetap saja melakukan kesalahan, maka pemberian “pelajaran” menjadi sesuatu 

yang harus, sanksi itu bisa diberikan melalui langkah-langkah berikut: 
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a. Memperlihatkan cemeti 

Banyak anak yang merasa takut bila melihat cemeti atau alat penghukum 

lainnya.  Dengan sekedar memperlihatkan saja, mereka akan bergegas untuk 

memperbaiki diri, berlomba untuk berpegang kepada yang benar serta segera 

memperbaiki perilaku mereka. 

Abdurrazzaq dan Thabrani meriwayatkan secara marfu‟ dari Ibnu Abbas 

“Gantunglah cemeti yang  bisa dilihat olehh keluargamu agar hal itu menjadi 

peringatan bagi mereka”. 

Oleh karena itu, memang perlu ada cemeti atau tongkat di dalam rumah 

agar anak merasaa takut untuk melakukan kesalahan dan takut 

membangkang. 

b. Menjewer telinga 

Ini merupakan hukuman fisik pertama bagi anak . dengan hukuman ini 

anak akan merasakan bagaimana sakitnya sanksi dari tindakan menyelisihi 

sehingga ia layak untuk dijewer.
29

 

Jika cemeti dan menjewer telinga belum juga bisa meluruskan kesalahan anak 

dan ia masih saja terus membangkang, maka tahap selanjutnya adalah 

memberikan pukulan. Namun, pukulan yang diberikan haruslah sesuai dengan 

aturan-aturan syari‟at dan jangan sampai menuruti hawa nafsu orang tua atau 

pendidik. 
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Aturan memberikan pukulan kepada anak. 

a. Memukul baru dimulai ketika anak berumur 10 tahun 

Nabi Muhammad tidak mengizinkan memukul anak sebelum berumur 10 

tahun atas pengabaiannya terhadap ibadah shalat, lebih lagi bila hanya dalam 

masalah-masalah kehidupan, perilaku dan pendidikan yang kepentingan dan 

kedudukannya di sisi Allah tak seimbang dengan kedudukan shalat. 

Pukulan yang diperbolehkan hanyalah sekedar pelajaran terhadap anak. 

Jika pukulan itu diberikan ala kadarnya, maka ia akan membawa manfaat, 

itulah sebenarnya yang dituntut dalam proses pendidikan. Sebab, yang 

menjadi tujuan sebagaimana yang kemukakan bahwa pukulan itu bersifat 

darurat atau terpaksa demi melakukan proses pendidikan. Bukan sanksi atau 

hukuman, apalagi untuk melegakan rasa panas dan amarah orang tua atau 

pendidik.
30

 

b. Batasan maksimal memukul adalah 10 kali 

Jumlah maksimal dalam menjatuhkan hukuman pukul sebagai bentuk 

sebagai bentuk pendidikan terhadap anak tidak boleh lebih dari sepuluh 

kali.Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari abu Hurairah 

Radiallahuanhu bahwa ia berkata, “Nabi Muhammad Saw pernah 

bersabda,“Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali kecuali dalam 

masalah had.” 
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Ketika seorang anak belum masuk usia taklif dan baligh, maka 

kemaksiatan (kedurhakaan, pelanggaran) yang dilakukannya di hukum secara 

ta‟zir  dan diberi pelajaran. 

c. Penggunaan alat pukul, cara memukul dan tempat yang boleh dipukul 

1) Kriteria alat pukul (Cemeti dan Tongkat) 

Para penulis kamus (bahasa Arab) dan juga para ulama tafsir sepakat 

bahwa pukulan dengan cemeti itu seharusnya hanya menimpa kulit saja 

dan tidak boleh kebablasan hingga daging. Setiap pukulan yang membuat 

potongannya daging atau terkelupasnya kulit dan melukai daging, 

bertentangan dengan hukum Al Qur‟an. Demikian juga seharusnya setiap 

pukulan dengan cemeti atau tongkat itu jangan sampai dilakukan keras 

sekali. Juga jangan sampai terlalu lunak, harus antara keras dan lunak.
31

 

2) Kriteria cara memukul 

Ahli fikih Syaikh Syamsuddin Al Inbabi menjelaskan cara memukul 

anak sebagai pelajaran baginya dalam buku beliau Risalah riyadhah As 

Shibyan sebagai berikut: 

a) Jangan memukul di satu tempat, akan tetapi harus terpisah di 

beberapa di bagian tubuh. 

b) Harus ada rentang waktu antara pukulan yang pertama dengan 

yang berikutnnya, sehingga tidak merasakan sakit bertubi-tubi 

tanpa henti. 
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c) Pemukulan tidak boleh mengangkat kedua hastanya sampai 

kelihatan ketiaknya untuk menghasilkan pukulan yang keras, 

sehingga rasa sakit yang di derita akan sangat parah. 

Kita perhatikan bahwa kriteria dan aturan ini sengaja digariskan agar 

pukulan itu menghasilkan buah yang bersifat mendidik dan 

menggembleng sehingga berikutnya si anak akan beralih menuju 

yang lebih baik, bukan malah semakin buruk. 

3) Tempat yang boleh dipukul 

Seyogyanya pukulan yang diberikan tidak hanya pada satu tempat saja 

dari tubuhnya, akan tetapi harus di beberapa bagian tubuh dimana setiap 

anggota tubuh mendapatkan haknya, kecuali wajah dan kemaluan, dan 

juga bagian kepala menurut kalangan madzhab Hanafi. Tempat-tempat 

ini tidak boleh di pukul.Diriwayatkan oleh Nabi Saw bersabda, “jika 

salah seorang di antara kalian memukul, maka waspadailah bagian 

wajah.” Di riwayatkan oleh Abu Dawud.
32

 

4) Tidak boleh memukul disertai amarah 

Tanda sikap marah adalah mengucapkan kata-kata yang keji dalam 

mencaci dan menjelekkan anak. Oleh karena itu, Al Qabisi dalam 

risalahnya mewasiatkan agar menjauhi hal itu . ia mengatak, “tidak perlu 

mengeluarkan cacian kasar atau mencela kehormatan, seperti mengatakan 

“hai kera!” dan semisalnya.  Janga sampai ada yang melakukan hal 
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demikian atau yang semisalnya. Jika engkau sudah terlanjur 

mengatakannya sekali saja, maka segeralah memohon ampunan kepada 

Allah dari perbuatan tersebut dan bertekadlah untuk tidak mengulanginya 

5) Berhenti memukul jika anak menyebut nama Allah 

Jika engkau memukul anakmu sebagai pelajaran, lalu ia merasa 

kesakitan sehingga ia memohon perlindungan kepada Allah, maka 

Rasulullah menuruh kita agar berhenti memukul dan membiarkan anak 

itu. Sebab, itu berarti bahwa anak telah menyadari betul akan 

kesalahannya dan ia akan memperbaikinya, atau bisa juga sudah sampai 

pada rasa sakit yang tidak lagi ia sanggup menerimanya, atau bisa juga 

sudah sampai pada kerobohan jiwa dan rasa takut yang luar biasa. 

Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sa‟id Al Khudri bahwa ia berkata: 

Rasulullah Saw bersabda, “jika salah seorang di antara kalian memukul 

pelayannya, lalu ia menyebut nama Allah, maka hendaklah ia 

mengangkat kedua tangannya!” maksudnya berhenti memukul.
33

 

6. Prinsip-Prinsip Hukuman 

Prinsip-Prinsip hukuman menurut M. Ngalim Purwanto, agar hukuman 

dapat menjadi alat atau metode pendidikan yang efektif, maka para orang tua 

maupun guru sebelum menjatuhkan hukuman terhadap anak-anak mereka, 

sebaiknya juga memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 

                                                             
33

Ibid, h. 552-553. 



 

a. Tiap-tiap hukuman hendaknya dapat dipertanggung jawabkan. Artinya 

bahwa hukuman tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. 

b. Hukuman haruslah bersifat memperbaiki, bukan malah merusak mental dan 

karakter anak. 

c. Hukuman tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam, karena 

hukuman semacam ini hanya akan merusak masa depan anak. Lagi pula 

hukuman tertentu tidak akan pernah efektif jika hukuman tersebut dibuat 

lantaran hanya untuk menyakiti anak. 

d. Jangan menghukum anak saat anda tengah marah. Sebab kemungkinan 

besar hukuman itu tidak adil atau telalu berat. 

e. Tiap hukuman harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau 

dipertimbangkan terlebih dahulu. 

f. Bagi si terhukum (anak), hukuman itu hendaknya dapat dirasakan sendiri 

sebagai pelajaran berharga baginya, sehingga ia tidak mengulangi kesalahan 

serupa dikemudian hari. 

g. Jangan melakukan hukuman fisik, apalagi hukuman semacam ini juga 

dilarang oleh negara. Hukuman fisik, sebagaimana telah diyakini oleh para 

pakar pendidikan, tidak akan pernah berdampak positif kepada diri anak. 

h. Hukuman yang diberikan hendaknya tidak boleh mencederai hubungan 

antara si penghukum dan si terhukum. Sangatlah penting bagi anda untuk 

memperbaiki hubungan dengan anak-anak anda. 



 

i. Adanya kesanggupan memberikan maaf dari anda selaku orang tua maupun 

guru setelah menjatuhkan hukuman kepada anak, sehingga si anak kemudian 

menginsafi kesalahannya.
34

 

Hukuman yang diberikan haruslah bersifat yang mendidik dan tidak 

dilandasi dengan rasa dendam atau melampiaskan amarah kepada anak. Seorang 

pendidik atau orang tua harus terlebih dahulu memahami kesalahan anak dan 

tidak sewenang-wenang dalam memberikan hukuman kepadanya. 

B. Keluarga Muslim 

1. Pengertian keluarga Muslim 

Keluarga adalah satuan kekerabatan dasar dalam suatu masyarakat, bagian 

kecil dari masyarakat besar yang terdiri dari ibu bapak dan anak-

anaknya.
35

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus 

merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat. Kelompok ini, dalam 

hubungannya dengan perkembangan individu, sering dikenal dengan sebutan 

primary group. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan berbagai 

macam bentuk kepribadiannya dalam masyarakat.
36

 

Keluarga adalah kesatuan antara suami sebagai ayah, dan istri sebagai ibu, 

serta anak sebagai keturunan mereka. Keluarga dalam arti ini disebut keluarga 

inti (kern familie) atau keluarga dalam arti sempit. Suami sebagai ayah adalah 
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kepala keluarga merangkap sebagai anggota keluarga, Istri sebagai ibu adalah 

ibu rumah tangga merangkap sebagai anggota keluarga, dan anak sebagai 

keturunan mereka adalah penerus generasi keturunan ayah dan ibunya 

merangkap sebagai anggota keluarga.
37

 

Keluarga adalah kelompok sosial yang utama dimana anak belajar menjadi 

manusia sosial. Rumah tanggganya menjadi tempat pertama dalam hal 

perkembangan segi-segi sosialnya. Apabila interaksi sosial di dalam keluarga 

(terutama dengan orang tuanya) berjalan dengan wajar maka ia akan menjadi 

manusia yag berharga kelak, sebaliknya bila interaksi sosial dengan orang 

tuanya kurang baik, maka interaksi sosialnya pada umumnya berlangsung 

kurang baik pula. Salah satu tanda hubungan baik antara anak dengan orang 

tuanya, ialah bahwa anak tidak segan-segan menceritakan isi hatinya atau cita-

citanya kepada orang tuanya.
38

 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa Keluarga adalah 

yang tersusun atas kepala keluarga yang berperan sebagai suami dan ayah, dan 

beberapa orang yang terkumpul dan tinggal bersama pada suatu tempat di bawah 

satu atap dalam kondisi yang saling membutuhkan atau ketergantungan. Orang 

tua merupakan kelompok sosial pertama bagi anak-anaknya, jika interaksi sosial 

dengan orang tuanya kurang baik, maka interaksi sosialnya pada umumnya 

berlangsung kurang baik pula begitupun sebaliknya. 
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Ada beberapa langkah yang dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam 

peranannya mendidik anak, antara lain sebagai berikut: 

a. Orang tua sebagai panutan 

Anak selalu bercermin dan bersandar pada lingkungan yang terddekat. 

Dalam hal ini tentunya lingkungan keluarga, yaitu orang tua. Orang tua 

harus memberikan teladan yang baik dalam segala aktivitasnya kepada anak. 

Jika didikan yang diberikan orang tua baik, semakin baik pula pembawaan 

anak tersebut. 

b. Orang tua sebagai motivator anak 

Anak mempunyai motivasi untuk bergerak dan bertindak apabila ada 

dorongan dari orang lain terutama dari orang tua. Hal ini sangat diperlukan 

anak yang masih memerlukn dorongan, motivasi dapat membentuk 

dorongan, pemberian penghargaan, harapan atau hadiah yang wajar dalam 

melakukan aktivitas yang dapat memperoleh prestasi yang memuaskan. 

c. Orang tua sebagai cermin utama anak 

Orang tua adalah orang yang sangat dibutuhkan serta diharapkan oleh 

anak. Selain itu, orang tua juga memiliki sifat keterbukaan terhadap anak-

anaknya, sehingga dapat terjalin hubungan yang akrab dan harmonis begitu 

juga sebaliknya. Apabila orang tua memberikan contoh yang baik, anak pun 

akan mengambil contoh baik tersebut. 

 

 



 

d. Orang tua sebagai fasilitator anak 

Pendidikan bagi anak akan berhasil dan berjalan baik apabila fasilitas 

cukup tersedia. Bukan berarti pula orang tua harus memaksakan diri untuk 

mencapai tersedianya fasilitas tersebut. Akan tetapi, orang tua sedapat 

mungkin memenuhi fasilitas yang diperlukan oleh anak, dan ditentukan 

dengan kondisi ekonomi yang ada.
39

 

2. Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak 

Orang tua adalah orang yang sudah lanjut umurnya, ibu bapak.
40

 Orang tua 

juga disebut ibu dan ayah dan masing-masing mempunyai tanggung jawab yang 

sama dalam pendidikan anak. Menurut pendapat lain orang tua adalah ibu dan 

ayah yang memegang peranan penting dan amanat berpengaruh atas 

pendidikannya.
41

 

Orang Tua (ayah dan ibu), menjadi pendidik utama dan pertama bagi anak-

anaknya. Orang tua sebagai pendidik adalah kodrati. Begitu sepasang suami istri 

dikaruniai anak, begitu pulasebutan orang tua sebagai pendidikan diberikan. 

Dengan kesadaran yang mendalam disertai rasa cinta kasih, orang tua mengasuh 

dan menidik anaknya dengan penuh tanggung jawab. Orang tua sering pula 
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disebut sebagai pendidik kodrat atau pendidik asli, dan berperanan dalam 

lingkungan pendidikan informal atau keluarga.
42

 

Orang tua adalah orang yang paling berpeluang mempengaruhii anaknya. 

Hal itu dimungkinkan karena merekalah yang paling awal bergaul dengan 

anaknya, paling dekat dalam komunikasi, dan paling banyak menyediakan waktu 

untuk anak, terutama ketika ia masih kecil. Tidak sulit dipahami orang tua 

memiliki Dampak yang besar dalam perkembangan anaknya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah 

ayah dan ibu dari anak-anaknya yang memberikan tanggung jawab kepada 

keluarga dalam mendidik dan memberikan yang terbaik kepada keluarganya. 

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, 

karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidik. Bentuk pertama dari 

pendidikan terdapat pada keluarga. Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah 

ayah dan ibu kandung dari anak-anaknya. Keluarga sebagai pemimpin yang 

melindungi dan memenuhi kebutuhan anak-anaknya baik jasmani maupun 

rohani. 

Keluarga adalah unit pertama dan institusi dalam masyarakat yang di 

dalamnya terdapat hubungan timbal balik saling mempengaruhii dan sebagian 

besar sifatnya berupa hubungan-hubungan langsung. Disinilah pertama kali 

seseorang (individu) mengalami perkembangan, ia memperoleh pengetahuan, 
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keterampilan, minat, nilai-nilai emosi dan sikapnya dalam hidup, dan dengan itu 

ia memperoleh ketentraman dan ketenangan. 

Dalam lingkungan keluarga, orang tua menentukan pola pembinaan pertama 

bagi anak. Ajaran Islam menekankan agar setiap manusia memelihara 

keluarganya dari bahaya siksa api neraka, termasuk menjaga anak dan harta agar 

tidak menjadi fitnah, yaitu dengan mendidik anak sebaik-baiknya.
43

 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur‟an surat At Tahrim ayat 6 yaitu: 

                            

             

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu 

dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; 

penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak 

mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”(Q.S. At 

Tahrim: 6).
44

 

Pendidikan anak mutlak dilakukan orang tuanya untuk menciptakan 

keseluruhan pribadi anak yang maksimal. Melalui pendidkan terhadap anak 

khususnya, orang tua akan terhindar dari bahaya fitnah dan terhindar pula dari 

bahaya siksa api neraka. 
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Perkembangan usia anak dan mentalitas anak menjadi tanggung jawab 

keluarga. Orang tua di harapkan membentuk lingkungan keluarga yang Islami 

karena anak mudah meniru seluruh perbuatan anggota keluarga yang dilihatnya. 

Anak akan merekam dan melakukan tindakan-tindakan sebagai hasil 

rekamannya. Oleh karena itu, semua aktivitas dalam keluarga harus dipantau dan 

diarahkan. 

Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

perkembangan emosi para anggotanya (terutama anak). Kebahagian ini 

diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya dengan baik. Fungsi 

dasar keluarga adalah memberikan rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang, dan 

mengembangkan hubungan yang baik di antara anggota keluarga.
45

 

Secara psikososiologis keluarga memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya. 

b. Sumber pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun psikis 

c. Sumber kasih sayang dan penerimaan. 

d. Model pola perilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota 

masyarakat yang baik 

e. Pemberi bimbingan bagi pengembangan perilaku yang secara sosial 

dianggap tepat. 
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f. Pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam 

rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan. 

g. Pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal dan sosial 

yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri. 

h. Stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, 

baik disekolah maupun dimasyarakat. 

i. Pembimbing dalam mengembangkan aspirasi. 

j. Sumber persahabatan/teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk 

mendapatkan teman diluar rumah, atau apabila persahabatan di luar rumah 

tidak memungkinkan. 

Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, fungsi keluarga ini dapat 

diklasifikasikan ke dalam fungsi-fungsi berikut: 

a. Fungsi Biologis 

Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, 

kesempatan dan kemudahan bagi anggotanya, kesempatan dan kemudahan 

bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. 

b. Fungsi Ekonomis 

Keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota 

keluarganya (istri dan anaka). 

c. Fungsi Pendidikan (Edukatif) 



 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. 

Keluarga berfungsi sebagai “transmiter budaya atau mediator” sosial budaya 

bagi anak. 

 

d. Fungsi Sosialisasi 

Keluarga merupakan buaian atau penyemaian bagi masyarakat masa depan, dan 

lingkungan keluarga merupakan faktor penentu yang sangat memDampaki 

kualitas generasi yang akan datang. Keluarga berfungsi sebagai miniatur 

masyarakat yang mensosialisasikan nilai-nilai atau peran-peran hidup dalam 

masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya.  

e. Fungsi Perlindungan  

Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota keluarganya dari 

gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan ketidak nyamanan 

(fisik Psikologis) para anggotanya. 

f. Fungsi Rekreatif 

Untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga harus diciptakan sebagai lingkungan 

yang memberikan kenyamanan, keceriaan, kehangatan dan penuh semangat 

bagi anggotanya. 

g. Fungsi Agama 



 

Keluarga berfungsi sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak agar mereka 

memiliki pedoman hidup yang benar.
46

 

Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui fungsi keluarga mendidik anak 

mulai dari awal sampai pertumbuhan anak hingga terbentuk personalitynya. 

Anak-anak lahir tanpa bekal sosial, agar anak dapat berpartisipasi maka harus 

disosialisasi oleh orang tuanya tentang nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

Jadi, dengan kata lain anak-anak harus belajar norma-norma mengenai apa yang 

baik dan tidak layak dalam masyarakat. 

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya tampil dalam bentuk berbagai 

macam, diantaranya sebagai berikut: 

a. Bergembira menyambut kelahiran anak 

b. Memberi nama yang baik 

c. Memperlakukan anak dengan lemah lembut dan kasih sayang 

d. Menanamkan rasa cinta sesama anak  

e. Memberikan pendidikan akhlak 

f. Menanamkan akidah tauhid 

g. Membimbing dan melatih anak mengerjakan shalat 

h. Berlaku adil 

i. Memperhatikan teman anak 

j. Menghormati anak 

k. Memberi hiburan 

l. Mencegah dari perbuatan dan pergaulan bebas 

m. Menjauhkan anak dari hal-hal porrno 

n. Menempatkan dalam lingkungan yang baik 

o. Memperkenalkan kerabat kepada anak 

p. Mendidik bertetangga dan bermasyarakat.
47
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Dengan demikian jelas bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak 

harus dilaksanakan dalam membentuk, membimbing, mendidik, dan 

mengarahkan anak-anaknya agar menjadi anak yang saleh. 

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tercermin dalam surat Luqman 

ayat 12, sebagai berikut: 

a. Memberikan kesadaran kepada orang tua bahwa anak-anak adalah amanah 

b. Anak-anak adalah ujian yang berat dari Allah SWT dan orang tua tidak 

boleh berkhianat 

c. Pendidikan anak harus diutamakan 

d. Mendidik anak harus menggunakan strategi dan kiat-kiat yang dapat 

diterima oleh akal anak 

e. Orang tua tidak memaksakan kehendaknya sendiri kepada anak 

f. Menjaga anak untuk tetap menunaikan shalat dan berbuat kebajikan.
48

 

 

Pendidikan keluarga memiliki nilai nilai strategis dalam menunjang 

keberhasilan pendidikan selanjutnya. Karenanya tugas dan tanggung jawab 

orang tua dalam mendidik anak tidak ringan, beban dan tanggung jawab 

pendidikan Islam yang dibebankan kepada orang tua adalah sebagai berikut: 

a. Memelihara dan membesarkan anak. Ini adalah bentuk yang paling 

sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan 

alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. 

b. Melindungi dan menjamin kesamaan, baik jasmani maupun rohaniah, dari 

berbagai gangguan penyakit dan dari penyelewengan kehidupan dari 

tujuan hidup yang sesuia dengan falsafah hidup dan agama yang 

dianutnya. 
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c. Memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh 

peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setingggi 

mungkin yang dapat dicapainya. 

d. Membhagiakan anak, baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan 

pandangan dan tujuan hidup muslim.
49

 

Konteks dengan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan, maka orang 

tua adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga. Bagi anak, orang tua 

adalah model yang harus ditiru dan diteladani. Sebagai model, orang tua 

seharusnya memberikan contoh yang terbaik bagi anak dalam keluarga. Sikap 

dan prilaku orang tua harus mencerminkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, 

Islam mengajarkan kepada orang tua agar selalu mengajarkan sesuatu yang baik-

baik saja kepada anak mereka. Dalam salah satu haditsnya yang diriwayatkan 

oleh Abdur Razzaq Sa‟id bin Mansur, Rasulullah Saw bersabda: 

ٌُْىْم ًََأِد ُب ًْاَلَد ُكُم ْالَخْيَر ٌْاَأ  َعِلُم

 

Artinya:”Ajarkanlah kebaikan keada anak-anak kamu dan didiklah mereka 

dengan budi pekerti yang baik”.
50

 

 

Pendidikan budi pekerti yang baik adalah tujuan utama dalam pendidikan 

Islam. Karena dengan budi pekerti itulah tercermin pribadi yang mulia 
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sedangkan pribadi yang mulia itu adalah pribadi yang utama yang ingin dicapai 

dalam mendidik anak dalam keluarga.  

Tanggung jawab orang tua dalam menididik anak yang utama adalah 

membersihkan, mensucikan, serta membawakan hati anak untuk bertakwa 

kepada Allah SWT. Hal tersebut karena tanggung jawab orang tua dalam 

mendidik anaknya adalah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai 

pemberi amanat. Orang tua yang memelihara amanat tersebut dibuktikan dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi anak sehingga mencapai tingkat 

kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tugasnya sebagai hamba 

Allah, mampu berperan sebagai makhluk sosial, dan sebagai makhluk individual 

yang ditunjukkan oleh adanya ikatan kejiwaan anak sebagai tanda kasih sayang, 

kecintaan dan penghormatan terhadap setiap interaksi sosial. Dari ikatan 

kejiwaan ini, lahir perasaan-perasaan mulia pada jiwa anak untuk membentuk 

sikap-sikap positif, seperti pemaaf, tolong-menolong, dan kecendrungan untuk 

mengutamakan kepentingan orang lain. 

Pendidikan Islam yang diselenggarakan dalam lingkungan keluarga 

merupakan bimbingan dan pertolongan oleh orang tua kepada anaknya yang 

diberikan secara sadar sesuai dengan perkembangan jasmani (fisik) dan 

rohaniyah (psikis) ke arah kedewasaan yang sempurna. Dalam mencari nilai-

nilai hidupnya, anak idealnya dapat diarahkan untuk dibimbing sepenuhnya oleh 

para pendidik, terutama orang tua. Menurut ajaran Islam, saat anak dilahirkan ia 



 

berada dalam keadaan lemah dan suci (fitrah), sebagaimana sabda Rasulullah 

SAW, yang di riwayatkan oleh Imam Tarmidzi sebagai berikut: 

 

ًْ ُيَمِّجَساِنِو  ًْ ُيَنِّصَراِنِو َأ ٌَِداِنِو َأ ٌَاُه ُيَي ٌُْلٌٍد ُيٌَلُذ َعَلى اْلِفْطَرِة َفَأَب  ُكُّل َم

 

Artinya: “Anak yang dilahirkan itu telah membawa fitrah (kecendrungan untuk 

percaya kepada Allah), maka orang tuanyalah yang menjadikan anak 

tersebut Yahudi, Nasrani atau Majusi”(HR. Bukhori).
51

 

 

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa orang tua berperan penting 

dalam kehidupan anak karena di tangan kedua merekalah kepribadian anak akan 

terbentuk, besarnya tanggung jawab yang diberikan oleh Allah kepada orang tua 

menuntut agar orang tua membina dan mengarahkan anaknya pada ajaran 

agama. Karena sesungguhnya fungsi orang tua dan para pendidik adalah 

menentukan masa depan generasi penerus agama, bangsa dan negara. 

C. Sikap Sosial 

1. Pengertian Sikap Sosial 

Istilah sikap yang dalam bahasa Inggris disebut attitude pertama kali di 

gunakan oleh Herbert Spencer, yang menggunkan kata ini untuk menunjukkan 

suatu status mental seseorang .
52

Attitude itu dapat kita terjemahkan dengan sikap 

terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap 
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perasaan, tetapi sikap tersebut disertai oleh kecendrungan untuk bertindak sesuai 

dengan sikap yang objek tadi itu. Jadi attitide itu tepat diterjemahkan sebagai 

sikap dan kesediaan bereaksi terhadap suatu hal. Attitude itu senantiasa 

terarahkan terhadap suatu hal, suatu objek, tidak ada attitude tanpa ada 

objeknya.
53

 

Sikap dapat didefinisikan sebagai berikut, sikap adalah kesiapan pada 

seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini 

dapat bersifat positif, dan dapat pula bersikap negatif. Dalam sikap positif, 

kecendrungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek 

tertentu, sedangkan dalam sikap negatif terdapat kecendrungan untuk menjauhi, 

menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu. Sikap ada yang di anut 

oleh banyak orang yang disebut sikap sosial, ada pula sikap yang dianut hanya 

oleh satu orang tertentu saja yang disebut sikap individual.
54

 

Dari uraian di atas bahwa sikap ialah suatu hal yang menentukan sifat, 

hakikat, baik perbuatan sekarang maupun perbuatan yang akan datang. Sikap 

sesorang selalu di arahkan terhadap sesuatu hal atau suatu objek tertentu tidak 

ada sikap tanpa ada objeknya.Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan 

perbuatan yang nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial, ataupun kesiapan 

merespon yang sifatnya positif atau negatif terhadap objek atau situasi secara 

konsisten. 
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Sosial dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia adalah segala sesuatu mengenai 

masyarakat, kemasyarakatan, suka memperhatikan kepentingan umum, suka 

menolong.
55

 Sosial dari kata Latin Societas yang artinya masyarakat. Kata 

societi dari kata socius  yang artinya teman, dan selanjutnya kata sosial berarti 

hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bentuknya 

yang berlain-lainan misalnya, keluarga, sekolah, organisasi dan sebagainya.
56

 

Sosial merupakan segala perilaku manusia yang menggambarkan hubungan 

non individualis, sosial merujuk pada hubungan-hubungan manusia dalam 

kemasyarakatan, hubungan antar manusia, hubungan manusia antar kelompok, 

serta hubungan manusia dengan organisasi untuk mengembangkan dirinya. 

Karena, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian 

seseorang membutuhkan orang lain untuk berkembang. 

Maka sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan 

yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. Hal ini terjadi bukan saja 

pada orang-orang lain dalam satu masyarakat. Misalnya, sikap  masyarakat 

terhadap bendera kebangsaan, mereka selalu menghormatinya dengan secara 

khidmat dan berulang-ulang pada hari-hari nasional di negara-negara tersebut.
57

 

Sikap sosial secara umum adalah hubungan antara manusia dengan manusia 

yang lain, saling kebergantungan dengan manusia lain dalam berbagai 

kehidupan bermasyarakat. Sedang pendapat lain mengatakan interaksi 
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dikalangan manusia, interaksi adalah komunikasi dengan manusia lain, 

hubungan yang menimbulkan perasaan sosial yaitu perasaan yang mengikatkan 

individu dengan sesama manusia, perasaan hidup bermasyarakat seperti saling 

tolong menolong, saling memberi dan menerima, simpati dan antipati, rasa setia 

kawan, dan sebagainya.
58

 

Tiap-tiap sikap mempunyai 3 aspek, yaitu: 

a. Aspek kognitif, yaitu yang berhubungan dengan gejala mengenal pikiran. 

Ini berarti berwujud pengolahan, pengalaman, dan keyakinan serta harapan-

harapan individu tentang objek atau objek kelompok tertentu. 

b. Aspek afektif, berwujud proses yang menyangkut perasaan-perasaan 

tertentu seperti ketakutan, kedengkian, simpati, antipati, dan sebagainya 

yang ditujukan kepada objek-objek tertentu. 

c. Aspek konatif, berwujud proses tendensi/kecendrungan memberi 

pertolongan, menjauhkan diri dan sebagainya.
59

 

Komponen kognitif (komponen perseptual) merupakan komponen yang 

berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan bagaimana orang mempersepsikan objek sikap. Komponen 

afektif (komponen emosional) merupakan komponen yang berhubungan dengan 

rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan 

arah sikap, positif atau negatif. Sementara itu, komponen konatif (komponen 
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prilaku) merupakan komponen yang berhubungan dengan kecendrungan 

seseorang untuk berprilaku terhadap objek sikap. 

Sikap (attitude) dapat dibeda-bedakan kedalam sikap sosial dan sikap 

individual. Sikap sosial pernah dirumuskan sebagai berikut, suatu sikap sosial 

dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap 

objek sosial. Sikap sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang 

dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya sikap sosial 

itu dinyatakan tidak hanya oleh seseorang saja, tetapi juga oleh orang-orang lain 

yang sekelompok atau semasyarakat. 

Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu: 

a. Bahwa attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja, 

misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. 

b. bahwaattitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan 

merupakan objek prihal sosial. 

Attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketaksukaanpribadi atas objek-

objek, orang-orang, hewan-hewan, dan hal-hal tertentu. 

Jadi attitude itu mempunyai peranan yang penting dalam interaksi manusia. 

Apa yang disebut sosialisasi dari manusia itu, sebagian besar terdiri atas 

pembentukan attitude-attitude sosial pada dirinya. Attitude sosial menyebabkan 

terjadinya tingkah laku yang khas dan berulang-ulang terhadap objek sosial, dan 

oleh karena itu maka attitude sosial turut merupakan suatu faktor penggerak di 

dalam diri pribadi individu untuk bertingkah laku secara tertentu, sehingga 



 

attitude sosial dan attitude pada umumnya itu mempunyai sifat-sifat dinamis 

yang sama seperti sifat motiv dan motivasi. Yaitu merupakan salah satu 

penggerak intern didalam pribadi orang yang mendorongnya berbuat sesuatu 

dengan cara tertentu. 

Ciri-ciri sikap (attitude) 

a. Attitude bukan dibawa orang sejak ia dilahirkan, melainkan dibentuk atau 

dipelajarinya sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dengan 

objeknya. 

b. Attitude itu dapat berubah-ubah, karena itu attitude dapat dipelajari orang 

atau sebaliknya, attitude-attitude itu dapat dipelajari, karena itu attitude-

attitude dapat berubah pada orang-orang bila terdapat keadaan-keadaan dan 

syarat-syarat tertentu yang mempermudah berubahnya attitude pada orang 

itu. 

c. Attitude itu tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi 

tertentu terhadap suatu objek. Dengan kata lain, attitude itu terbentuk, 

dipelajari, atau berubah senantiasa berkenaan dengan suatu objek tertentu 

yang dapat di rumuskan dengan jelas. 

d. Objek attitude itu dapat merupakan satu hal tertentu, tetapi dapat juga 

merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. 



 

e. Attitude mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah 

yang membeda-bedakan attitude dari kecakapan-kecakapan atau 

pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki orang.
60

 

Adapun fungsi sikap menurut Katz (dalam Secord dan Beckman), sikap itu 

mempunyai 4 fungsi, yaitu: 

a. Fungsi Instrumental (fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat), Fungsi ini 

berkaitan dengan sarana-tujuan. Disini sikap merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan, apabila objek sikap dapat membantu seorang dalam 

mencapai tujuan orang akan bersikap positif terhadap objek sikap, demikian 

sebaliknya. 

b. Fungsi pertahanan ego, fungsi ini di ambil oleh sesorang demi 

mempertahankan ego atau akunya. Sikap ini diambil oleh seseorang apabila 

egonya terancam dan demi mempertahankan egonya, seseorang mengambil 

sikap tertentu. 

c. Fungsi ekspresi nilai, sikap yang ada pada diri sesorang merupakan jalan 

bagi individu untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam diri individu 

yang bersangkutan. Pengambilan sikap khusus terhadap nilai tertentu 

menggambarkan sistem nilai yang ada dalam diri individu yang 

bersangkutan. 

d. Fungsi pengetahuan, individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti 

pengalaman-pengalamannya untuk memperoleh pengetahuan. Elemen-

elemen yang tidak konsisten dengan apa yang diketahui oleh individu akan 

disusun kembali atau diubah sedemikian rupa hingga menjadi konsisten.
61

 

2. Perkembangan Sikap Sosial pada Anak 

Hal yang penting dalam perkembangan anak antara umur tiga tahun 

sampai enam tahun ialah perkembangan sikap sosialnya. Sikap sosial secara 

umum adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, saling 

kebergantungan dengan manusia lain dalam berbagai kehidupan 

bermasyarakat.  
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Sejak anak berumur satu tahun, ia hanya dapat berhubungan dengan ibu, 

ayah, atau dengan orang dewasa lainnya yang tinggal bersama-sama di 

rumah itu. Semua anggota keluarga mempunyai tugas tertentu untuk 

kepentingan si anak. Dalam perkembangan selanjutnya, kesanggupan 

hubungan batin dengan orang lain makin lama tampaknya makin nyata. 

Perkembangan sosial barulah agak nyata bila ia memasuki masa kanak-

kanak, sekitar usia 2 atau 3 tahun anak sudah mulai membentuk masyarakat 

kecil yang anggotanya terdiri dari dua atau tiga orang anak. Mereka bermain 

bersama-sama walaupun kelompok itu hanya dapat bertahan dalam waktu 

yang relatif singkat. Dalam kegiatan semacam itu anak sudah 

menghubungkan dirinya dengan suatu masyarakat yang baru di dalamnya 

mulai terjadi perkembangan baru yaitu perkembangan sosial.
62

 

Dikalangan anak yang lain yang tampak menonjol adalah sikap 

simpatinya. Rasa simpati sudah dikenal sejak masa kanak-kanak walaupun 

dalam perwujudannya masih sangat sederhana, seperti suka menolong, 

melindungi teman, membela anak yang lain, dan sebagainya. Di kemudian 

hari laju perkembangan sosial ini tampaknya semakin menggembirakan, 

anak mulai memahami kepada siapa ia harus menaruh simpati dan kepada 

siapa ia bersikap tidak simpati. Ia tidak merasa takut atau malu jika berada di 
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antara orang-orang yang disukainya. Tetapi ia akan merasa takut jika berada 

di antara orang-orang yang tidak disukainya.
63

 

Menurut Zulkifli L, dalam bukunya Psikologi Perkembangan beberapa 

perkembangan sikap sosial anak, sebagai berikut: 

a. Penakut 

Perasaan takut termasuk bentuk perasaan yang timbul pada diri anak jika ia 

berhadapan dengan objek tertentu. Perasaan takut mencakup tempat yang 

luas dalam perkembangan kejiwaan anak. Bila di tinjau dari dasar 

biologis, ternyata ada takut pembawaan, seperti takut jatuh, takut 

mendengar bunyi-bunyi keras, walaupun sebenarnya takut bukan 

merupakan bawaan. Bila ditinjau dari dasar lingkungan, ternyata 

perasaan takut dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Perasaan takut mudah 

menyebar kepada anak-anak yang lain. Bila ditinjau dari dasar 

psikologis, sewajarnya orang tua menghindarkan  timbulnya takut di 

dalam diri anak-anak, usaha mungkin dilakukan orang tua, misalnya, 

memupuk sikap tenang, membangkitkan rasa percaya diri sendiri, tidak 

suka menakut-nakuti dan sebagainya. Bila ditinjau dari dasar pedagogis, 

orang tua selaku pendidik yang pertama harus bijaksana dalam segala 

tindakannya, dan waspada untuk setiap ucapannya. 

b. Keras kepala atau degil 

Sikap keras kepala sering timbul di kalangan anak-anak setelah mereka 

mencapai usia 3 tahun. Tetapi tidak setiap anak seusia itu harus 

memperlihatkan sikap keras kepala, khususnya anak-anak yang mendapat 

pendidikan yang sangat ketat di lingkungannya. Hanya sejumlah kecil 

saja anak-anak yang memperlihatkan sikap degil itu dalam wujud suka 

membantah, suka ngadat, membandel, dan sebagainya. 

c. Iri hati 
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Iri hati adalah gejala yang sering timbul dalam kehidupan di kalangan anak-

anak ketika ia mendapat adik baru. Hakikat dengki agak berlainan dari iri 

hati, rasa dengki lebih menjerumus ke arah hal-hal yang negatif 

sedangkan dalam iri hati masih terkandung unsur-unsur positifnya. 

Menurut J. Biyl, anak perempuan lebih iri hati dari pada anak laki-laki. 

Anak cerdas lebih tinggi rasa iri hatinya daripada anak yang kurang 

cerdas.
64

 

d. Pendusta 

Pada umumnya dusta di kalangan anak-anak agak berlainan dengan dusta di 

kalangan orang dewasa. Contoh, polan melihat dua buah kue mangkok 

terletak di atas meja ia ingin sekali mengambilnya sebuah. Ia segera 

mengambil kue itu, lalu dimakannya cepat-cepat. Tetapi ibu melihatnya, 

bertanyalah ibu dengan muka masam “mengapa engkau makan kue itu?” 

dipegangnya tangan si polan dan dengan geramnya disentak-sentak anak 

itu, si polan memekik tidak! Tidak!. Dalam peristiwa itu, pekik tidak! 

Tidak! Karena ia takut mendapat pukulan. Maksud yang sebenarnya 

ialah: “tidak jangan dipukul” dengan perkataan “tidak” bukanlah ia 

bermaksud ingkar akan pertanyaan ibu, melainkan semacam pengharapan 

agar supaya ia tidak dapat hukuman. 

e. Kepatuhan 

Sebagai pendidik, baik orang tua, guru, maupun pemimpin perkumpulan 

ketika bergaul dengan anak-anak, mereka akan menjumpai masalah 

kepatuhan.
65

 

 

Dalam masa krisis pertama (trotzalter), ketika anak bersikap keras kepala 

perkembangan rasa sosial tampak seakan-akan terhenti. Tetapi yang 

sesungguhnya terjadi malah sebaliknya. Masa krisis pertama merupakan 
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permulaan timbulnya kesadaran “aku” nya dengan kata lain merupakan 

permulaan sikap objektif. Sebenarnya krisis pertama itu tempat meletakkan 

dasar untuk perkembangan sosial yang sesungguhnya.  

Bila anak mulai bersekolah, ia menyambut kenalan-kenalan baru itu 

dengan rasa gembira, semua murid di kelas itu adalah temannya.  Kemudian 

mereka membentuk kelompok-kelompok tersendiri, dimana setiap anak 

menggabungkan dirinya kedalam salah satu kelompok, makin lama anak 

makin banyak memegang peranan individual dalam kelompoknya. Belajar 

bergaul dengan menyesuaikan diri dengan teman sebaya merupakan suatu 

usaha untuk membangkitkan rasa sosial atau usaha memperoleh nilai-nilai 

sosial.
66

 

Akhir masa kanak-kanak sering disebut sebagai “usia berkelompok” 

karena di tandai dengan adanya minat terhadap aktivitas teman-teman dan 

meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu 

kelompok, dan merasa tidak puas bila tidak bersama teman-temannya. Anak 

tidak lagi puas bermain sendiri dirumah atau denagan saudara-saudara 

kandung atau melakukan kegiatan dengan anggota keluarga. Anak ingin 

bersama teman-temannya dan akan merasa kesepian serta tidak puas bila tidak 

bersama teman-temannya. 

Dua atau tiga teman tidaklah cukup baginya. Anak ingin bersama dengan 

kelompoknya, karena hanya dengan demikian terdapat cukup teman untuk 
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bermain dan berolah raga, dan dapat memberikan kegembiraan. Sejak anak 

masuk sekolah sampai masa puber, keinginan untuk bersama dan untuk 

diterima kelompok menjadi semakin kuat. Hal ini berlaku baik untuk anak 

laki-laki maupun perempuan.
67

 

Dalam masa perkembangan sosial masa anak sekolah mulai dipengaruhi 

oleh teman-teman sebayanya atau teman sekelompoknya. Sehingga 

perkembangan sosialnya menyesuaikan dengan teman-teman seusianya. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Sikap Sosial  

Diantara berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah: 

a. Pengaruh Orang Lain Yang Dianggap Penting 

Orang lain disekitar kita merupakan salah satu diantara komponen 

sosial  yang ikut mempengaruhi sikap kita. Seseorang yang dianggap 

penting, seseorang yang kita harapkan persetujuannya bagi setiap gerak, 

tingkah dan pendapat kita, semuanya akan mempengaruhi pembentukan 

sikap kita terhadap sesuatu, misalnya orang tua, teman sebaya, teman 

dekat, guru, istri, suami dan lain-lain. 

b. Kebudayaan 

Kebudayaan dimana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh 

besar terhadap pembentukan sikap kita. 
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c. Media Massa 

Sebagai sarana komunikasi, berbagai media massa seperti televisi, 

radio, mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan opini dan 

kepercayaan orang. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal 

memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal 

tersebut.
68

 

d. Institusi Pendidikan dan Agama.  

Sebagai suatu sistem, institusi pendidikan dan agama mempunyai 

pengaruh kuat dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. 

Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah antara sesuatu yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat 

keagamaan serta ajaran-ajarannya.  

e. Faktor Emosi Dalam Diri 

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi lingkungan dan 

pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap 

merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai 

semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme 

pertahanan ego. Sikap demikian bersifat sementara dan segera berlalu 

begitu frustasi telah hilang akan tetapi dapat pula merupakan sikap yang 
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lebih persisten dan lebih tahan lama. contohnya bentuk sikap yang didasari 

oleh faktor emosional adalah prasangka.
69

 

f. Pengalaman Pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah 

terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor 

emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan akan 

pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lama berbekas.
70

 

4. Pembentukan dan Perbahan Sikap 

Sikap timbul karena ada stimulus, terbentuknya suatu sikap itu banyak 

dipengaruhi perangsang oleh lingkungan sosial dan kebudayaan misalnya, 

keluarga, norma, golongan agama, dan adat istiadat. Dalam hal ini keluarga 

mempunyai peranan yang besar dalam membentuk sikap putra-ptrinya. Sebab 

keluargalah sebagai kelompok primer bagi anak merupakan Dampak yang paling 

dominan. Sikap seseorang tidak selamanya tetap, ia dapat berkembang manakala 

mendapat Dampak, baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat positif dan 

mengesankan. Antara perbuatan dan sikap ada hubungan yang timbal balik. Tetapi 

                                                             
69

Ibid., h.124. 
70

http://www.ras-eko.com/2013/06/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html, Di Akses pada 

Tanggal 23-03-2017 

http://www.ras-eko.com/2013/06/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html


 

sikap tidak selalu menjelma dalam bentuk perbuatan atau tingkah laku. Orang 

kadang-kadang menampakkan diri dalam keadaan diam saja.
71

 

Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam cara: 

a. Adopsi, kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang 

dan terus menerus, lama kelamaan secara bertahap diserap ke dalam diri 

individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap. 

b. Diferensiasi,dengan berkembangnya intelegensi bertambahnya pengalaman, 

sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang tadinya dianggap 

sejenis sekarang dipandang tersendiri lepas dari jenisnya. Terhadap obyek 

tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula. 

c. Integrasi, pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap dimulai dengan 

berbagai pengalaman yang berhubungan dengan satu hal tertentu, sehingga 

akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. 

d. Trauma, trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba mngejutkan, yang 

meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. 

Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga terbentuknya sikap. 

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui suatu 

proses tetentu, melalui kontak sosial terus menerus antara individu dengan 

individu lain disekitarnya.
72

 

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap 
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1) Faktor intern, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. 

Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan 

mengolah Dampak-Dampak yang datang dari luar. 

2) Faktor ekstern, yaitu faktor yang terdapat diluar pribadi manusia. Faktor ini 

berupa interaksi sosial diluar kelompok. Misalnya, interaksi antara manusia 

yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-

alat komunikasi seperti, surat kabar, radio, televisi, majalah dan lain 

sebagainya. 

Dalam hal ini Sherif mengemukakan bahwa sikap itu dapat diubah atau dibentuk 

apabila. 

a) Terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia. 

b) Adanya komunikasi (yaitu hubungan langsung) dari satu pihak 

Pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Sikap 

terbentuk dalam hubungannya dengan suatu objek, orang, kelompok, lembaga, 

nilai, melalui hubungan anatar  individu, hubungan didalam kelompok, 

komunikasi surat kabar, buku, poster, radio, televisi dan sebagainya. Terdapat 

banyak kemungkinan yang memDampaki timbulnya sikap. Lingkungan yang 

terdekat dengan kehidupan sehari-hari banyak memiliki peranan, keluarga ynag 

terdiri dari orang tua, saudara-saudara di rmah memiliki peranan yang 



 

penting.
73

Sikap terbentuk selama perkembangan individu, karenanya sikap dapat 

mengalami perubahan. 

D. Anak 

1. Pengertian Anak 

Anak adalah karunia Allah SWT sebagai hasil perkawinan antara ayah dan 

ibu, atau keturunan, buah hati, tempat bergantung dihari tua, generasi penerus 

cita-cita orang tua. 

Menurut Agoes Soejanto masa anak adalah pada waktu anak berumur anatar 

6-12 tahun.
74

 Pada masa ini pada diri anak banak banyak terdapat perkembangan 

lanjut yang sifatnya merupakan  penyempurnaan fase sebelumnya. 

Masa anak-anak dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh 

ketergantngan, yakni kira-kira usia 2 tahun sampai anak matang secara seksual 

yaitu kira-kira 11 tahun bagi wanita dan 12 tahun bagi pria terjadi perubahan 

yang signifikan, baik secara fisik maupun psikologis.
75

 

2. Fase Perkembangan Anak 

a. Pengertian dan Kriteria Menentukan Fase Perkembangan 

Fase perkembangan dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan 

rentang perjalanan kehidupan individu yang di warnai ciri-ciri khusus atau 

pola-pola tingkah laku tertentu. Mengenai masalah pembabakan atau 
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periodisasi perkembangan ini, para ahli berbeda pendapat. Pendapat-

pendapat itu secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu 

berdasarkan analisis biologis, didaktis, dan psikologis. 

1) Tahap Perkembangan Berdasarkan Analisa Biologis 

Sekelompok ahli menentukan pembabakan itu berdasarkan keadaan 

atau proses pertumbuhan tertentu. Pendapat para ahli tersebut di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Aristoteles menggambarkan perkembangan individu sejak anak 

sampai dewasa itu kedalam tiga tahapan. Setiap tahapan lamanya 7 

tahun, yaitu: 

(1) Tahap I : dari 0,0 sampai 7,0 tahun (masa anak kecil atau masa 

bermain) 

(2) Tahap II : dari 7,0 sampai 14,0 tahun (masa anak, masa sekolah 

rendah). 

(3) Tahap III : dari 14,0 sampai 21,0 tshun (masa remaja/pubertas, 

masa peralihan dari usia anak menjadi orang dewasa). 

Penahapan ini berdasarkan pada gejala dalam perkembangan fisik 

(jasmani). Hal ini dapat dijelaskan bahwa antara tahap I dan tahap II 

dibatasi oleh pergantian gigi: antara tahap II dengan tahap III ditandai 

dengan mulai berfungsi organ seksual. 

2) Tahap Perkembangan Berdasarkan Didaktis 

Penahapan berdasarkan didaktis atau instruksional antara lain: 



 

a) Comenius. Dipandang dari segi pendidikan, pendidikan yang 

lengkap bagi sesorang itu berlangsung dalam empat jenjang yaitu: 

(1) sekolah ibu (scola materna), untuk anak-anak 0,0 sampai 6,0 

tahun, (2) sekolah bahasa ibu (scola vernaculan) untuk anak-anak 

usia 6,0 sampai 12,0 tahun, (3) sekolah latin (scola latina) untuk 

remaja usia 12 sampai 18 tahun, (4) akademi (academica) untuk 

pemuda pemudi usia 18,0 sampai 24,0 tahun. Pada setiap sekolah 

tersebut harus diberikan bahan pengajaran yang sesuai dengan 

perkembangan anak didik, dan harus dipergunakan metode 

penyampaian yang sesuai dengan perkembangannya. 

3) Tahap Perkembangan Berdasarkan Psikologis 

Dalam hal ini para ahli berpendapat bahwa dalam perkembangan. 

Pada umumnya individu mengalami masa-masa kegoncangan. 

Kegoncangan psikis itu dialami hampir oleh semua orang, karena itu 

dapat di gunakan sebagai ancar-ancar perpindahan dari masa yang satu 

ke masa yang lain dalam proses perkembengan. Selama masa 

perkembangan, pada umumnya individu mengalami masa kegoncangan 

dua kali, yaitu, a) pada kira-kira tahun ketiga atau keempat, dan b) pada 

permulaan masa pubertas. 

Berdasarkan dua masa kegoncangan tersebut, perkembangan 

individu dapat digambarkan melewati tiga periode atau masa, yaitu (1) 

dari lahir sampai masa kegoncangan pertama (tahun ketiga atau keempat 



 

yang biasa disebut masa kanak-kanak), (2) dari masa kegoncangan 

pertama sampai pada masa kegoncangan kedua yang biasa disebut masa 

keserasian bersekolah, dan (3) dari masa kegoncangan kedua sampai 

akhir masa remaja yang biasa disebut masa kematangan.
76

 

Perkembangan mempunyai arti suatu proses perubahan individu yang 

pelaksanaannya teratur berawal dari masa konsepsi dan berlangsung sampai akhir 

hayat. Sedangkan pertumbuhan merupakan proses perubahan individu secara fisik. 

Perkembangan dan pertumbuhan pada diri individu dapat diamati gejala-gejalanya. 

Dalam perkembangan seorang anak berbagai proses yang saling terkait yaitu proses 

biologis, didaktis, dan psikologis. Disetiap tahapan dalam perkembangan memang 

terlihat sangat spele untuk ditinjau lebih lanjut, namun hal ini sangatlah penting 

terkait bagaimana suatu tahapan dapat sangat terpengaruh pada setiap karakter, sifat, 

serta sikap seorang anak kedepannya. 

  

                                                             
76

Syamsu Yusuf LN, Op. Cit., h. 20-23. 



 

BAB III 

METODE DAN TEKNIK PENELITIAN 

 

A. Metode 

Metode berasal dari bahasa Yunani: methodos yang berarti cara atau 

jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam 

mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunanya, sehingga dapat 

memahami obyek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran 

atau tujuan pemecahan permasalahan.
77

 

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

langkah–langkah sistematis, Metode berarti suatu cara kerja yang sistematik. 

Metode disini di artikan sebagai suatu cara atau teknisi yang dilakukan dalam 

penelitian.
78

 

Sedangkan Penelitian adalah terjemahan dan bahasa Inggris: research 

yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan 

dengan suatu metode tertentu dan dengan cara hati–hati, sistematis serta 

sempurna terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk 

menyelesaikan atau menjawab problemnya.
79
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Penelitian adalah upaya kegiatan menyusun pengetahuan (knowledge) dan 

atau membangun suatu ilmu (science) dengan menggunakan metode dan 

teknik tertentu menurut prosedur sistematis.
80

 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Metode 

penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan 

data penelitiannya secara sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat 

digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab permasalahannya. 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai karya ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat empat kata 

kunci yang perlu di perhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah  berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri–ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara–cara yang di gunakan. Sistematis 

artinya, proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah–

langkah tertentu yang bersifat logis.
81

 

Metode penelitian yang dipakai penulis adalah metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang menghasilkan penemuan–penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) 
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dengan menggunakan prosedur–prosedur statistik atau cara–cara lain dari 

kuantifikasi(pengukuran).
82

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada 

awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif karena data yang 

terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.
83

 

Studi kasus merupakan bagian dari penelitian kualitatif, dimana data 

atau hasilnya tidak diperoleh dan disajikan dengan menggunakan angka-angka 

atau data statistik, melainkan menghasilkan dan mengolah data yang 

deskriptif dengan harapan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh 

tentang subyek terhadap keadaan yang dialaminya. Oleh karena itu maka 

diperlukan data yang bersifat khusus dan individual untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal. Kasus ini dapat berupa individu, kelompok kecil, organisasi, 

komunitas bahkan suatu bangsa.
84

 Hal ini menjadikan studi kasus merupakan 

suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan 

(wholemes) dari obyek. Data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus 

dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang teritegrasi.
85
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Studi kasus digunakan karena pendekatannya yang efektif untuk 

mengumpulkan data observasi yang luas dan terinci, yang didasari atas satu 

atau beberapa subyek saja. Penelitian dengan studi kasus dapat menyoroti 

kejadian-kejadian dan gejala-gejala social dalam kehidupan seseorang 

responden dalam suatu kelompok untuk memahami dinamika sosial dari 

kelompoknya, serta kemungkinan untuk membuka aspek-aspek dari 

kehidupan seseorang yang biasa lebih banyak tersembunyi.
86

 Kasus yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dampak hukuman fisik. 

Jenis studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini ialah Studi 

kasus kemasyarakatan, merupakan studi tentang kasus kemasyarakatan 

(community study) yang dipusatkan pada suatu lingkungan tetangga atau 

masyarakat sekitar (kornunitas), bukannya pada satu organisasi tertentu 

bagaimana studi kasus organisasi dan studi kasus observasi.
87

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui dampak 

hukuman fisik terhadap sikap sosial anak Penggunaan metode dimaksudkan 

agar kebenaran yang diungkapkan benar–benar dapat di pertanggungjawabkan 

dan memiliki bukti ilmiah yang akurat dan dapat dipercaya.  

B. Sifat dan Jenis Penelitian 
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 Penelitian ini, dapat dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research) 

dapat juga diangggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau 

sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.
88

Penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh data primer ataudata utama yang akurat karena tanpa 

menggunakan penelitian inipeneliti tidak dapat memperoleh data yang 

obyektif sesuai denganobyek penelitian. 

Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif, yakni penelitian yang 

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta–fakta atau karakteristik 

populasi tertentu atau bidang tertentu, baik berupa keadaan, permasalahan, 

sikap, pendapat, kondisi, prosedur atau sistim secara faktual dan cermat.
89

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian kualitatif berbeda dengan populasi dalam penelitian 

kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi 

oleh Spradley dinamakan “Social Situation” atau situasi sosial yang terdiri atas 

tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis
90

. 

Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin 

dipahami secara lebih mendalam “apa yang terjadi” didalamnya. Pada situasi 
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sosial atau objek penelitian ini, peneliti dapat mengamati secara mendalam 

aktivitas (activity), orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu. 

Apabila dilihat dari ketiga elemen tersebut, dapat diketahui bahwa elemen 

tempat (place) dalam penelitian ini adalah di Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok 

Kabupaten Tanggamus, elemen pelaku (actors) adalah orang tua yang melakukan 

hukuman fisik serta elemen aktivitas (activity) adalah situasi sikap sosial anak. 

Adapun jumlah populasi dalam penelitian ini ialah bahwa terdapat 625 KK di 

delapan dusun dan terdapat 531 anak yang berusia 6-12 tahun di Desa 

Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. 

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai 

nara sumber, atau partisipan, atau informan, teman dan orang tua dalam 

penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan sampel statistik, tetapi 

sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan 

teori. 

Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan adalah purposivesampling 

dan snowball sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber 

data dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan snowball sampling adalah teknik 



 

pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-

lama menjadi besar
91

. 

Untuk teknik pengambilan sampel purposive sampling, peneliti akan 

melakukan wawancara kepada orang tua yang melakukan hukuman fisik dan anak 

yang menerima hukuman fisik. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel 

snowball sampling, apabila data dirasa kurang memadai, maka akan dilakukan 

wawancara kepada Kepala Banjarmasin dan beberapa masyarakat yang ada di 

Banjarmasin. 

Sedangkan sampel dalam penelitin ini ialah 3 orang tua yang sering 

menggunakan hukuman fisik, dan 3 anak sering mendapatkan hukuman fisik di di 

Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif sampel yang dipilih harus benar–benar mewakili ciri–

ciri suatu populasi. Pengambilan sampel yang dilakukan peniliti adalah menggunakan 

teori terbatas dengan cara bola salju (snowball). Maksud sampling dalam hal ini ialah 

untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan 

bangunannya.
92

 Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah: 

1. Orang tua atau masyarakat Desa Banjarmasin. 

2. Anak-anak 6-12 Tahun di Desa Banjarmasin. 
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E. Alat Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang cukup dan jelas sesuai dengan permasalahan 

penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data yaitu meliputi: 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana  peneliti atau 

kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan 

selama penelitian.
93

 Penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk 

mendapatkan data yang diperlukan. 

Metode ini digunakan untuk mengamati bentukhukuman fisik yang 

diterapkan oleh orang tua terhadap anak. Hukuman-hukuman fisik apa saja 

yang biasa digunakan oleh orang tua dan seberapa sering hukuman fisik itu 

dilakukan, mengamati faktor apa saja yang membuat orang tua memberikan 

hukuman fisik di Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten 

Tanggamus. 

2. Interview/ Wawancara 

Pengumpulan data dengan wawancara adalah cara atau teknik untuk 

mendapatkan informasi atau data dariinterviewee atau responden dengan 

wawancara secara langsung face to face, antara interviewer dengan 

interviewee. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang 
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menggunakan wawancara sebagai metode, sedangkan alat pengumpul datanya 

adalah Pedoman wawancara/interview.
94

 

Jenis wawancara yang digunakan ini adalah wawancara terstruktur yaitu 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan 

pertanyaan–pertanyaan yang akan diajukan Peneliti yang menggunakan jenis 

wawancara ini bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.
95

 

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang hukuman fisik yang digunakan oleh orang tua terhadap anak. 

Hukuman-hukuman fisik apa saja yang biasa di berikan oleh orang tua dan 

seberapa sering hukuman fisik itu dilakukan, mengamati faktor apa saja yang 

membuat orang tua menggunakan hukuman fisik di Desa Banjarmasin 

Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara mencari data atau informasi dari 

buku–buku, catatan–catatan, transkip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, legger, agenda, dan yang lainnya.
96

 Penulis mengunakan metode ini 

untuk mendapatkan data dari Desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten 

Tanggamustentang letak geografis desa, jumlah penduduk atau jumlah kartu 

keluarga, keadaan anak dan orang tua, serta masyarakat sekitar, maupun hal-

hal yang berhubungan dengan penelitian. 
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F. Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dan hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit–unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
97

 

Data yang diperoleh di lapangan akan dianalisis secara kualitatif yaitu upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah–

milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan 

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
98

 

Data penelitian kualitatif yang di peroleh dalam penelitian banyak 

menggunakan kata–kata, maka analisa data yang dilakukan melalui: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal–hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal–hal yang penting, dicari tema dan polanya,
99

 Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas tentang hasil penelitian. 
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Adapun maksud pelaksanaannya reduksi data yaitu untuk memfokuskan, 

mengarahkan dan mengklasifikasikan data yang dibutuhkan yang sesuai 

dengan kajian dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis membuat 

rangkuman tentang aspek–aspek yang menjadi fokus penelitian. Rangkuman 

tersebut kemudian direduksi atau disederhanakan pada hal–hal yang menjadi 

permasalahan penting. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya.Dalam halini Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most 

frequent form ofdisplay data for qualitative research data in the past has been 

narrative text”.Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penetitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
100

 

Oleh karena itu dalam penyajian data diusahakan secara sederhana 

sehingga mudah dipahami dan tidak menjemukan untuk dibaca. Penyajian 

data yang dimaksudkan adalah untuk menghimpun, menyusun informasi dari 

data yang diperoleh, sehingga dari penyaji dapat memberikan kemungkinan 

untuk ditarik suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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3. Penarikan kesimpulan 

Menarik kesimpulan penelitian selalu harus mendasarkan diri atas semua 

data yang diperoleh dalam kegiatan penelitian. Dengan kata lain, penarikan 

kesimpulan harus didasarkan atas data, bukan atas angan–angan atau 

keinginan peneliti. Adalah salah besar apabila kelompok peneliti membuat 

kesimpulan yang bertujuan menyenangkan hati pemesan, dengan cara 

manipulasi data.
101

 

Pengambilan kesimpulan dilakukan secara sementara, kemudian 

diverifikasikan dengan cara mempelajari kembali data yang terkumpul. 

Kesimpulan juga diverifikasikan secara selama penelitian berlangsung. Dari 

data–data yang direduksi dapat ditarik kesimpulan yang memenuhi syarat  

kredibilitas  dan  objektifitas  hasil  penelitian,  dengan  jalan membandingkan 

hasil penelitian dengan teori.
102

 

Verifikasidata yang dimaksudkan untuk mengevaluasi segalainformasi 

yang telah didapatkan suatu data yang diperoleh dari informanmelalui 

wawancara. Sehingga akan didapatkan suatu data yang validitasdan 

berkualitas serta hasil data tersebut dapat dipertanggung jawabkanakan 

kebenarannya. 
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G. Uji Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan data, penelitian ini menggunakan 

triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu.
103

 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, 

dan berbagai waktu.dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan waktu.
104

 

1. Triangulasi Sumber. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, 

untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan 

yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan 

kelompok kerjasama. Data dari ke tiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan 

seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data 

tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chcek) dengan tiga 

sumber data tersebut. 
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2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau 

kuesioner.Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar.Atau mungkin semuanya benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum 

banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. 

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yakni dengan cara 



 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Karena dalam penelitian ini alat pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu 

dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar.Atau mungkin semuanya benar, 

karena sudut pandangnya saja yang berbeda-beda. 

  



 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pekon Banjarmasin 

   Pada zaman dahulu kala pekon Banjarmasin adalah hutan belantara. Pekon 

Banjarmasin adalah pecahan dari Sukamara dan terletak dibagian timur 

kecamatan dan berbatasan dengan Pekon Tanjung Rusia Kecamatan Pardasuka, 

karena sepanjang jalan utama sampai keujung Baratadalah hutan belantara yang 

dibuka secara adat oleh warga pendatang dari pulau jawa dan masyarakat local 

sendiri seperti suku Banjarmasin. Sekitar tahun 1959 Banjarmasin Menjadi 

Desa/Pekon persiapan pemekaran yang mencakupi tiga Dusun Luas wilayah 

8000 m
2
  terdiri dari Pekon Induk Dusun Wayharong Dusun Umbul Solo. 

   Sekitar tahun 1990 Banjarmasin menjadi Desa/Pekon Depinitif dengan 

diadakan pemilihan kepala Desa/Pekon yang meliputi Banjarmasin, Wayharong, 

Umbul solo dengan jumlah Penduduk 2275 Jiwa dan berbagai suku, Suku 

Lampung, Jawa dan Sunda mayoritas berusaha dibidang Pertanian. 

   Sedangkan pada tahun 2013 Desa/Pekon Banjarmasin dipekarkan menjadi 

Lima Dusun, dengan semangkin bertambahnya penduduk dan semangkin 

berkembangnya jaman Desa/Pekon Banjarmasin, maka pada tahun 2016 



 

ditambah menjadi Delapan Dusun. Demikian sejarah singat Desa/Pekon 

Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung.  

Tabel. 3 

Riwayat Kepemimpinan di Pekon Banjarmasin 

No. Nama Kepala Desa Tahun Memerintah 

1 ZAINI 1959 – 1962 

2 DULHALIM 1962 – 1965 

3 DULMUKTI 1965 – 1973 

4 M.ZEN NAWAWI 1973 – 1988 

5 JUMANI 1988 – 1997 

6 SUHARTONI 1997 – 2013 

7 HERLIZEN 2013– Sekarang 

   

2. Kondisi Umum Pekon Banjarmasin 

a. Geografis  

Letak dan Luas Wilayah  

Pekon  Banjarmasin merupakan salah satu dari 5 Pekon dan 1 Kelurahan 

ada di Kecamatan Bulok. Pekon Banjarmasin merupakan salah satu Pekon 

yang Jaraknya ± 3 Km dari Ibukota Kecamatan. Luas wilayahnya Pekon 

Banjarmasin ± 800 Ha.  

 



 

Iklim  

Iklim Pekon Banjarmasin secara umum sama sebagaimana wilayah 

lampung pada umumnya, yaitu kemarau dan penghujan. Namun, untuk 

wilayah pekon Banjarmasin rata-rata musim penghujan lebih lama dari pada 

musim kemarau, Untuk tanaman Padi,Kakau dan Palawija. Musim penghujan 

merupakan faktor yang sangat penting karena dengan kondisi iklim yang 

sangat dingin apabila diguyur musim penghujan maka kopi dan lada akan 

gagal panen terkecuali palawija. sedangkan pada musim kemarau dipekon 

Banjarmasin kesulitan mengakses air bersih. Sehingga iklim yang tak 

menentu sangat berpengaruh dengan keberhasilan masyarakat petani kopi. 

b. Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pekon  

Pekon Banjarmasin menganut system kelembagaan pemerintahan Pekon, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 : Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pekon Banjarmasin 

Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus 
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3. Visi, Misi dan Pembangunan Pekon Banjarmasin 

a. Visi 

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka pekon Banjarmasin, mengacu 

pada visi pemerintah kabupaten tanggamus 

“TERWUJUDNYA PEKON BANJARMASIN  SEBAGAI DAERAH 

MANDIRI, DEMOKRATIS DAN HANDAL DALAM SDM, SERTA 

MENJADI PUSAT KEUNGGULAN PEMBANGUNAN DIERA 

PEMERINTAHAN GLOBAL”. 

Serta Misi Ke-6 dan Ke-7. Yaitu: 

1) Membangun ekonomi kerakyatan melalui verifikasi perekonomian 

daerah dengan mengembangkan industry berbasis pertanian (agro 

based industry), (misi ke-6) 

2) Memanfaatkan teknologi untuk pembangunan daerah yang lebih 

kompetitif dan berwawasan lingkungan terutama teknologi pertanian. 

(misi ke-7) 

Berdasarkan visi dan misi tersebut maka kecamatan sumberjaya menetapkan 

visi dan misi sebagai berikut: 

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANJARMASIN  YANG MANDIRI, 

DEMOKRATIS, DAN HANDAL DALAM SDM SERTA MENJADI 

PUSAT KEUNGGULAN PERKEBUNAN, PERTANIAN UNTUK 

MENINGKATKAN EKONOMI MASYRAKAT DALAM 

PEMBANGUNAN DIERA PEMERINTAHAN GLOBAL”. 



 

b. Misi 

1) Meningkatkan pendapatan dan kesejahtraan masyarakat melalui 

peningkatan produksi pertanian 

2) Memperdayakan potensi agroklimat secara optimal. 

3) Meningkatkan sumberdaya manusia, di bidang ilmu pengetahuan dan   

teknologi (IPTIK). 

4) Meningkatkan etos kerja. 

5) Mendorong kemandirian 

6) Meningkatkan kondisi kamtibnas 

7) Menjadikan banjarmasin sebagai pemasok komoditi hartikultura di daerah 

sekitarny.  

4. Tujuan dan Sasaran Tujuan 

a. Tujuan 

1) Mengembvangkan pertanian dalam rangka peningkatan pendapatan 

dan kesejahteraan masyarakat 

2) Memperdsayakan masyarakat yang umumnya sebagai petani 

3) Meningkatkan penerapan ilmu dan tekhnologi pertanian dan 

peternakan untuk peningkatan produksi serta mendorong 

perkembangan system dan usaha agribisnis yang efisien, modern, dan 

global. 

4) Menuju masyrakat sehat 



 

5) Kawasan agrobisnis menjadi salahsatu sumber pendapatan masyrakat 

b. Sasaran 

1) Meningkatnya pendapatan masyarakat 

2) Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan 

3) Meningkatnya SDM Masyarakat 

4) Meningkatnya hasil perkebunan dan pertanian masyarakat. 

B. Dampak Hukuman Fisik Orang Tua Terhadap Sikap Sosial Anak di Desa 

Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan dengan uji keabsahan 

data dapat disimpulkan bahwa terdapat dampak negatif dari hukuman fisik 

yang dilakukan orang tua terhadap sikap sosial anak (studi kasus pada 

keluarga muslim di desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten 

Tanggamus).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dampak negatif dari 

hukuman fisik yang dilakukan orang tua terhadap sikap sosial anak (studi 

kasus pada keluarga muslim di desa Banjarmasin Kecamatan Bulok 

Kabupaten Tanggamus), karena sesuai dengan : 

Pertama, kajian pustaka pada penelitian ini menyebutkan bahwa 

memilliki sikap  sosial pada anak merupakan salah satu bagian dari proses 

pengajaran  dan pembelajaran. Dalam komponen pembelajaran salah satunya 

terdapat tujuan pendidikan dan pendidik, dari salah satu komponen tersebut 



 

sangat berpengaruh dan harus diperhatikan oleh pendidik yaitu yang paling 

utama adalah peran orang tua atau pendidik dalam menentukan keberhasilan 

anak/peserta didik dalam proses belajar serta mempunyai sikap sosial yang 

baik terhadap keluarga, teman sebaya dan masyarakat serta lingkungan sekitar 

dan mempunyai kemampuan dalam mengatasi emosi negatif dan positif 

terhadap situasi yang sedang di alaminya. 

Dengan adanya hukuman fisik membuat anak berdampak serius, salah 

satunya adalah imun, awalnya anak ditabok mungkin sudah mempan, tetapi 

lama-lama, dipukulipun sudah tidak mempan lagi. anak semakin beradaptasi 

dengan rasa sakit dan bisa menimbulkan sifat agresif. Dampak lainnya, 

kekerasan pada anaka mengakibatkan efek modelling atau meniru. seorang 

anak yang dipukulli orang tua biasanya akan memukuli teman-temannya. Jika 

ia tidak belajar dan bersikap terbuka saat dewasa, perlakuan ini pun bisa 

ditularkan kepada anaknya, ia akan memukuli anaknya seperti ia dipukuli 

orang tuanya dahulu sewaktu masih kecil.  

Selain itu, kekerasan pada anak juga bersifat traumatis dan akan 

terbawa hingga anak dewasa. Memang semua anak tidak demikian tergantung 

bagaimana pula lingkungan membentuknya. Bagi orang tua yang mau belajar 

dan bersikap terbuka, kekerasan yang pernah diterimanya sewaktu kecil tidak 

akan ditularkan pada anaknya. Lucia R. M. Royanto menurutnya hukuman 

fisik membuat anak berdampak serius, anak semakin beradaptasi dengan rasa 



 

sakit dan bisa menimbulkan sifat agresif. kekerasan pada anak juga bersifat 

traumatis dan akan terbawa hingga anak dewasa.  

Kedua, hukuman fisik dapat dilakukan pada anak harus secara alasan 

mengapa anak harus kita pukul, yaitu ketika pengaruh prilaku anak itu 

membahayakan diri orang lain. Selain dampak negatif berdasarkan penelitian 

ilmiah tersebut, ada beberapa dampak lain yang kerap muncul setelah anak 

dijatuhi hukuman oleh orang tua atau gurunya, adapun dampak tersebut 

adalah (1) menimbulkan rasa dendam (2) menyebabkan anak menjadi lebih 

pandai menyembunyikan pelanggaran (3) menyebabkan si terhukum menjadi 

kehilangan perasaan bersalah (4) apabila hukuman sering dilakukan, maka 

bisa menimbulkan rasa ketakutan terhadap si terhukum (5) anak cenderung 

membiarkan dirinya dihukum daripada melakukan perbuatan yang 

diharapkannya. Hal ini terbukti dengan keabsahan data yang dilakukan 

dengan cara menguji triangulasi data. 

Hukuman baru bisa dikatakan efektif atau berhasil apabila dapat 

menimbulkan rasa penyesalan pada diri si anak atas perbuatan yang telah 

dilakukannya dan ia menjadi termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya di 

kemudian hari tanpa meninggalkan bekas rasa sakit di hatinya. Dengan kata 

lain, hukuman yang diberikan  kepada anak dalam konteks ini justru 

merupakan alat untuk mendidik serta membangun kepribadian dan karakter 

anak menjadi lebih baik dari sebelumnya. 



 

Ketika anak melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah di luar batas 

kewajaran untuk jenjang usia anaknya, terkadang orang tua mengambil jalan 

pintas untuk memberikan hukuman dengan cara memberikan hukuman fisik, 

tujuan pemberian hukuman fisik tersebut supaya memberikan efek jera kepada 

anak sehingga anak tidak mengulangi kesalahan yang sudah diperbuat 

olehnya. 

sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu 

terhadap hal-hal tertentu. Sikap ini dapat bersifat positif, dan dapat pula 

bersikap negatif. Dalam sikap positif, kecendrungan tindakan adalah 

mendekati, menyenangi, mengharapkan obyek tertentu, sedangkan dalam 

sikap negatif terdapat kecendrungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, 

tidak menyukai obyek tertentu. 

Sikap sosial adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan 

yang nyata, yang berulang-ulang terhadap objek sosial. interaksi dikalangan 

manusia, interaksi adalah komunikasi dengan manusia lain, hubungan yang 

menimbulkan perasaan sosial yaitu perasaan yang mengikatkan individu 

dengan sesama manusia, perasaan hidup bermasyarakat seperti saling tolong 

menolong, saling memberi dan menerima, simpati dan antipati, rasa setia. 

Perkembangan sikap sosial anak tentunya dipengaruhi juga oleh orang 

tua bagaimana cara mendidik dan memperlakukan anaknya. Orang tua sebagai 

motivator, fasilitator dan sebagai contoh utama dan yang pertama bagi anak-

anaknya dan sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari juga. Tidak heran 



 

ketika anak bermain ataupun ketika diperintah memang sering melakukan 

kesalahan, namun sebagai orang tua memang seharusnya mengajari atau 

meluruskan anaknya ketika bersalah.  

Menghukum merupakan cara pintas yang di ambil orang tua ketika 

anak melakukan kesalahan, bahkan menghukum dengan cara hukuman fisik 

pun terjadi ketika anak melakukan kesalahan yang sudah tidak bisa dinasehati 

lagi, hal ini pun terjadi di desa Banjarmasin Kecamatan Bulok Kabupaten 

Tanggamus, namun penggunaaan hukuman fisik yang dilakukan oleh orang 

tua tidak sampai terjadi keranah hukum hanya sekedar memberikan efek jera 

saja dan tidak sampai luka-luka hanya membekas memar atau merah saja.
105

  

Tidak semua kesalahan pada anak langsung diberikan hukuman. Jika 

anak bersalah dinasehati dan di tegur terlebih dahulu serta memotivasinya 

agar tidak mengulangi kesalahannya. Tetapi jika sudah tidak bisa barulah 

berikan anak hukuman.
106

  

Sebagai orang tua jangan cepat-cepat menghukum seorang anak yang 

salah, beri anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dan diselidiki 

latar belakang yang menyebabkan ia berbuat kesalahan serta mengetahui umur 

anak yang berbuat kesalahan itu. Sehingga ia mampu menghormati dirinya 

dan merasakan  akibat dari perbuatannya. Tidak bisa di pungkiri memang 

terkadang kesalahan anak membuat orang tua harus memberikan hukuman 
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 Wawancara dengan Orang Tua  



 

bahkan hukuman fisik jika kesalahan anak sudah tidak bisa di nasehati 

lagi.Orang tua atau guru dalam memberikan hukuman tidak boleh sewenang-

wenang. Hukuman yang diberikan kepada anak hendaknya bersifat yang 

mendidik dan bukan karena faktor balas dendam, atau keinginan untuk 

menyakiti anak.  

Orang tua berharap dengan adanya hukuman tersebut anak tidak 

mengulangi kesalahan yang sama dan juga merasa jera dengan kesalahan yang 

dilakukannya dan menjadi lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan 

orang tua.
107

 Dalam memberikan hukuman fisik orang tua harus 

mengesampingkan emosinya supaya ketika memberikan hukuman fisik orang 

tua bisa menyesuaikan dengan kesalahan anak dan tidak berlebihan dalam 

memberikan hukuman fisik kepada anak. 

Orang tua menggunakan hukuman fisik ketika anak melakukan 

kesalahan, orang tua bingung harus berbuat apalagi ketika anak melakukan 

kesalahn yang sering di ulang-ulangi lagi, dinsehati dengan cara baik-baik 

tidak ada perubahan dalam diri anak. Menghukum fisik adalah cara pintas 

yang di lakukan orang tua untuk membuat anak jera dan tidak mengulangi 

kesalahannya lagi karena jika kesalahan anak dibiarkan saja dan tidak segera 

di tangani secara tegas di khawatirkan akan melakukan kesalahan-kesalahan 

yang lain yang akan membuat anak semakin tidak baik kedepannya.
108
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 Hasil Observasi  



 

Dalam hadits riwayat Abu Daud, orang tua di perbolehkan memukul 

anaknya apabila tidak mengerjakan shalat, namun di jelaskan bahwa orang tua 

harus memerintahkan anaknya untuk shalat mulai dari 7 tahun sampai 10 

tahun. Itu artinya selama 3 tahun orang tua harus bersabar membimbing dan 

meningkatkan terus tentang shalat. Oleh karena itu orang tua di perbolehkan 

memukul anaknya apabila sudah membimbing anaknya namun sang anak 

tidak melaksanakan perintah orang tua dan tidak semena-mena dalam 

memberikan hukuman fisik kepada anak ada batasan-batasannya. 

Hal ini sesuai dengan sikap orang tua yang menghukum anaknya 

dikarenak anak tidak melaksanakan perintah orang tuanya, dan terkadang anak 

berbohong atau membangkang. Izin berangkat ke masjid tapi nyatanya tidak 

ke masjid malah main PS hingga malam jam 10 jam 11 baru pulang itupun 

kadang di cariin dulu baru pulang. Dan juga sering membangkang ketika 

diperintah seperti sholat, ngaji ataupun kewarung itu susah sekali, kadang 

saya marahi atau harus saya pukul dulu baru berangkat.
109

 

Selain itu banyak anak-anak yang sudah mengenal rokok dan juga 

pernah mengambil uang orang tua tanpa sepengetahuan dari orang tua 

tersebut, ya mungkin untuk membeli rokok juga. Kalok bermain pun 

pulangnya malam kalau tidak di cari ya gak pulang cepat. Susah sekali di 
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suruh sholat dan ngaji pun udah jarang mau berangkat ke TPA, kerjaannya 

main trus makanya kadang saya emosi dan memberikan hukuman fisik.
110

 

Anak saya kadang melawan dengan saya apalagi dengan ibunya, A 

juga sering pulang malem dan paginya tidak mau sekolah karena ngantuk, A 

juga kadang main trek-trekan motor bersama teman-temannya, bahkan A juga 

sudah mulai merokok, tidak mau mengaji di TPA lagi lebih banyak bermain di 

luar rumah dan tidak betah jika lama-lama di rumah .
111

 

Dapat dikatakan bahwa anak lebih banyak bermain dan berkumpul 

dengan teman-temannya. Hal tersebut baik untuk menumbuh kembangkan 

rasa sosial anak, namun jika anak bermain dengan cara yang salah maka akan 

menumbuh kembangkan sikap sosial anak yang kurang baik bahkan kearah 

yang negatif seperti menggunakan obat-obatan terlarang (Narkoba) dan lain-

lainnya. 

Ketika anak bermain dan berkumpul dengan teman-temannya lupa 

waktu makan siang, sholat, mengaji dan bahkan anak jarang sekali membantu 

orang tua dirumah. Anak berbohong pada orang tua izin keluar rumah dengan 

berpamitan  ke masjid untuk beribadah, namun faktanya anak tidak sampai 

tempat tujuan. Anak singgah di tempat kegemarannya bermain yakni bermain 

PS. Sikap sosial anak memang tidak bagus di lingkungan keluarga terkhusus 

orang tua nya, namun bukan berarti di lingkungan teman-temannya sikap 
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sosial anak lebih baik. Ketika bersama teman-temannya pun anak sedikit 

memiliki sikap sosial yang kurang baik, anak bersikap keras kepala, tidak mau 

mengalah dengan temannya atau egois. 

Hukuman dapat dikatakan efektif atau berhasil apabila menimbulkan 

rasa penyesalan pada diri anak atas perbuatan yang telah dilakukannya dan 

anak menjadi termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya di kemudian hari 

tanpa meninggalkan bekas rasa sakit di hatinya. Dengan kata lain, hukuman 

yang diberikan kepada anak dalam konteks ini justru merupakan alat untuk 

mendidik serta membangun kepribadian dan karakter anak menjadi lebih baik 

dari sebelumnya. 

Orang tua menggunakan hukuman fisik sebagai usaha untuk 

memenuhi keinginannya agar anak memiliki sikap yang baik. Anak selalu 

menuruti perintah orang tua, karena orang tua memberikan hukuman fisik 

kepada sehingga anak merasa takut. Meskipun terkadang perintah orang tua 

tidak langsung di kerjakan atau menunda-nunda, namun anak saya pasti 

mengerjakan apa yang orang tua perintahkan. Tetapi anak masih mengulangi 

kesalahan-kesalahannya namun dengan sembunyi-sembunyi.
112

 

Ketika anak menerima hukumann fisik tidak menjamin bahwa mereka 

tidak mengulangi kesalahannya dan anak pun tidak selalu menuruti perintah 

orang tua. Terkadang perintah yang  kecil pun anak sering menunda-nundanya 

bahkan sampai tidak melaksanakan perintah dari orang tuanya, perlunya 
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bimbingan dan pendidikan yang lebih menekankan dengan cara 

kelembutan.
113

 

Hukuman fisik yang diberikan kepada anak tidak secara terus 

menerus, hanya saat anak melakukan kesalahannya dan jika anak sudah jera 

mak di hentikan. saya takut nanti anak bukannya menjadi lebih baik malah 

bisa jadi semakin lebih buruk sikapnya.
114

 Hal itu akan membawa manfaat 

dan sebenarnya yang dituntut dalam proses pendidikan. Karena yang menjadi 

tujuan sebagaimana yang kemukakan bahwa pukulan itu bersifat darurat atau 

terpaksa demi melakukan proses pendidikan. Bukan sanksi atau hukuman, 

apalagi untuk melegakan rasa panas dan amarah orang tua atau pendidik. 

Orang tua lebih sering memukul anaknya ketika melakukan kesalahan 

yang sudah tidak bisa diberikan nasehat lagi, terkadang orang tua juga 

menggunakan alat untuk memukul anak seperti menggunakan sandal, handuk, 

kayu kecil, bahkan sapu, ataupun alat-alat ringan yang ada di sekitarnya. 

Namun ketika orang tua memberikan hukuman fisik kepada anaknya tidak 

sampai luka-luka hanya membekas merah dan terkadang memar sedikit,
115

 

dan tidak sampai mengangkat kedua hastanya. Dalam pemberian hukuman 

fisik pun atau memukul anak tidak sampai berkali-kali, hukuman diberikan 

sekedar anak sudah terlihat merasakan dampak dari kesalahan yang dilakukan 

dan orang tua berharap bahwa anak merasa jera. 
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Orang tua pun memperlakukan hal yang sama dan berlaku adil ke 

semua anaknya. Tidak di beda-bedakan dan tidak pilih-pilih ketika ada salah 

satu anaknya membuat kesalahan, jika bersalah dan memang harus dihukum 

maka orang tua memberikan hukuman juga.
116

 

Sebagai orang tua terkadang memperhatikan sikap sosial anak, 

bagaimana perkembangan anak bersama teman-temannya ataupun 

masyasrakat lainnya. Orang tua menilai bahwa sikap sosial anaknya bagus 

bisa menyesuaikan pergaulannya dengan teman-teman yang lain. Dalam Sikap 

sosial anak dengan teman-temannya baik, bahkan teman-temannya pun 

menuruti kata-kata atau perintah anak tersebut.
117

 

Sebagai orang tua berharap bahwa anaknya memiliki kepribadian yang 

baik, memiliki akhlak yang mulia, namun terkadang harapan tidak sesuai 

kenyataan. Orang tua mengarahkan dan membimbing anaknya supaya 

menjadi anak yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan ketika anak 

melakukan kesalahan yang ringan sampai dengan kesalahan yang sudah tidak 

bisa dinasehati lagi, orang tua mengambil jalan pintas dengan cara 

memberikan hukuman fisik kepada anak dan orang tua tidak pernah 

terfikirkan akan dampak negatif yang terjadi kepada anak setelah menerima 
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hukuman tersebut. Orang tua hanya berfikiran dan berharap bahwa anak akan 

jera dan berubah menjadi lebih baik.
118

 

Namun setelah anak menerima hukuman fisik tersebut anak masih saja 

mengulangi kesalahan-kesalahannya dan bahkan anak malah bersifat keras 

kepala dan tidak patuh. Anak masih saja merokok secara diam-diam dan 

sudah tidak mau mengaji di TPA lagi bersama teman-teman yang lain, anak 

pun semakin sulit di atur dan masih saja melawan dengan perintah orang tua 

terkhusus ibunya.
119

 Dengan sikap anak yang seperti itu orang tua 

menghawatirkan bahwa anak kedepannya semakin tidak baik dan memiliki 

sikap yang negatif. 

Tiap-tiap sikap memiliki 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan konatif. 

Masing-masing aspek memiliki makna yang berbeda-beda, komponen 

kognitif bahwa anak mengetahui bahwa ia berbuat salah dan berusaha agar 

orang tua tidak mengetahui kesalahannya supaya tidak terkena hukuman, 

komponen afektif bahwa anak menunjukkan  anak tidak senang terhadap 

objek tersebut, sedangkan komponen konatif ialah bahwa anak memiliki 

prilaku terhadap objek sikap tersebut. 

Menurut Abdul Nashih Ulwan terdapat dalam pernytaannya, bahwa 

diantara masalah yang hampir menjadi kesepakatan seluruh ahli pendidikan 

adalah, bahwa jika anak diperlakukan oleh orang tuanya dengan perlakuan 
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kejam, di didik dengan pukulan yang keras dan cemoohan pedas dan selalu 

mendapatkan penghinaan dan ejekan, maka akan menimbulkan reaksi balik 

yang akan tampak pada perilaku dan akhlaknya, dan gejala rasa takut dan 

cemas akan tampak pada tindakan-tindakan anak. Bahkan secara lebih tragis 

akan mengakibatkan anak terkadang berani membunuh kedua orang tuanya 

atau meninggalkan rumahnya demi menyelamatkan diri dari kekejaman, 

kezaliman, dan perlakuan yang menyakitkan. 

 Berdasarkan hasil analilis yang peneliti lakukan bahwa terdapat beberapa 

sikap sosial yang timbul pada diri anak setelah menerima hukuman fisik dari 

orang tua yaitu dengan cara di pukul, anak cenderung memiliki sikap sosial 

yang negatif daripada sikap sosial yang positif terhadap keluarganya maupun 

temannya. Adapun sikap sosial yang peneliti lihat disini yang lebih dominan 

bahwa anak lebih cenderung memiliki sikap sosial penakut, keras kepala dan 

pendusta. 

1. Penakut 

Anak menjadi penakut kepada orang tua karena anak sering dipukul saat 

melakukan kesalahan. Hal tersebut dilakukan agar anak merasakan efek jera 

sehingga dikemudian hari tidak mengulangi kesalahannya. Namun anak 

menjadi penakut terhadap orang tua dan ditakutkan akan berpengaruh pada 

kondisi psikologis anak. Maka dari itu, orang tua seyogyanya harus mampu 

membangkitkan rasa percaya diri dan tenang pada diri anak serta orang tua 

pun harus lebih bijaksana dalam memberikan hukuman fisik terhadap anak. 



 

Hal ini terjadi karena orang tua tidak pernah bisa menoleransi berbagai 

kesalahan yang diperbuat oleh seorang anak. Padahal sangat mungkin 

kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh seorang anak karena kurangnya 

perhatian orang tua terhadap anak atau kurangnya pemahaman anak tentang 

sikap dan perilaku baik yang seharusnya ia lakukan. 

Anak menjadi penakut namun ketakutannya malah membuat anak tidak 

penurut, berusaha menghindari dan menutupi dari kesalahannya supaya tidak 

terkena hukuman fisik dari orang tua atau ayahnya dan anak beranggapan 

bahwa semua perbuatan yang di lakukannya itu selalu salah dimata orang 

tuanya. 

2. Keras Kepala 

Seorang anak dapat menjadi keras kepala dikarenakan hukuman fisik 

yang diterima sehingga anak salah mengartikan hukuman tersebut. Anak 

menganggap orang tua tidak menyayanginya sehingga anak sering 

membantah orang tua dan mencari kesenangan diluar rumah dengan teman 

sebayanya. Selain itu, hukuman yang terlalu sering di berikan terhadap anak 

akan di anggap biasa saja, sehingga anak lebih banyak membantah perintah 

orang tuanya. Hal ini lah yang sangat di takutkan, apabila sudah berani 

membantah orang tua dan anak akan membantah teman sebayanya, anak 

yang memiliki sikap keras kepala akan tidak mau kalah dengan teman 

sebayanya, anak besikap egois.  



 

Dikhawatirkan anak akan semakin memiliki sikap yang tidak baik jika 

perbuatan anak yang salah masih saja di lakukan. Mengatasi anak yang 

sebagaimana di jelaskan tidak dapat di atasi dengan perlakuan yang kasar 

dan keras, Orang tua dalam hal ini perlu bersikap lemah lembut, ramah, tidak 

marah-marah dan bersabar serta mengerti persoalan  dan memahami hati si 

anak, sehingga kemarahan anak akan berkurang serta rasa permusuhan yang 

tumbuh di dalam hati si anak akan menipis. 

3. Pendusta 

Anak juga dapat menjadi pendusta ketika menerima hukuman fisik dari 

orang tuanya. Anak lebih sering berdusta kepada orang tua dengan perbuatan 

maupun tingkah laku, anakpun akan terbiasa berkata bohong kepada 

temannya karena berawal dari kebiasaan ia berdusta. Bahwa anak berkata 

akan pergi ke tempat ibadah (masjid) namun nyatanya si anak tidak sampai 

ke tempat yang ia nyatakan malah singgah ketempat kegemaran ia bermain 

PS, kesalahan itu yang membuat orang tua terkadang memberikan hukuman 

fisik dan anak masih saja melakukan hal tersebut meski sudah diberi 

hukuman fisik oleh orang tua setelah mendapatkan hukuman tersebut anak 

pun masih saja mengulanginya. Di khawatirkan anak akan berkelanjutan 

selalu berdusta mulai dari hal-hal yang kecil hingga hal yang lebih besar dan 

menjadi kebiasan sampai seterusnya bersikap seperti itu karena berawal dari 

rasa takut terhadap orang tua yang sering memberikan hukuman fisik ketika 

melakukan kesalahan. 



 

Berdasarkan teori yang penulis paparkan pada sebelumnya bahwa 

beberapa perkembangan sikap sosial anak adalah penakut, keras kepala atau 

degil, iri hati, pendusta, dan kepatuhan. Setelah anak mendapatkan hukuman 

fisik dari orang tua bahwa anak semakin terlihat memiliki sikap penakut, 

keras kepala, dan pendusta. Namun, anak-anak juga memiliku sikap sosial 

yang telah di sebutkan seblumnya yaitu anak memiliki juga sikap sosial iri 

hati, anak memiliki sikap iri hati karena sikap orang tua juga terhadap anak 

tersebut sehingga membuat anak menimbulkan rasa iri hati terhadap suatu hal. 

Pada umumnya memang anak memiliki rasa iri hati, namun jika anak terbiasa 

dengan kehidupan yang baik tanpa adanya kekerasan rasa iri hati yang 

berlebihan. Di khawatirkan anak semakin memiliki rasa iri hati terhadap 

siapapun namun bukan membuat anak tersebut menjadi termotivasi dan 

berusaha menjadi lebih baik bahkan anak akan merasa terasingkan dengan 

rasa keirian hati tersebut. 

Terdapat juga salah satu sikap sosial kepatuhan, anak sepatutnya patuh 

terhadap perintah orang tua yaitu ayah dan ibunya. Karena setiap perintah 

(yang baik) orang tua adalah wajib bagi anak-anaknya, seyogyanya orang tua 

pun memberikan perhatian dan pendidikan yang baik supaya anak selalu 

patuh terhadap perintahnya. Namun, terkadang anak patuh terhadap orang tua 

hanya pada saat dimarahi atau di nasehati saat itu saja dan selebihnya 

melakukan apa yang diinginkan oleh anak ketika ia sudah membedakan mana 

yang baik dan tidak bagi dirinya. 



 

Orang tua, dapat menjadikan anak ramah dan penurut apabila orang 

tua itu sendiri mempunyai sifat-sifat kasih sayang, lemah lembut, sopan 

santun, sabar, sikap tegas dan konsisten, mengutarakan dan mengungkapkan 

alasan serta pengertian yang tepat, tidak terlalu bawel dan cerewet, (artinya 

orang tua tidak terlalu melarang ini, melarang itu, ini tidak boleh, itu tidak  

boleh, begini salah, begitu salah, sehingga anak menjadi bingung), dan orang 

tua harus bisa memahami keadaan dan bisa menjaga suatu kemungkinan yang 

akan terjadi pada perbuatan si anak. 

Bahwa anak harus diberi perhatian dan kasih sayang serta 

kepercayaan. Orang tua harus menyadari sepenuhnya bahwa buah hati mereka 

akan menyerap setiap hal dan kejadian disekitarnya maka dari itu contoh 

terbaik adalah lingkungan keluarga anda. Jangan berlebihan memproteksi 

anak dan jangan berlebihan mengabaikanya. Kasih sayang keluarga adalah 

kunci kesuksesan dalam mendidik anak. 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian tentang dampak hukuaman 

fisik orang tua terhadap sikap sosial anak di desa Banjarmasin Kecamatan 

Bulok Kabupaten Tanggamus, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut 

: 

1. Orang tua memberikan hukuman fisik merupakan salah satu bentuk upaya yang 

dilakukan orang tua menangani ketika anak melakukan kesalahan, tujuan 

pemberian hukuman tersebut supaya anak jera dengan kesalahan yang 

dilakukannya dan tidak mengulangi kesalahannya lagi serta berharap anak 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun kenyataannya tak sesuai dengan 

harapan orang tua anak masih melakukan kesalahan-kesalahannya. 

2. Dampak hukuman fisik orang tua terhadap sikap sosial anak terdapat bahwa anak 

lebih takut pada orang tua yang sering menghukum fisk yaitu ayahnya, namun 

ketakutan anak membuatnya tidak patuh kepada apa yang diperintahkan orang 

tua. Dan anak juga masih bersikap keras kepala sulit untuk di atur anak masih 

melakukan hobby atau kegiatan yang biasa anak lakukan meski orang tua sudah 

memberikan hukuman fisik. Serta anak sering melakukan kebohongan atau sikap 

dusta yang ada pada diri anak, anak sering berbohong karena anak tidak ingin 

menerima hukuman fisik dengan kesalahan yang sudah di perbuat. 



 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dan kesimpulan yang 

diperoleh, maka ada beberapa saran yang ingin penulis ajukan, yaitu: 

1. Sebagai orang tua yang menjadi panutan atau sebagai fasilitator bagi anak-

anaknya maka seharusnya memberikan contoh yang baik. Memberikan 

pendidikan dengan cara pendekatan yang halus dan lembut namun tegas, 

sehingga membuat anak merasa bersalah dan merubah sikap dan tingkah 

lakunya. Dan mengetahui tingkatan kesalahan anak serta bisa menyesuaikan 

hukuman dengan kesalahannya. 

2. Orang tua harus lebih memperhatikan bagaimana sikap sosial anak dengan 

keluarga, teman ataupun yang lainnya. Dengan mengetahuai perkembangan 

anak orang tua bisa mengarahkan anak menjadi lebih baik dengan cara 

kelembutan dan mengetahui apa keinginan anak. 

3. Sebagai anak tidak sewajarnya melakukan kesalahan yang belum sewajarnya. 

Dan perlunya berteman dengan teman-teman yang memiliki sikap dan 

tingkah laku yang baik dan lebih banyak melakukan kegiatan yang positif. 

4. Sebaiknya orang tua tidak boleh menggunakan hukuman fisik ataupun 

kekerasan ketika mendidik anaknya, meskipun di dalam islam diperbolehkan. 

Namun, dikhawatirkan  anak akan semakin tidak berubah menjadi lebih baik 

dan bahkan menjadi lebih buruk kedepannya.  
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