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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang esensial bagi manusia. Sebab, 

Pendidikan Islam pula, sangat menaruh perhatian kepada peran masyarakat 

sebagai pembentuk karakter individu yang intelek namun shaleh sesuai dengan 

kemampuan dasar (fitrahnya). Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan 

nasional yang terdapat pada pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “Pendidikan 

nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab”.
1
 

Pernyataan tersebut didasarkan atas asumsi bahwa manusia adalah 

makhluk sosial.
2
 Sebagai makhluk sosial, tentunya wajib patuh terhadap dua 

hal. Pertama, patuh terhadap aturan Tuhan, dalam konteks ini berhubungan 

dengan aturan agama, lebih khususnya agama Islam. Kedua, patuh terhadap 

aturan yang berlaku di suatu wilayah yang menjadi tempat tinggalnya atau 

lingkup negara sekalipun. 
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Apabila sesorang telah melanggar aturan negara berarti ia telah 

melakukan kejahatan, yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal 

tersebut merupakan tindakan yang tercela dan patut untuk dihindari, sebab 

sebagai warga negara Indonesia kita wajib patuh terhadap segala bentuk 

peraturan yang ditetapkan oleh negara tanpa terkecuali. Sejalan dengan UUD 

1945 Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan 

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjang hukum 

dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3
 

Sehubungan dengan adanya aturan hukum yang tercantum dalam UUD 

1945 tersebut, pemerintah telah menyiapkan tempat khusus untuk membina 

warga negara yang melakukan pelanggaran hukum. Adapun tempat tersebut 

dinamakan Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat sebagai “Lapas”. 

Lembaga pemasyarakatan saat ini telah melakukan berbagai macam 

program untuk mengembalikan narapidana menjadi manusia yang beradab 

(civil society), salah satunya adalah dengan menerapkan program pendidikan 

agama Islam, sebagaimana yang dikatakan oleh Yusra (2017) bahwa “Islamic 

Education comes as an effective medium to instill values of social ethics. New 

paradigm which should be built then is how to make Islamic ecucation able to 

inspire the practice of social interaction as taught in Islam. Therefore, the 

values of Islamic education will be the guide of life that can form the attitude 

and personality of the inmates to be a society that’s civilized”.
4
 Hal ini juga 
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sejalan dengan arah pembangunan nasional, di mana jalur pendidikan agama 

Islam diharapkan agar dapat menambah keimanan, membentuk narapidana 

agar menjadi manusia seutuhnya, dan membina mereka agar mampu 

berinteraksi dengan wajar, percaya diri, sehingga dapat berperan aktif dalam 

pembangunan negara setelah menjalani masa pidananya. 

Pidana penjara mengandung suatu ciri khusus yaitu bahwa sifatnya 

adalah sementara. Narapidana hanya menjalani hukuman sesuai vonis hakim 

dan pada akhirnya akan kembali ke tengah masyarakat. Oleh karena itu sistem 

pemenjaraan yang dulunya menekankan pada unsur balas dendam dan 

penjeraan, sekarang berubah menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan 

pada unsur pembinaan. Hal itulah yang antara lain menjadi latar belakang 

dirubahnya istilah penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
5
 Selaras 

dengan hal tersebut, Cisca (2017) mengemukakan bahwa “The future of the 

prison at least choose between options, if it’s still maintain th moral decay of 

an inmate of fix it? The right choice is to improve the moral of inmates by 

doing many  different ways according to the proportion of its is to do 

reintegration, restoration, and human treatment, so they returned to normal in 

view of society”.
6
 

Atas dasar asumsi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa human 

treatment bagi narapidana adalah melalui pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan di dalam Lapas. Hal tersebut tak lain karena narapidana 
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tergolong manusia yang dirampas hak-hak kebebasannya, sehingga pendidikan 

berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali bagi mereka yang 

menjalani proses hukum.
7
 Narapidana juga berhak untuk berkreasi dan 

mengekspresikan dirinya meskipun di dalam tahanan, agar tidak dihinggapi 

perasaan gundah, gelisah, bosan, dan putus asa, sehingga mereka perlu diberi 

pendalaman agama selama menjalani masa tahanan untuk menumbuhkan 

kembali semangat hidup mereka. 

Dengan demikian, pendidikan keagamaan Islam yang terdapat di dalam 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) tergolong sebagai pendidikan non-formal. 

Salah satu Lapas di wilayah Jawa Timur yang berperan membina narapidana 

dengan pendidikan keagamaan Islam yaitu Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA 

Kota Malang yang terletak di Jl. Kebon Sari Kec. Sukun, Kab. Malang. Materi 

pendidikan keagamaan Islam yang diajarkan di Lapas tersebut mencakup 

aqidah, syari’ah, akhlak, dan materi tentang al-Qur’an dan Hadits serta 

tazkiyatun nafs. 

Alasan penulis melakukan penelitian di Lapas Perempuan Klas IIA 

Malang tak lain karena penulis mendengar berita bahwa Lapas tersebut 

seringkali mengadakan perlombaan keagamaan yang diikuti oleh banyak 

narapidana, sehingga penulis tertarik untuk mencari tahu dan melakukan 

penelitian lebih lanjut. Kegiatan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas 

IIA Malang telah diresmikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Jawa Timur, bahkan di dalam Lapas tersebut telah didirikan pondok 
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pesantren bagi narapidana yang diberi nama “an-Nisa”. Ponpes yang berdiri di 

dalam Lapas tersebut juga telah mendapatkan pengesahan dari kantor 

Kementerian Agama kota Malang dalam bentuk Piagam Pengesahan 

Penyelenggaraan Pondok Pesantren dengan nomor 

PP.00.7/05/0034/2085/Piagam/2015 tanggal 02 September 2015. Dalam 

penyelenggaraannya, Ponpes Lapas Perempuan Klas IIA Malang bekerjasama 

dengan beberapa pihak antara lain: Kemenag kota Malang, Kemenag 

kabupaten Malang, PPPA Darul Qur’an kota Malang, Majelis Ta’lim Rahmatul 

Ummat, Yayasan Masjid An-Nur kota Malang, Aisyiyah cabang Klojen, dan 

Ma’had Abdurrahman bin Auf Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana 

berikut: 

1. Apakah tujuan diadakannya pendidikan keagamaan Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang? 

2. Bagaimanakah pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang? 

3. Bagaimanakah bentuk evaluasi pendidikan keagamaan Islam bagi 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa setiap kegiatan atau 

aktifitas yang dilakukan seseorang pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan tujuan diadakannya pendidikan keagamaan Islam di 

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 

2. Mendeskripsikan pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 

3. Mendeskripsikan bentuk evaluasi pendidikan keagamaan Islam bagi 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, baik 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan tentang 

lembaga pemasyarakatan sebagai wadah pembinaan bagi narapidana melalui 

pendidikan keagamaan Islam yang terdapat Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Klas IIA Malang. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

- Mendapatkan pengalaman secara langsung mengenai kegiatan 

pendidikan keagamaan Islam di Lapas Perempuan Klas IIA Malang. 



 

7 

 

- Dapat dijadikan sebagai pelajaran untuk memperluas wawasan tentang 

pendidikan. 

b. Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan 

- Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas terhadap 

kegiatan pendidikan keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan 

Perempuan Klas IIA Malang. 

- Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan telaah bagi 

para pembina/pendidik untuk meningkatkan kualitas dedikasi. 

c. Bagi Pembaca 

- Diharapkan dapat menambah informasi dan memahami lebih manfaat 

terkait adanya pendidikan keagamaan Islam dalam membentuk pribadi 

yang baik pada narapidana. 

E. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran judul dalam 

penelitian, maka peneliti memberikan penegasan dan penjelasan istilah, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Pendidikan Keagamaan Islam 

Pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan 

peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 

pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama 
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Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam.
8
 Adapun yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan untuk narapidana di dalam Lapas yang merujuk kepada 

segala macam program yang berbasis materi agama Islam yang terjadwal 

dan tentunya materi pendidikan keagamaan Islam di Lapas berbeda dengan 

materi yang diberikan di lembaga formal (sekolah).  

2. Narapidana 

Narapidana merupakan orang yang dihukum pidana dengan 

menghilangkan kemerdekaannya di tengah-tengah masyarakat dan telah 

mendapat keputusan pengadilan (hakim).
9
 Narapidana yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah narapidana perempuan beragama Islam yang 

menjadi warga binaan pemasyarakatan (WBP). 

3. Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir di dalam sistem 

peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan (hukum) yang pada 

realitanya tidak mempersoalkan, apakah seseorang terbukti bersalah atau 

tidak.
10

 Dengan demikian, Lapas merupakan tempat bagi narapidana dalam 

menjalani masa hukumannya, yang di dalamnya terdapat sistem 

pemasyarakatan dalam memberikan bimbingan-bimbingan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran eksistensinya sebagai manusia. Lembaga 
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Pemasyarakatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Lapas 

Perempuan Klas IIA Malang, karena di dalamnya terdapat beberapa 

program pembinaan salah satunya adalah melalui pendidikan keaagamaan 

Islam yang dikelola dengan baik. 

F. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang 

menjadi objek permasalahan. Kriteria-kriteria utama agar suatu kerangka 

pemikiran dapat meyakinkan sesama ilmuan adalah alur-alur pikiran yang logis 

dalam membangun sebuah kerangka pikiran yang membuahkan kesimpulan.
11

 

Pada penelitian ini, pendidikan keagamaan Islam bagi narapidana menjadi 

dasar tercapainya tujuan pemidanaan sekaligus tujuan dari pendidikan 

keagamaan Islam itu sendiri, yaitu menjadikan narapidana agar dapat 

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, sehingga 

menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak lagi mengulangi tindak 

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat 

berperan aktif dalam pembangunan nasional, dan dapat hidup secara wajar 

sebagai warga negara yang baik, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab.  
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Adapun alur berpikir dalam penelitian ini, dapat digambarkan melalui 

skema berikut ini: 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narapidana Faktor-faktor yang 

menyebabkan tindak pidana 

Pendidikan Keagamaan Islam 

Menjadi narapidana yang bermoral dan 

berakhlak mulia. Setelah bebas menjadi 

masyarakat yang taat hukum (tidak lagi 

mengulangi kesalahan yang melanggar hukum 

agama dan negara) 


