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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Agama adalah tuntunan dan mengandung ajaran-ajaran yang menjadi 

pedoman hidup bagi penganutnya.
1
 Dari pengertian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya setiap manusia harus memiliki agama karena hal 

tersebut sangat berpengaruh besar untuk kehidupan yang di jalani. Hal 

tersebut bertujuan agar manusia bisa menjalankan kehidupannya dengan baik 

dan benar. Semua agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lainnya, 

akan memberikan arahan hidup yang baik. Agama Islam sendiri mengajarkan 

kita untuk saling menghormati satu sama lainnya serta berbuat baik dalam 

segala sesuatu. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW 

ini mengajarkan kita untuk berbuat baik sesama manusia dan melarang 

melakukan kekerasan. Firman Allah SWT berbunyi:  

 ُ ْويَا ۖ َوأَْحِسْه َمَما أَْحَسَه َّللاه اَر اْْلِخَرةَۖ  َوََل تَْىَس وَِصيبََل ِمَه الدُّ ُ الده تَْبِغ  َِلَْيَل ۖ َوََل َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك َّللاه

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْفِسِديهَ   اْلفََساَد فِي اْْلَْرِض ۖ َِنه َّللاه

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu 

(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu 

dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) 

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu 

berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang-orang yang berbuat kerusakan.”
2
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Ayat diatas telah menjelaskan bahwa sebagai umat yang beragama 

islam haruslah saling berbuat baik ke sesama, kita harus menghindari 

kejahatan-kejahatan yang bisa memicu kita untuk berbuat dosa, yaitu dengan 

cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berdoa kepada-Nya. Dari pada 

itu, kejahatan-kejahatan yang ada di negara Indonesia ini tetap banyak di 

lakukan, hal tersebut terdorong dikarenakan faktor lingkungan yang 

memungkinkan mereka berpikiran untuk melakukan tindakan kriminal.  

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang mana hukum ini ada 

untuk menindak kejahatan-kejahatan yang terjadi. Banyak tindakan kriminal 

yang terjadi di Negara ini seperti merampok, memperkosa, narkoba bahkan 

membunuh, untuk menindak lanjuti hal ini maka pemerintah membuat suatu 

hukuman yang mana hukuman ini dapat membuat para pelaku tindak kriminal 

bertaubat atau tidak mengulangi kejahatan yang pernah di lakukan 

sebelumnya. Adapun hukuman yang di lakukan yaitu memasukkan para 

pelaku tindak kriminal tersebut ke dalam penjara atau sekarang bisa disebut 

dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Penjara atau lembaga 

pemasyarakatan atau LP atau lapas merupakan institusi yang diciptakan oleh 

negara untuk melakukan transformasi kriminal atau pelaku kejahatan menjadi 

warga negara yang baik.
3
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Persepsi masyarakat mengenai Lembaga Pemasyarakatan ini 

merupakan tempat untuk memidana para pelaku tindak kriminal, namun 

Lembaga Pemasyarakatan ini merupakan tempat untuk membina para 

Narapidana agar mereka dapat memperoleh kemampuan untuk menyesuaikan 

diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warganegara 

yang baik dan taat pada hukum yang berlaku.
4
 Tidak hanya baik dalam hal 

umum, Lembaga Pemasyarakatan  juga memberikan binaan dalam berbagai  

hal, contohnya pembinaan keagamaan yang bertujuan agar para narapidana 

tersebut setelah selesai dari masa hukuman yang telah di laluinya, mereka 

menjadi lebih baik dari sebelumnya baik dari segi ibadah, akidah maupun 

akhlak. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan, pengertian Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan 

mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan 

berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang 

dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan 

pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak 

mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan 

masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara 

wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.
5
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Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya memberikan pembinaan yang 

bersifat umum kepada narapidana tetapi juga memberikan pembinaan yang 

bersifat keagamaan. Hal ini bertujuan agar para narapidana setelah selesai dari 

masa pidana mereka mempunyai akhlak dan akidah yang baik serta ibadah 

yang baik pula. Adanya lembaga pemasyarakatan ini akan sangat membantu 

untuk membentuk karakter narapidana menjadi lebih baik yaitu membina 

moral keagamaan agar mampu menjadi manusia seutuhnya dan untuk 

mengembalikan fitrah kemanusiaan agar bisa bersosialisasi dengan 

masyarakat.6 Bersosialisasi dengan masyarakat merupakan hal yang sangat di 

perlukan oleh narapidana yang telah keluar dari lapas agar mereka bisa 

membangun kemampuan berkomunikasi dengan baik. 

Pentingnya berbuat baik sesama manusia merupakan hal yang harus 

dilakukan agar kita sebagai umat muslim. Hal tersebut tercantum dalam Al-

Qur’an surat al-Baqarah : 195 

َ يُِحبُّ اْلمُ  ِ َوََل تُْلقُىا بِأَْيِديُنْم َِلَى التهْهلَُنِت ۛ َوأَْحِسىُىا ۛ َِنه َّللاه ْحِسىِيهَ َوأَْوفِقُىا فِي َسبِيِل َّللاه  

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, 

karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
7
 

  Namun, masih banyak orang yang sering keluar masuk kedalam 

penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang dikarenakan tidak di berikan 

                                                           
6
 Fathurrohman, Pembinaan Moral Keagamaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. Al-Tatwir, 

Vol. 2 No. 1., 2015, hlm. 23 
7
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pembinaan selama mereka berada di Lapas yang pada akhirnya membuat 

mereka mengulangi kesalahan yang pernah di perbuat sebelumnya. 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh penulis, maka 

penulis ingin meneliti lebih jauh dengan judul “Pembinaan Nilai-Nilai 

Spiritual Keislaman di Lembaga Pemasyarakatan (Laki-Laki) Kelas 1 

Malang”.  

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yang dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan nilai-nilai spiritual Keislaman di 

lembaga pemasyarakatan (laki-laki) Malang? 

2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pembinaan nilai-

nilai spiritual Keislaman di lembaga pemasyarakatan (laki-laki) Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pembinaan nilai-nilai spiritual Keislaman di 

lembaga pemasyarakatan (laki-laki) Malang 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat nilai-nilai spiritual 

Keislaman di lembaga pemasyarakatan (laki-laki) Malang 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa dapat mengetahui wawasan mengenai pembinaan nilai-nilai 

spiritual Keislaman di lembaga pemasyarakatan (laki-laki) Malang. 

2. Penulis atau peneliti dapat memperoleh pengetahuan mengenai pembinaan 

nilai-nilai spiritual Keislaman di lembaga pemasyarakatan (laki-laki) 

Malang 

E. Definisi Operasional  

1. Pengertian Pembinaan 

Pembinaan berasal dari kata "bina" yang mendapat awalan "pe" dan 

akhiran "an" menjadi pembinaan, dengan demikian pembinaan adalah 

pembangunan dan pembaharuan.
8
 Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, kata pembinaan memiliki arti:  

Proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya), Pembaharuan; 

penyempurnaan dan usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara 

efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
9
 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan adalah 

suatu kerja keras yang dilakukan agar orang-orang yang di bina tersebut 

menjadi lebih terarah dan bisa memperoleh hasil yang terbaik. 

 

                                                           
8
 TIM Dosen PAI, Bunga Rampai Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam. (Yogyakarta: CV Budi 

Utama, 2016) hlm. 165 
9
 Ibid., hlm.165 



 

7 
 

2. Pengertian Nilai-Nilai Spiritual Keislaman 

Nilai adalah hal-hal yang penting dan berguna bagi manusia.
10

 

manusia sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran nilai yang 

berhubungan dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan benar dan salah 

yang dianut oleh golongan atau masyarakat. Nilai dapat diartikan sebagai 

sesuatu yang dapat membuat seseorang secara penuh menyadari 

kebermaknaannya dan menganggapnya sebagai penuntun dalam 

pengambilan keputusan dan mencerminkan dalam tingkah laku dan 

tindakannya. 

Secara Bahasa kata spiritual berasal dari kata “spirit” dan berasal dari 

Bahasa latin “spiritus” yang berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, 

wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa hidup”. Pengertian tersebut dapat 

diartikan bahwa spiritual itu sendiri adalah memiliki ikatan yang lebih 

kepada hal yang bersifat kerohanian atau kejiwaan di banding hal yang 

bersifat fisik atau material. Spiritual juga merupakan suatu pendorong 

kebangkitan atau pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna 

hidup. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keislaman berarti segala 

sesuatu yang bertalian dengan agama islam. Islam adalah agama yang 

diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul 

yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga 

                                                           
10

 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/nilai, diakses pada tanggal 07 juli 2019, 

pukul 14.37 
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akhir zaman.
11

 Agama islam adalah satu-satunya agama yang di akui di 

sisi Allah SWT. Ajaran dan ketentuan-Nya yaitu Al-Qur’an dan sunnah, 

sehingga beruntung bagi mereka yang telah menjadi pengikutnya 

kemudian dapat melaksanakan dan mengamalkan ajaran islam secara baik 

dan benar. 

Nilai-nilai spiritual keislaman yaitu suatu hal yang berguna untuk 

kebutuhan rohani  yang dapat dijadikan sebagai sasaran untuk mencapai 

tujuan yang telah di tentukan yang berlandaskan kepada Al-Qur’an dan 

sunnah. 

3. Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk memulai 

kehidupan yang baru, memberi kesempatan pada mereka untuk "berdiam 

diri".
12

 Lembaga pemasyarakatan bertujuan membina narapidana agar 

dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Sistem pidananya 

merupakan pidana pemasyarakatan yang mempunyai akibat tidak 

langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya bisa dimasyarakatkan 

kembali. ditempatkan disuatu tempat tertentu terpisah dari masyarakat 

tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam usaha pemasyarakatan tersebut. 
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