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Kata Kunci : Implementasi Punishment Dalam Meningkatkan Motivasi 

Belajar Siswa 

Guru memiliki tanggung jawab moral mengubah karakter peserta didik 
dengan berbagai cara atau startegi, di antaranya memeberikan punisment yang 
bersifat mendidik agar peserta didik meningkat kedisiplinannya, sehingga 
diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajarnya. 

Adapun masalah yang harus dipecahkan yaitu Bagaimana penerapan 
punisment dalam meningkatkan motivasi belajar, pandangan peserta didik 
mengenai punishment (hukuman), apa dampak postif dan negatif dari penerapan 
punishment, dan apa faktor dan pendukung dari penerapan punishment dalm 
proses belajar mengajar di MIN Kwala Begumit Kecamatan Binjai Kabupaten 
Langkat. Tujuan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan di atas. 

Menerut Elizabeth B. Hurlock Mendefinisikan hukuman ialah: 
“punishment means inpose a penalty on a person for a falue offense or violation 
or relation”. Hukuman ialah menjatuhkan suatu siksa pada seseorang karena 
pelanggaran atau kesalahan sebagai ganjaran atau balasannya. Abdullah Nashih 
Ulwan berpendapat hukuman ialah, hukum yang tidak ditentukan oleh Allah 
untuk setiap perbuatan maksiat yang didalamnya tidak ada had atau kafarat. 
Sehingga bisa dibedakan antara hukuman yang khusus dikeluarkan negara dengan 
hukuman yang diterapkan oleh kedua orang tua dalam keluarga dan para pendidik 
disekolah. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan 
data observasi langsung, wawancara yang mendalam dan studi dokumen. Adapun 
yang menjadi key informan adalah guru. Informan lainnya adalah kepala sekolah 
dan peserta didik. 

Punishment merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam proses 
belajar mengajar yang dimana jika dalam penerpannya dilakukan dengan benar 
akan memberikan hasil yang baik pula, terutama dalam peningkatan motivasi 
belajar siswa.  
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