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HUBUNGAN REWARD DAN PUNISHMENT DENGAN PEMBIASAAN 

BERIBADAH PADA ANAK 

 

Abstrak 

Peneliti menemukan fenomena bahwa saat ini banyak orangtua yang kurang 

memiliki kesadaran dalam mengajarkan pendidikan ibadah baik ibadah mahdhah 

maupun ghairu mahdhah bagi anaknya. Padahal peran orangtua sangatlah penting 

dalam membina ibadah anak, yaitu dengan cara membiasakan anaknya beribadah 

sejak dini di rumah agar kelak anak menjadi pribadi yang taat beribadah Berbagai 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembiasaan beribadah diantaranya yaitu  

reward dan punishment. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan 

antara reward dan punishment dengan pembiasaan beribadah pada anak. Populasi 

dalam penelitian ini adalah orangtua siswa kelas 2-4 SD PI sebanyak 105 orang, 

subjek yang terpilih berjumlah 86 orang. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah sampling insidental. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan alat pengumpulan data menggunakan skala reward, skala 

punishment, dan skala pembiasaan beribadah. Adapun analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Hasil analisis 

data menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel reward dan 

punishment dengan pembiasaan beribadah. Sedangkan korelasi antara reward 

dengan pembiasaan beribadah menunjukkan hubungan negatif yang signifikan, 

yang berarti semakin sering pemberian reward maka semakin rendah tingkat 

pembiasaan beribadah pada anak. Korelasi antara punishment dengan pembiasaan 

beribadah menunjukkan hubungan positif yang signifikan, yang berarti semakin 

sering pemberian punishment maka semakin meningkat pembiasaan beribadah 

pada anak. Punishment tersebut harus disertai dengan penjelasan agar anak 

mengerti kesalahannya dan diberikan secara proporsional sesuai dengan kesalahan 

anak.   

 

Kata Kunci: hukuman, pembiasaan, penghargaan 

 

Abstract 

Researchers found the phenomenon that currently there are many parents who lack 

awareness in teaching religious education both mahdhah and ghairu mahdhah for 

their children. Whereas the role of parents is very important in fostering children's 

worship, namely by getting their children to worship from an early age at home so 

that later children become obedient individuals of worship. Various factors that 

influence the success of the habit of worship include reward and punishment. The 

purpose of this study was to determine the relationship between reward and 

punishment with the habituation of worship in children. The population in this 

study were 105 parents of grade 2-4 SD PI students, the selected subjects were 86 

people. The sampling technique in this research is incidental sampling. This study 

uses a quantitative approach with data collection tools using a reward scale, 

punishment scale, and worship habitation scale. The data analysis used is multiple 

regression analysis using the SPSS application. The results of data analysis show 

that there is a significant relationship between reward and punishment variables 
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with the habit of worship. Meanwhile, the correlation between reward and habit of 

worship shows a significant negative relationship, which means that the more often 

the reward is given, the lower the level of habitual worship in children. The 

correlation between punishment and habituation of worship shows a significant 

positive relationship, which means that the more often the punishment is given, the 

greater the habit of worshiping children. The punishments must be accompanied by 

an explanation so that the child understands their mistakes and is given 

proportionally according to the child's mistakes. 

 

Keywords : habituation, punishment, reward 

 

1. PENDAHULUAN  

Dijelaskan dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pasal 12 Ayat 1a, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan 

pendidik yang seagama.” Maksud dari pasal ini, Negara saja mengharapkan 

pendidikan agama yang baik guna membentuk karakter religius anak bangsa, 

apalagi elemen paling dasar yang berperan sangat penting dalam memberikan 

pendidikan agama bagi anak, yaitu lingkungan keluarga. Untuk itu, orangtua harus 

menjadi pendidik yang paling bertanggungjawab dalam mengajarkan pengetahuan 

agama kepada anak, terutama dalam hal ibadah baik ibadah mahdhah maupun 

ghairu mahdhah. Menurut Daradjat (2005) pembiasaan agama merupakan hal yang 

sangat penting dalam pendidikan agama anak karena kepercayaan anak kepada 

tuhan dan agama pada umumnya bertumbuh melalui latihan dan pembiasaan. Salah 

satu aspek penting dalam pembiasaan agama Islam yaitu aspek ibadah. Maka dari 

itu, dengan mengetahui metode yang paling efektif dalam membiasakan anak 

beribadah diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat guna 

menerapkannya kepada anak-anak mereka. Ini merupakan salah satu upaya peneliti 

dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara untuk memiliki penerus yang 

berkarakter religius. 

Namun realitanya, saat ini banyak orangtua yang kurang memiliki 

kesadaran dalam mengajarkan pendidikan ibadah baik ibadah mahdhah maupun 

ghairu mahdhah bagi anaknya di rumah. Dari data awal yang diperoleh peneliti 

melalui wawancara dengan ibu YW didapatkan bahwa ibu YW dan suaminya sibuk 

bekerja, sehingga ibu YW dan suaminya tidak memiliki waktu untuk mengajari dan 
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mempercayakan sepenuhnya pendidikan ibadah anaknya kepada gurunya di 

sekolah. Dampaknya, anaknya yang berusia 9 tahun sering marah ketika disuruh 

shalat dan dibangunkan sahur untuk belajar berpuasa ketika bulan ramadhan. 

Anaknya juga sulit sekali ketika disuruh mengaji, banyak sekali alasannya. Hal ini 

senada dengan hasil penelitian dari Replita (2016) didapatkan bahwa banyak 

orangtua di Kelurahan Aek Tampang yang tidak membiasakan anaknya beribadah 

sejak kecil, dan ketika anaknya sudah remaja orangtuanya kurang terbiasa 

menyuruh anaknya beribadah. Hal ini disebabkan orangtuanya sibuk mencari 

nafkah dan kurang memiliki ilmu pengetahuan agama. Dampaknya, banyak remaja 

yang tidak melaksanakan shalat wajib lima waktu baik di masjd maupun di 

rumahnya, dan merasa tidak berdosa ketika meninggalkan shalat. Hasil penelitian 

dari Wiratul & Sarwan (2018) didapatkan bahwa sebagian orangtua di daerah 

pantai Purus menyadari akan kewajiban dalam agama tapi ia malas untuk 

melaksanakannya, meskipun mereka mengantar anak mereka belajar mengaji dan 

ibadah di Masjid tetapi mereka tidak mengerjakan shalat dan tidak mendorong 

supaya anak-anak mereka shalat di rumah. Dampaknya, banyak anak-anak yang 

tidak rutin dalam melaksanakan shalat. Padahal peran orangtua sangatlah penting 

dalam membina ibadah anak, karena kalau anak yang dibesarkan dan di didik 

dalam kelurga yang kurang religius maka potensi anak sangat besar untuk menjadi 

sosok yang tidak religius (Wiratul & Sarwan, 2018). Hal ini juga sesuai dengan 

pernyataan Daradjat (2005) apabila anak tidak terbiasa melaksanakan ajaran agama 

terutama ibadah (secara konkret seperti shalat, puasa, membaca Al-Qur’an, dan 

berdo’a) serta tidak dilatih untuk menghindari larangannya, maka pada waktu 

dewasanya akan cenderung acuh tak acuh. Tapi sebaliknya anak yang banyak 

mendapat latihan dan pembiasaan agama, lama kelamaan anak merasa senang 

menjalankan ibadah tanpa merasa terpaksa dan pada waktu dewasanya akan 

semakin merasakan kebutuhan akan agama. Selain itu, anak juga akan tumbuh 

dengan jiwa yang sehat, selalu melakukan hal-hal baik dan takut melakukan hal-hal 

yang buruk karena anak percaya bahwa tuhan selalu mengawasi perilaku dan 

tindakannya (Mufida, 2019).  
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Akhir tahun 2019 dunia dikejutkan dengan adaya penyebaran virus corona 

yang dinamakan dengan COVID-19. Pandemi COVID-19 secara drastic mengubah 

cara orang bekerja, berkomunikasi, dan bersosialisasi. kebijakan Social distancing 

yang dibuat oleh masing-masing pemerintah negara dengan menutup sekolah dan 

bisnis membuat masyarakat menjadi bingung dalam menghadapi perubahan yang 

belum pernah terjadi sebelumnya (Sijia li et al, 2020). Kebijakan ini tidak 

berdampak hanya pada bidang ekonomi yang semakin melemah, tetapi dampaknya 

dirasakan juga oleh dunia pendidikan. Menurut Purwanto dkk (2020), kebijakan 

tersebut berdampak kepada orang tua siswa. Dampak yang dirasakan orang tua 

yaitu mereka harus meluangkan waktu lebih ekstra kepada anak untuk 

mendampingi anak-anaknya belajar online (Purwanto dkk, 2020).  Kini orang tua 

tidak bisa lagi melimpahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada guru di sekolah, 

terutama dalam mengajarkan pendidikan ibadah bagi anaknya. Sehingga orangtua 

perlu menemukan metode yang tepat untuk membiasakan anak beribadah baik 

ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah di rumah agar berhasil membentuk anak 

menjadi pribadi yang taat beribadah. 

Dari data awal yang diperoleh peneliti melalui wawancara dengan beberapa 

orang tua, khususnya ibu tentang bagaimana cara membiasakan anaknya beribadah 

mendapatkan hasil yang cukup mencengangkan karena dari 3 responden yang 

diwawancara mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Ibu AR membiasakan 

anaknya yang berusia 7 tahun dengan mencontohkan dan mengajak anaknya untuk 

beribadah sholat, mengaji dan berpuasa sekuatnya. Dalam pelaksanaan ibadah 

tersebut Ibu AR selalu mengingatkan dan mengajak anaknya beribadah dan ketika 

anaknya bermalas-malasan biasanya suami ibu AR yang akan menegur anaknya. 

Dengan cara tersebut anaknya sekarang menjadi cukup rajin dalam beribadah 

walaupun masih sering lalai kalau tidak diingatkan. Sedikit berbeda dengan Ibu AR, 

Ibu TP memiliki anak berusia 10 tahun, ibu TP biasanya lebih sering memarahi 

anaknya ketika tidak mau sholat, karena menurut beliau anak anak harus di tegasi 

karena kalau tidak, akan menyepelekan dan tidak menghormati orang tua. Ibu TP 

juga selalu membiasakan anaknya membaca Al-Qur’an setelah shalat maghrib dan 

membuat aturan dalam rumah bahwa anak tidak boleh menonton televisi sebelum 
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mengaji. Setiap bulan ramadhan, ibu TP selalu membiasakan anaknya berpuasa 

meskipun terkadang hanya kuat setengah hari namun yang terpenting konsisten 

berpuasa setiap hari. Hasilnya anak Ibu TP menurut penuturan beliau menjadi lebih 

taat dalam beribadah. Juga sangat berbeda dengan Ibu ES yang memiliki anak 

berusia 9 tahun, Ibu ES berusaha membiasakan beribadah tidak hanya dicontohkan 

dan diajak beribadah beliau juga terkadang memberikan hadiah khusus agar 

anak-anaknya rajin beribadah, seperti saat anak-anaknya dapat berpuasa penuh Ibu 

ES memberikan mainan dan baju baru. Menurut Ibu ES, cara-cara tersebut 

menjadikan anak-anak terlatih dan berlomba lomba untuk beribadah.  

Sebagaimana yang dipaparkan diatas begitu banyak cara orang tua guna 

membiasakan anak-anaknya dalam melaksanakan ibadah. Namun secara garis 

besar yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan reward dan punishment. 

Sebenarnya seberapa efektif metode reward dan punishment ini terhadap 

pembiasaan beribadah maka akan di bahas pada penelitian kali ini. Hasil penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Madiyanah dan Farihah (2020) didapatkan bahwa 

metode reward memberikan sumbangan efektif sebesar 62,5% terhadap 

pembiasaan disiplin pada anak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Siana (2016) 

didapatkan bahwa pemberian reward yang diberikan oleh guru berpengaruh 

terhadap keberhasilan pembiasaan kegiatan pagi ceria. Kegiatan pagi ceria ini 

terdiri dari, membaca Juz ‘Amma, apel pagi, shalat dhuha berjama’ah, membaca 

do’a-do’a, hadits, dan Asmaul Husna. Hasil penelitian Lindawati (2019) 

didapatkan bahwa terdapat hubungan punishment dengan kedisiplinan shalat 

berjama’ah, yang mana artinya semakin baik penerapan punishment di Dayah maka 

semakin baik pula kedisiplinan shalat berjama’ah pada santri. Serta hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Solichatin (2020) bahwa punishment 85% efektif 

untuk meningkatkan disiplin siswa dan 80% efektif untuk meningkatkan motivasi 

siwa dalam mengikuti kegiatan keagamaan, yaitu shalat berjama’ah dan membaca 

Al-Qur’an. Dari berbagai hasil penelitian terdahulu sudah mengkaji hubungan 

reward dan punishment dengan pembiasaan, disiplin dan motivasi dalam mengikuti 

kegiatan keagamaan pada anak, namun belum ada yang mengkaji hubungan reward 

dan punishment dengan pembiasaan beribadah pada anak. Hal inilah yang menjadi 
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alasan peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

ada atau tidaknya hubungan antara reward dan punishment dengan pembiasaan 

beribadah pada anak. 

Pembiasaan beribadah adalah pembentukan sikap dan perilaku yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam hal ketundukan atau kepatuhan kepada 

Allah untuk menjalankan perintah Allah, sehingga membuat peserta didik terbiasa 

melakukan hal tersebut (Ahsanulkhaq, 2019). Menurut Ahsanulkhaq (2019) proses 

pembiasaan yang dilakukan oleh anak yaitu berawal dari menirukan. Selanjutnya 

membiasakan anak untuk melaksanakan ibadah secara rutin dibawah bimbingan 

orangtua dan guru sehingga kebiasaan tersebut dapat tertanam dalam diri anak. 

Proses ini akan menjelma menjadi kebiasaan (habit) dan kemampuan (ability), 

yang akhirnya akan menjadi kebiasaan pribadi (personal habits) yang terperangai 

dalam perilaku sehari-hari. Menurut Zakiah Daradjat (2005) dalam kehidupan 

sehari-hari, pembiasaan merupakan hal yang sangat penting, terutama pembiasaan 

agama. Salah satu aspek penting dalam pembiasaan agama Islam yaitu aspek 

ibadah. Menurut Abdillah F. Hasan, ibadah adalah perbuatan atau pernyataan 

penghambaan kepada Allah sesuai dengan syari’at. Ibadah terbagi menjadi dua 

yaitu, 1). Ibadah mahdhah adalah ibadah yang tercermin dalam rukun Islam lima, 

yakni syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji ke baitullah. Ibadah mahdhah adalah 

ibadah yang ditentukan caranya maupun prakteknya. 2). Ibadah ghairu mahdhah 

adalah segala ibadah diluar ibadah mahdhah dan hanya ditujukan untuk mencapai 

keridhoan Allah (Marzuki, 2017). Al-Qur’an memiliki hubungan yang erat dengan 

shalat karena seorang yang menjalankan shalat akan membaca ayat-ayat Al-Qur’an 

yang dianggap mudah dalam kedua raka’at. Dalam penelitian ini ibadah yang 

dibiasakan untuk anak-anaknya yaitu ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah, berupa 

shalat, puasa dan membaca Al-Qur’an.  

Mendidik anak dengan metode pembiasaan juga didasarkan pada hadits 

Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:    ْ  
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Dan Aisyah ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “ Amalan-amalan 

yang disukai Allah adalah amalan-amalan yang dikerjakan secara langgeng 

(menjadi suatu kebiasaan), walau amalan itu sedikit” (HR. Muslim) 

Teori pembiasaan perilaku respon (operant conditioning) ini merupakan 

teori belajar yang diciptakan oleh BF Skinner. Skinner mengatakan bahwa respon 

muncul karena adanya penguatan, penguatan tersebut akan berlangsung stabil dan 

menghasilkan perilaku yang menetap atau menjadi kebiasaan (Mustaqim, 2016). 

Menurut Lally dan Gardner (dalam Johnston, 2016) kebiasaan didefinisikan 

sebagai respon yang dipelajari dan dilakukan secara berulang dalam konteks 

stimulus yang sama lalu menghasilkan perilaku yang otomatis tanpa instruksi.  

Rasulullah SAW bersabda mengenai metode pembiasaan dan punishment 

dalam membiasakan anak shalat: 

 

Dari Abu Syariyah (Saburah) bin Muabad Al-Juhainy RA berkata: 

Rasulullah SAW bersabda: “Ajarkan Shalat pada anak jika berusia tujuh 

tahun dan pukullah jika meninggalkan shalat bila berusia sepuluh tahun ”. 

( H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi ). 

Hadits diatas menjelaskan bahwa orangtua memiliki tanggungjawab untuk 

mengajarkan shalat sejak anak mulai umur 7 tahun meskipun shalat belum menjadi 

kewajiban anak. Pada usia 7 tahun, anak sudah harus dilatih untuk melaksanakan 

shalat secara rutin sampai anak menginjak usia 10 tahun. Ketika anak sudah 

menginjak usia 10 tahun, anak sudah diwajibkan untuk mengerjakan shalat, jika 

anak meninggalkan shalat maka pukullah dengan pukulan yang tidak melukai anak 

(Hermawan, 2018).  

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai pembiasaan puasa: 

Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz; dia berkata, “Rasulullah mengutus untuk 

mengumumkan pada pagi hari asyura’ di wilayah kaum Anshar yang berada di 

sekitar kota Madinah. 
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 “Barang siapa yang pagi hari ini berpuasa, hendaklah menyelesaikannya. Barang siapa 

yang tidak berpuasa, hendaknya menahan (makan dan minum) sampai malam.”.  

 

        

 

“Setelah adanya pengumuman itu, kami berpuasa dan mengajak anak-anak untuk 

melaksanakan puasa. Kami juga mengajak mereka ke masjid dan memberikan mereka 

mainan dari kulit (wol). Jika mereka menangis karena lapar, kami menyodorkan mainan 

sampai waktu berbuka puasa tiba.” (HR Bukhari dan Muslim). 

 

Sebagai kewajiban yang pokok dalam Islam, anak harus dibiasakan 

melaksanakan puasa di bulan Ramadhan sejak dini agar ketika telah memasuki 

usia mukallaf (baligh dan berakal), anak tidak akan merasa berat dalam 

melaksanakan puasa karena sudah terbiasa. Karena sesungguhnya orang tua 

diwajibkan mendidik anak-anak melaksanakan perintah agama sejak umur 7 

tahun (Syaifi, 2019). 

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai perintah membiasakan anak 

membaca Al-Qur’an: 

 

“Didiklah anakmu-anakmu dengan tiga perkara: mencintai Nabimu, mencintai keluarga 

Nabi, dan membaca al-Qur’an.”(HR Thabrani). 

 

Alasan Nabi Muhammad SAW menyuruh para orangtua untuk 

menanamkan kebiasaan beribadah ketika anak sudah menginjak usia 7 tahun dan 

memukul anak jika meninggalkan shalat pada usia 10 tahun karena pada masa ini 

anak mulai sadar akan adanya peraturan dan hukuman. Menurut teori 

perkembangan kognitif Piaget usia 7-11 tahun anak berada pada tahap pemikiran 

operasional konkret (Bujuri, 2018). Makna operasional konkret yang dimaksud 

oleh Piaget (dalam Bujuri, 2018) yaitu kondisi dimana anak-anak sudah dapat 

memfungsikan akalnya untuk berfikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret 
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atau nyata. Oleh karena itu menurut Zakiah Daradjat (2005) agama harus disajikan 

dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupannya sehari-hari dan lebih kongkret 

melalui pembiasaan-pembiasaan. Kebiasaan itulah yang membuat dia cenderung 

melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Menurut Lawrence Kohlberg 

(dalam Safrilsyah, Yusoff dan Othman, 2017) pada usia ini juga anak berada pada 

tahap pra konvensional. Pada tahap pra konvensional, anak tidak akan melanggar 

peraturan yang berlaku dikarenakan merasa takut akan hukuman yang telah 

ditentukan, sehingga anak secara tidak sadar dituntut untuk melaksanakan 

peraturan orangtua mereka dan takut melakukan larangan yang ada.  

Faktor-faktor penentu keberhasilan dalam metode pembiasaan menurut 

Syah (2013) yaitu: diperintahkan secara langsung, pemberian suri tauladan, 

pengalaman, penghargaan, dan hukuman. Dari faktor-faktor tersebut ada dua faktor 

yang menurut peneliti paling berpengaruh pada keberhasilan metode pembiasaan 

beribadah yang diterapkan pada anak, yakni penghargaan (reward) dan hukuman 

(punishment).   

Skinner (dalam Atmawati & Permadi, 2018) mengatakan bahwa setiap 

tingkah laku yang spesifik yang telah direspon, perlu diberi reward agar tingkah 

laku itu terus menerus diulang serta untuk memotivasi agar berlanjut kepada 

komponen tingkah laku selanjutnya sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan 

yang diharapkan. Martin & Pear mengatakan bahwa reward adalah penghargaan 

atau hadiah yang diberikan kepada seseorang setelah orang tersebut menampilkan 

perilaku yang diinginkan (Murpratiwi & Tjakrawiralaksana, 2018). Menurut 

Musthafa Abu Sa’ad (dalam Wahyuni, 2019) reward adalah metode pendidikan 

dasar untuk mengarahkan perilaku, membentuk kepribadian, dan mengembangkan 

sikap baik anak. Tujuan dari pemberian reward adalah menumbuhkan rasa percaya 

diri, menciptakan motivasi, meningkatkan harga diri anak, dan memberikan 

dampak kesehatan jiwa bagi anak (Wahyuni, 2019).  

Namun dalam 40 tahun terakhir, reward menjadi salah satu konsep paling 

kontroversial dalam psikologi pendidikan dan psikologi sosial. Studi Lepper dkk 

(dalam Hidi, 2015) mengatakan bahwa persepsi individu yang diberikan reward 

akan berubah, mereka menganggap setiapkali melakukan perilaku tersebut akan 
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mendapatkan reward dan motivasinya akan menurun ketika reward tidak lagi 

diberikan. Temuan dari Deci (dalam Hidi, 2015) menunjukkan bahwa mahasiswa 

yang diberi imbalan (uang) sangat antusias mengerjakan puzzle yang diberikan, 

setelah imbalan tersebut dihentikan, mereka menghabiskan lebih sedikit waktu 

untuk mengerjakan puzzle dan menilai minat mereka lebih rendah daripada peserta 

kontrol yang tidak menerima hadiah apa pun. Deci menyimpulkan bahwa reward 

dapat merusak motivasi intrinsik jika reward tersebut dianggap sebagai pengontrol 

tingkah laku individu, serta dapat menggagalkan kepuasan individu atas kebutuhan 

psikologis (otonomi dan kompetensi) mereka. Sebaliknya, hadiah tak terduga yang 

diberikan setelah anak menyelesaikan tugas tidak akan dianggap sebagai 

pengontrol dan tidak akan merusak motivasi intrinsik. Kohn (dalam Jakešová dan 

Slezáková, 2016) menunjukkan bahwa orang melakukan pekerjaannya dengan 

serius ketika mereka dibujuk dengan uang, nilai, atau insentif lainnya. Program 

yang menggunakan penghargaan untuk mengubah perilaku orang juga tidak efektif 

dalam jangka panjang dan tidak pernah menghasilkan apapun selain kepatuhan 

sementara.  

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan pembiasaan beribadah pada 

anak yaitu punishment. Skinner (dalam Widi, Saraswati & Dayakisni, 2017) 

mengatakan perilaku individu dipengaruhi oleh penguat atau reinforcement. 

Penguat di sini dibagi dua, yaitu reward dan punishment yang diberikan agar 

meningkatkan atau mengurangi kecenderungan perilaku yang ingin dibentuk. 

Menurut Purwanto (2018), punishment (hukuman) adalah tindakan yang 

menyakitkan yang diberikan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru, dan 

sebagainya) sesudah terjadinya suatu pelanggaran atau kesalahan. Punishment ini 

dilakukan untuk memperbaiki perilaku anak ke arah yang baik (Ernata, 2017).  

Musthafa Abu Sa’ad (dalam Wahyuni, 2019) mengatakan bahwa 

punishment harus diberikan dengan cara yang ringan, bukan dengan kekerasan. Jika 

punishment diberikan dengan cara yang kasar, seperti cercaan, hinaan, dan pukulan 

fisik dengan keras maka akan menimbulkan reaksi negatif dan sangat berdampak 

pada perkembangan mental anak. Walker dan Roberts (dalam Palila, 2017) 

mengatakan bahwa anak yang mendapatkan hukuman berupa kekerasan fisik 
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membuat anak memiliki harga diri yang rendah, kesulitan dalam berperilaku, dan 

hubungan dengan teman sebaya yang kurang baik.  

Berdasarkan uraian fenomena dan teori diatas, tujuan dari penelitian ini 

untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara reward dan punishment dengan 

pembiasaan beribadah pada anak. Dalam penelitian ini, penulis fokus pada upaya 

yang dilakukan orang tua dalam pembiasaan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah 

pada anak, khususnya dalam pelaksanakaan shalat, puasa, dan membaca Al Qur’an.  

Hipotesis mayor dalam penelitian ini yaitu ada hubungan yang signifikan 

antara reward dan punishment dengan pembiasaan beribadah pada anak. Hipotesis 

minor dalam penelitian ini yaitu, ada hubungan positif yang signifikan antara 

reward dengan pembiasaan beribadah pada anak, ada hubungan positif yang 

signifikan antara punishment dengan pembiasaan beribadah pada anak. 

 

2. METODE  

Populasi dalam penelitian ini yaitu orangtua siswa kelas 2-4 SD PI berjumlah 105 

orang. Alasan peneliti memilih orangtua siswa kelas 2-4 sebagai populasi 

penelitian karena siswa kelas 2-4 rata-rata berusia 7-10 tahun, merujuk dari hadits 

nabi SAW bahwa orangtua diperintahkan untuk membiasakan anaknya beribadah 

sejak umur 7 tahun dan diberikan punishment pada usia 10 tahun jika anak tidak 

meninggalkan ibadah, sehingga orangtua siswa kelas 2-4 sesuai untuk dijadikan 

populasi dalam penelitian ini. SD PI merupakan salah satu sekolah di Serang yang 

mengedepankan pendidikan ibadah dan akhlak, terutama dalam hafalan Al-Qur’an. 

Sehingga bukan saja guru, namun orang tua siswa juga secara tidak langsung 

dituntut dalam menanamkan pendidikan ibadah dan akhlak pada anaknya di rumah.   

Sampel diambil berdasarkan perhitungan pengambilan sampel oleh Azwar 

(2019), peneliti mengambil 86 orang sebagai sampel yang mewakili dari populasi 

yang akan diteliti. Pemilihan sampel menggunakan teknik sampling insidental, 

yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan siapa saja yang peneliti temui 

secara kebetulan, dimana sampel tersebut memenuhi karakteristik populasi 

sehingga dipandang cocok dijadikan sumber data (Sugiyono, 2018). 
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Setelah data terkumpul, data dianalisis menggunakan teknik analisis regresi 

linear berganda menggunakan SPSS 16.0, dikarenakan terdapat 1 variabel terikat 

dan 2 variabel bebas. Adapun prasyarat dari teknik analisis ini adalah harus 

melewati uji normalitas dan uji linieritas. Data akan dikatakan normal ketika nilai 

pada Asymp. Sig. (2 tailed) di tabel One Sample Kolmogorov Smirnov Test p > 0,05. 

Data dapat dikatakan linear jika pada tabel anova bagian sig linearity p < 0,05 atau 

dapat dilihat pada bagian deviation from linearity dengan p > 0,05. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Setelah dilakukan uji hipotesis dapat dikatakan bahwa hasil hipotesis sesuai dengan 

hipotesis yang diajukan peneliti yaitu ada hubungan yang sangat signifikan antara 

reward dan punishment dengan pembiasaan beribadah, dilihat dari nilai korelasi 

pada tabel anova yakni F 31,204 dan Sig 0,000 < 0,05. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Syah (2013) bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan dalam metode 

pembiasaan yaitu: Diperintahkan secara langsung, pemberian suri tauladan, 

pengalaman, penghargaan, dan hukuman. Hal ini juga sesuai dengan hasil 

wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden berinisial E yang 

memiliki skor paling tinggi diantara responden lainnya dalam skala pembiasaan 

beribadah, didapatkan hasil bahwa Ibu E memiliki anak berinisial F berusia 8 tahun, 

Ibu E membiasakan anaknya shalat dengan cara mencontohkan mulai dari tata cara 

wudhu hingga shalat yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan mengajak 

shalat berjama’ah secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan, sehingga 

ketika anaknya mendengar suara adzan langsung mengambil wudhu untuk 

melaksanakan shalat. Ibu E juga membiasakan anaknya berpuasa di bulan 

ramadhan sejak anak belum sekolah TK secara bertahap, misalnya kemarin boleh 

buka puasa jam 9 setelah itu lanjut puasa lagi sampai maghrib, hari ini boleh buka 

puasa jam 10 setelah itu lanjut puasa lagi sampai maghrib, besok boleh buka puasa 

jam 11 setelah itu lanjut puasa lagi sampai maghrib, dan seterusnya sampai anak 

puasa full seharian. Sehingga ketika anak sudah masuk SD, anak sudah terbiasa dan 

kuat menjalankan puasa secara penuh seharian. Dalam membiasakan membaca 

Al-Qur’an, Ibu E membiasakan anaknya sebelum tidur membaca surat-surat 
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pendek. Selain itu, Ibu E dan suaminya membuat peraturan di rumah untuk 

mematikan televisi ketika maghrib dan baru boleh menyalakan kembali jika anak 

sudah selesai shalat maghrib, membaca Al-Qur’an, dan belajar. Menurut Ibu E cara 

ini berhasil diterapkan kepada anak-anaknya, yang terpenting orangtua tegas dan 

konsisten dalam menerapkan peraturan tersebut agar kebiasaan yang sudah 

dibentuk tidak hilang begitu saja. Untuk membangkitkan semangat anak dalam 

melaksanakan ibadah, Ibu E memberikan reward berupa pujian dan barang yang 

dibutuhkan oleh anak ketika Ibu E mendapatkan rezeki. Namun, pujian dan hadiah 

itu hanya ditujukan sebagai penguat dan diberikan sesekali serta tidak ada 

perjanjian sebelumnya dengan anak karena dikhawatirkan anak tidak ikhlas 

beribadah dan niatnya hanya mengejar hadiah. Ketika anak sedang semangat, anak 

akan langsung melaksanakan shalat ketika mendengar adzan. Namun ketika anak 

sedang malas, shalatnya jadi tidak tepat waktu dan ketika disuruh banyak sekali 

alasannya. Usaha yang dilakukan Ibu E ketika anak sedang malas beribadah yaitu 

memberikan nasihat-nasihat, seperti “kalau mamah mah hanya menyuruh, kalau 

anak-anak mau masuk surga ya ayo sholat, ngaji, puasa. Tapi kalau sedang malas ya 

harus dipaksakan karena itu kewajiban”, “kalau taat beribadah nanti dikasih hadiah 

sama Allah di akhirat, hidupnya juga akan bahagia di dunia jadi bisa mendapat 

kebahagiaan di dunia dan di akhirat”. Jika anaknya tetap tidak mau melaksanakan 

ibadah, Ibu E akan memberikan hukuman dengan tidak memberinya uang jajan, 

tidak berhenti mengomel sampai anaknya mau melaksanakan ibadah, khusus dalam 

shalat Ibu E tidak segan-segan memukul kaki anaknya dengan sapu. Dengan 

hukuman yang diberikan tersebut, anaknya merasa jera untuk meninggalkan ibadah. 

Cara-cara tersebut sudah Ibu E terapkan mulai dari anak pertama sampai anak 

terakhir dalam membiasakan anak beribadah.  

Menurut Ibu E, reward yang diberikan secara sesekali dan tidak ada 

kesepakatan sebelumnya dengan anak terbukti efektif dalam meningkatkan 

pembiasaan beribadah pada anak. Selain itu, pemberian punishment dengan 

membuat peraturan di rumah, memberikan nasihat, memberikan teguran, 

memotong uang jajan, dan memukul dengan pukulan yang tidak membekas 

terbukti efektif dalam meningkatkan pembiasan beribadah pada anak. Dampaknya 
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dapat membuat anak menjadi terbiasa dalam melaksanakan ibadah dan merasa ada 

yang kurang ketika belum melaksanakan ibadah. Bahkan anak pertamanya yang 

kini sudah menginjak usia remaja menjadi seorang yang taat dan disiplin dalam 

beribadah. 

Kemudian hasil korelasi antara reward dengan pembiasaan beribadah yaitu 

(r) = -0,408 dan Sig (1-tailed) 0,000 < 0,05 yang menunjukkan hubungan negatif 

yang signifikan antara variabel reward dengan pembiasaan beribadah pada anak, 

yang berarti semakin sering pemberian reward maka semakin rendah pembiasaan 

beribadah pada anak, sebaliknya jika semakin jarang penggunaan reward maka 

semakin meningkat pembiasaan beribadah pada anak. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lepper dkk (dalam Hidi, 2015) bahwa 

persepsi individu yang sering diberikan reward akan berubah, anak menganggap 

setiapkali melakukan perilaku tersebut akan mendapatkan reward dan motivasinya 

akan menurun ketika reward tidak lagi diberikan. Sehingga bukannya membentuk 

kebiasaan anak dalam melaksanakan ibadah, melainkan anak ketergantungan 

dengan reward, akhirnya anak hanya mau beribadah dan berlaku baik karena 

mengharapkan reward. Jika tidak ada reward, anak akan berbuat sekehendaknya 

sendiri (Novita, 2015). Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Deci (dalam Hidi, 2015) bahwa reward dapat merusak motivasi intrinsik jika 

reward tersebut dianggap sebagai pengontrol individu dalam melakukan sesuatu, 

serta dapat menggagalkan kepuasan individu atas kebutuhan psikologis (otonomi 

dan kompetensi) mereka.  

Kohn (dalam Jakešová dan Slezáková, 2016) menunjukkan bahwa program 

yang menggunakan penghargaan untuk mengubah perilaku orang tidak efektif 

dalam jangka panjang dan tidak menghasilkan apapun selain kepatuhan sementara. 

Hal ini juga selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siana (2016) 

didapatkan bahwa pemberian reward yang diberikan oleh guru berpengaruh 

terhadap keberhasilan pembiasaan kegiatan pagi ceria. Kegiatan pagi ceria ini 

terdiri dari, membaca Juz ‘Amma, apel pagi, shalat dhuha berjama’ah, membaca 

do’a-do’a, hadits, dan Asmaul Husna. Karena dalam penelitian tersebut pemberian 
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reward hanya dilakukan di awal-awal sebagai penguatan, serta menghindari anak 

ketergantungan dengan hadiah yang diberikan. 

Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian dari 

Madiyanah dan Farihah (2020) ditemukan bahwa metode reward memberikan 

sumbangan efektif sebesar 62,5% terhadap peningkatan pembiasaan disiplin pada 

anak, pada jurnal tersebut pemberian reward ditujukan untuk membiasakan anak 

disiplin dalam memenuhi peraturan sekolah terutama di saat kedatangan awal, 

berpakaian rapi sesuai atribut sekolah, dan berbaris rapi memasuki ruang kelas. Hal 

ini menunjukkan mengapa penelitian ini tidak terbukti karena tujuan dari 

penggunaan reward tersebut berbeda, pada penelitian ini reward ditujukan untuk 

membiasakan anak beribadah. 

Adapun hasil korelasi antara punishment dengan pembiasaan beribadah 

yaitu (r) = 0,639 dan Sig (1-tailed) 0,000 < 0,05 yang menunjukkan terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara variabel punishment dengan pembiasaan 

beribadah pada anak, yang berarti semakin sering pemberian punishment maka 

semakin meningkat pembiasaan beribadah, sebaliknya semakin jarang pemberian 

punishment maka semakin rendah pula tingkat pembiasaan beribadah pada anak. 

Hal ini menandakan bahwa punishment mempengaruhi keberhasilan pembiasaan 

beribadah pada anak, sesuai dengan faktor yang diungkapkan oleh Syah (2013) 

bahwa punishment merupakan salah satu faktor keberhasilan dalam proses 

pembiasaan karena hukuman ini berperan menekan anak agar membuang tingkah 

lakunya yang tidak baik. Hal ini juga sesuai dengan Kohlberg (dalam Safrilsyah, 

Yusoff dan Othman, 2017) bahwa pada tahap pra konvensional anak tidak akan 

melanggar peraturan yang berlaku dikarenakan merasa takut akan hukuman yang 

telah ditentukan, sehingga anak secara tidak sadar dituntut untuk melaksanakan 

peraturan dan takut melakukan larangan yang ada. Imbasnya anak akan selalu 

melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan yang buruk.  

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Purwanto (2018) bahwa punishment 

merupakan salah satu langkah dalam proses menanamkan disiplin terutama bagi 

anak-anak yang masih kecil sehingga hubungan punishment disini sangatlah 

penting dalam proses pembiasaan beribadah pada anak agar ketika menginjak usia 
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baligh sudah terbiasa disiplin dalam beribadah. Hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Lindawati (2019) yaitu terdapat hubungan antara punishment 

dengan kedisiplinan shalat berjama’ah, yang mana semakin baik penerapan 

punishment di Dayah maka semakin baik pula kedisiplinan shalat berjama’ah pada 

santri. Serta hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Solichatin (2020) 

bahwa punishment 85% efektif untuk meningkatkan disiplin siswa dan 80% efektif 

untuk meningkatkan motivasi siwa dalam mengikuti kegiatan keagamaan. 

Dalam mendesksripsikan variabel penelitian, nilai rata-rata masing-masing 

responden pada masing-masing variabel dikelompokkan (kategorisasi) dalam 5 

kelas, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. 

Diketahui pada variabel pembiasaan beribadah diperoleh nilai rata-rata dari 

jumlah data 86 orang adalah 3,01. Skor minimalnya adalah 1, skor maksimalnya 

adalah 5. Hasil kategorisasi dapat diketahui dalam tabel 1 berikut ini: 

Tabel 1. Kategorisasi Pembiasaan Beribadah 

Kategorisasi Frekuensi Prosentase (%) 

Sangat rendah 7 8,1 

Rendah 22 25,6 

Sedang 23 26,7 

Tinggi 31 36,0 

Sangat Tinggi 3 3,5 

 

Berdasarkan hasil kategorisasi yang telah dilakukan, dapat diketahui 

terdapat 31 orang (36,0%) memiliki tingkat pembiasaan beribadah yang tergolong 

tinggi, 23 orang (26,7%) memiliki tingkat pembiasaan beribadah yang tergolong 

sedang, 22 orang (25,6%) memiliki tingkat pembiasaan beribadah yang tergolong 

rendah, 7 orang (8,1%) memiliki tingkat pembiasaan beribadah yang tergolong 

sangat redah, dan 3 orang (3,5%) memiliki tingkat pembiasaan beribadah yang 

tergolong sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pembiasaan beribadah dapat 

dilihat dalam gambar histogram berikut ini: 



 

17 

          
Gambar 1. Histogram Kategorisasi Pembiasaan Beribadah 

Pada variabel reward diperoleh nilai rata-rata dari jumlah data 86 orang 

adalah 3,00. Skor minimalnya adalah 1, skor maksimalnya adalah 5. Hasil 

kategorisasi dapat diketahui dalam tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Kategorisasi Reward 

Kategorisasi Frekuensi Prosentase (%) 

Sangat rendah 2 2,3 

Rendah 29 33,7 

Sedang 28 32,6 

Tinggi 21 24,4 

Sangat Tinggi 6 7 

 

Berdasarkan hasil kategorisasi yang telah dilakukan, dapat diketahui terdapat 

29 orang (33,7%) memberikan reward pada kategori rendah, 28 orang (32,6%) 

memberikan reward pada kategori sedang, 21 orang (24,4%) memberikan 

reward pada kategori tinggi, 6 orang (7,0%) memberikan reward pada kategori 

sangat tinggi, dan 2 orang (2,3%) memberikan reward pada kategori sangat 

rendah. Untuk lebih jelasnya tingkat pemberian reward dapat dilihat dalam 

gambar histogram berikut ini: 
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Gambar 2. Histogram Kategorisasi Reward 

 

Pada variabel punishment diperoleh nilai rata-rata dari jumlah data 86 orang 

adalah 2,90. Skor minimalnya adalah 1, skor maksimalnya adalah 5. Hasil 

kategorisasi dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini: 

Tabel 3. Kategorisasi Punishment 

Kategorisasi Frekuensi Prosentase (%) 

Sangat rendah 9 10,5 

Rendah 13 15,1 

Sedang 45 52,3 

Tinggi 16 18,6 

Sangat Tinggi 3 3,5 

 

Berdasarkan hasil kategorisasi yang telah dilakukan, dapat diketahui terdapat 45 

orang (52,3%) memberikan punishment dalam kategori sedang, 16 orang (18,6%) 

memberikan punishment dalam kategori tinggi, 13 orang (15,1%) memberikan 

punishment dalam kategori rendah, 9 orang (10,5%) memberikan punishment  
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dalam kategori sangat rendah, dan 3 orang (3,5%) memberikan punishment dalam 

kategori sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya tingkat pemberian punishment dapat 

dilihat dalam gambar histogram berikut ini: 

 
Gambar 3. Histogram Kategorisasi Punishment 

 

4. PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara reward dan punishment dengan 

pembiasaan beribadah. Selain itu, terdapat hubungan yang negatif dan signifikan 

antara reward dengan pembiasaan beribadah pada anak. Nilai koefisien korelasi 

bersifat negatif, yang berarti semakin sering pemberian reward maka semakin 

rendah pembiasaan beribadah pada anak. Dan terdapat hubungan yang positif yang 

signifikan antara variabel punishment dengan pembiasaan beribadah pada anak, 

yang berarti semakin sering pemberian punishment maka semakin meningkat pula 

pembiasaan beribadah. Reward menyumbang secara efektif sebesar 0,066 atau 

6,6% dan variabel punishment mempengaruhi variabel pembiasaan beribadah 

sebesar 0,363 atau 36,3%, kemudian sisanya 0,571 atau 57,1% dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain. Berdasarkan data didapatkan pula tingkat pembiasaan beribadah 

pada anak paling banyak berada pada kategori tinggi yaitu 31 orang. Tingkat 

penggunaan reward paling banyak berada pada kategori rendah yaitu 29 orang. 

Sedangkan tingkat penggunaan punishment paling banyak berada pada kategori 

sedang yaitu 45 orang. 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka peneliti 

mengajukan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi segala pihak. 1) Bagi 

orangtua, peran orangtua dalam membiasakan anak beribadah merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan sehingga harus memiliki strategi yang tepat dalam 

membiasakan anak beribadah, yaitu dengan menggunakan reward dan punishment, 

namun yang perlu diperhatikan ketika memberikan reward harus secara 

proporsional, sesuai dengan yang dibutuhkan anak, dan tanpa ada iming-iming 

sebelumnya agar anak semangat dan ikhlas dalam beribadah tanpa mengharapkan 

hadiah. Selain itu, berikanlah punishment berupa anjuran, perintah agar anak mau 

melaksanakan ibadah, serta membuat peraturan di rumah. Jika anak malas 

beribadah, berikanlah punishment berupa nasihat, teguran, peringatan, dan langkah 

terakhir yaitu memberikan pukulan yang tidak membekas. Punishment tersebut 

harus disertai dengan penjelasan agar anak mengerti kesalahannya dan diberikan 

secara proporsional sesuai dengan kesalahan anak. 2) Bagi peneliti selanjutnya, 

penelitian ini dapat dijadikan kajian awal dalam meneliti seberapa jarang reward 

ini idealnya diterapkan dan seberapa sering punishment ini idealnya diterapkan 

dalam membiasakan anak beribadah. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat mencari 

variabel-variabel lain yang mampu memberikan korelasi lebih kuat terhadap 

pembiasaan beribadah pada anak. 
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