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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teoritik 

A. Manajemen Pembinaan 

a. Konsep Manajemen Pembinaan 

Terminologi manajemen adalah bahasan yang paling popular yang memiliki 

banyak makna dan cara pandang. Manajemen secara etimologis, berasal dari 

bahasa latin manus yang berarti “tangan”, dalam bahasa prancis management yang 

berarti “seni melaksanakan dan mengatur”, sedangkan dalam bahasa inggris 

berasal dari kata to manage yang berarti “mengatur”.7 Pengaturan dengan tujuan 

mendesain, menciptakan, dan meletakan sesuatu sesuai tempat dan fungsinya. 

Dalam perkataan yang lain, manajemen adalah proses bekerja sama antara 

individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan 

organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas 

manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi 

bisnis, sekolah dan juga lainnya.8  

Manajemen dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan proses 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.9 Dalam istilah 

manajemen terdapat tiga pandangan yang berbeda, pertama: Mengartikan 

administrasi lebih luas dari pada manajemen (manajemen merupakan inti dari 

 
7 Usman Effendi, Asas Manajemen, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3 
8 Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hlm. 

41. 
9  Lukman Ali, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Cet II, 

hlm. 623 

9 
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administrasi), kedua: melihat manajemen lebih luas dari administrasi dan ketiga: 

pandangan yang beranggapan bahwa manajemen identik dengan administrasi.10 

manajemen diartikan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian 

khusus untuk mencapai suatu prestasi manajer, dan para professional dituntut oleh 

suatu kode etik.11 Manajemen adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-

hasil yang diinginkan melalui usaha-usaha kelompok yang terdiri dari tindakan 

mendayagunakan bakat-bakat manusia dan sumber daya manusia secara singkat 

orang pernah menyatakan tindakan manajemen adalah sebagai tindakan 

merencanakan dan mengimplementasikan.12 

Pada sisi lain, kata pembinaan secara  etimologi  berasal  dari  kata bina.13 

Pembinaan adalah usaha tindakan dan  kegiatan yang dilakukan secara berdaya 

guna untuk  memperoleh hasil yang baik.14 Arifin mengatakan bahwa pembinaan 

yaitu usaha manusia secara sadar untuk membimbing dan mengarahkan 

kepribadian serta kemampuan anak, baik dalam pendidikan formal maupun non 

formal.15 Kemudian, kata pembinaan juga dapat bermakna: “bantuan dari 

seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok 

orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan 

kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan”.16 Oleh karena itu, 

 
10 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rasindo, 2002), Cet I. 

hlm. 19 
11 Nanang Fattah,  Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

1999), Cet I, hlm. 1 
12 Winardi, Asas-asas Manajemen, Cet III (Bandung: Alumni, 1993), h. 4. 
13 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembinaan, diakses pada tanggal 9 April 2019 
14Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), hlm. 134 
15M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 

hlm. 30 
16Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144 
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manajemen pembinaan dapat disimpulkan sebagai strategi pengaturan yang 

bertujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik kepada seseorang melalui 

pelatihan atau pemberian edukasi dengan tahap-tahap yang telah dirancang dan 

disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan efek bagi orang yang 

dibina. Kemudian, untuk menghasilkan manajemen pembinaan yang efektif dan 

efisien maka harus melaksanakan beberapa langkah prosedural. Prosedur ini dapat 

dibagi menjadi lima langkah yaitu sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan informasi. Informasi yang dihimpun melalui kenyataan atau 

peristiwa yang benar-benar terjadi dalam kegiatan berdasarkan rencana yang 

telah ditetapkan. Pengumpulan informasi yang dianggap efektif adalah yang 

dilakukan secara berkala dan berkelanjutan dengan menggunakan pemantauan 

dan penelaahan laporan kegiatan.  

b. Mengidentifikasi masalah. Masalah ini diangkat berdasarkan informasi langkah 

pertama. Masalah akan terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian dengan atau 

penyimpangan dari kegiatan yang telah direncanakan.  

c. Menganalisis masalah. Kegiatan analisis adalah untuk mengetahui jenis-jenis 

masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah tersebut. Faktor itu mungkin 

datang dari para pelaksana kegiatan, sasaran kegiatan, fasilitas, biaya, proses, 

waktu, kondisi lingkungan dan lain sebagainya.   

d. Mencari dan menetapkan alternatif pemecahan masalah. Kegiatan pertama yang 

perlu dilakukan adalah mencari alternatif pemecahan masalah. Alternatif ini 

disusun setelah memperhatikan sumber-sumber pendukung dan hambatan yang 

mungkin akan ditemui dalam memecahkan masalah. Kegiatan selanjutnya 
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adalah menetapkan prioritas upaya pemecahan masalah yang dipilih dari 

alternatif yang ada.  

e. Melaksanakan upaya pemecahan masalah. Upaya ini dapat dilakukan oleh 

pembina baik secara langsung mapun secara tidak langsung. Secara langsung 

apabila upaya pembinaan dilakukan oleh pembina kepada pihak yang dibina 

dalam pada kegiatan itu berlangsung. Secara tidak langsung apabila upaya 

pemecahan masalah dilakukan oleh pembina dengan melalui pihak lain.17 

Proses-proses diatas adalah langkah yang seharusnya ditempuh untuk 

mengumpulkan informasi, mengindentifikasi masalah, menganalisa masalah, 

mencari alternatif pemecahan masalah, dan melaksanakan upaya pemecahan 

masalah sehingga kegiatan manajemen pembinaan memiliki hasil yang maksimal.  

b. Pola dan Strategi Manajemen Pembinaan 

Sudjana menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan 

dalam manajemen pembinaan yaitu dengan menggunakan pendekatan langsung 

(direct contact) dan atau pendekatan tidak langsung (indirect contact). Pendekatan 

pertama terjadi apabila pihak pembina (pimpinan, pengelola, pengawas, 

supervisor, dan lainnya) melakukan pembinaan melalui tatap muka dengan yang 

dibina atau dengan pelaksana program. Pendekatan langsung dapat dilakukan 

dengan kegiatan diskusi, rapat-rapat, tanya jawab, kunjungan lapangan, kunjungan 

rumah, dan lain sebagainya. Sementara pendekatan tidak langsung terjadi apabila 

pihak yang membina melakukan upaya pembinaan kapada pihak yang dibina 

 
17 Ibid, hlm. 236-237 
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melalui media masa seperti melalui petunjuk tertulis, korespondensi, penyebaran 

bulletin, dan media elektronik.18 

Untuk melakukan pembinaan terdapat beberapa jenis pola manajemen 

pembinaan. Pola pembinaan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai 

berikut:  

1) Pola Pembinaan yang Otoriter  

Pola pembinaan otoriter ditandai dengan ciri-ciri sikap orang tua yang 

kaku dan keras dalam menerapkan peraturan-peraturan maupun disiplin. Orang 

tua bersikap memaksa dengan selalu menuntut kepatuhan anak agar bertingkah 

laku seperti yang dikehendaki oleh orang tuanya. Karena orang tua tidak 

mempunyai pegangan mengenai cara bagaimana mereka harus mendidik, maka 

timbullah berbagai sikap orang tua yang mendidik menurut apa yang dianggap 

terbaik oleh mereka sendiri, diantaranya adalah dengan hukuman dan sikap 

acuh tak acuh, sikap ini dapat menimbulkan ketegangan dan ketidak nyamanan, 

sehingga memungkinkan kericuhan di dalam rumah.19 

2) Pola Pembinaan Permisif  

Pola asuh permisif, orang tua memberikan kebebasan sepenuhnya dan 

anak diijinkan membuat keputusan sendiri tentang langkah apa yang akan 

dilakukan, orang tua tidak pernah memberikan pengarahan dan penjelasan  

kepada anak tentang apa yang sebaiknya dilakukan anak. Dalam pola asuh 

 
18Sudjana, Manajemen Program Pendidikan Untuk Pendidikan Nonformal dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 229   
19 Enung Fatimah, Psikologi Perkembangan: Perkembangan Peserta Didik, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2008), hlm. 85 
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permisif hampir tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua serta tanpa 

ada disiplin sama sekali.20 

3) Pola Pembinaan Demokratis  

Pola pembinaan demokrasi adalah salah satu teknik atau cara mendidik 

dan membimbing anak, dimana orang tua atau pendidik bersikap terbuka 

terhadap tuntutan dan pendapat yang dikemukakan anak, kemudian 

mendiskusikan hal tersebut bersama-sama. Pola ini lebih memusatkan 

perhatian pada aspek pendidikan dari pada aspek hukuman, orang tua atau 

pendidik memberikan peraturan yang luas serta memberikan penjelasan tentang 

sebab diberikannya hukuman serta imbalan tersebut.21 

Kemudian, dalam melakukan manajemen pembinaan maka harus 

dilaksanakan beberapa strategi pokok yang harus  ditampilkan seorang 

manajer/pimpinan, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), 

penataan staff (staffing), memimpin (leading),  memberikan motivasi 

(motivating), memberikan pengarahan (directing), memfasilitasi (fasilitating), 

memberdayakan staff (empowering) dan pengawasan (controlling).22 Oleh karena 

itu, manajemen berfungsi sebagai cara kompleks dan upaya maksimal dalam 

mencapai tujuan tertentu. 

Kegiatan tersebut diatas adalah upaya sadar dan terencana yang bersifat 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga apa yang 

 
20Ibid, hlm. 85 
21 Hurlock, Psikologi Perkembangan: Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya, 

(Yogyakarta: UGM Press, 2006), hlm. 99 
22 Fatah Syukur,  Manajemen  Pendidikan  Berbasis  pada  Madrasah, (Semarang: Pustaka 

Rizki Putra, 2011), hlm. 9 
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diperoleh dapat tepat sasaran dan tepat guna. Dalam penjabaran lebih luas fungsi 

manajemen sebagai berikut : 

a.    Perencanaan (Planning)  

George Terry berpandangan bahwa, perencanaan (planning) adalah 

menetapkan  pekerjaan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  kelompok  untuk 

mencapai tujuan yang digariskan.23 Kegiatan perencanaan ialah prosedur awal 

tentang apa yang akan dikerjakan, kapan hal itu akan dikerjakan, siapa yang akan 

mengerjakan, dan bagaimana cara untuk mengerjakan hal itu. Dalam bahasa lain, 

Gary berpendapat perencanaan berarti memutuskan apa yang harus dilakukan, 

bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukannya, dan bilamana akan 

dilakukan.24 

b.    Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian ini merupakan tahap kedua untuk memetakan tugas dan 

pemetaan individu atau kelompok yang akan bertanggung jawab atas tugas yang 

diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Nanang Fattah 

mengatakan bahwa pengorganisasian merupakan proses membagi kerja ke dalam 

tugas- tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas kepada orang yang sesuai 

dengan kemampuannya, mengalokasikan sumber daya serta 

mengkoordinasikannya dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.25  

 
23George R. Terry, Guide to Management,  terj. J. Smith.  D.F.M, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2006), hlm. 17 
24Gary A. Yukl, Kepemimpinan dalam Organisasi, Alih Bahasa Jusuf Udaya, (Jakarta: 

Prenhallindo, 1998), hlm. 66 
25 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), hlm. 71 
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George memetakan pengorganisasian (organizing) sebagai berikut: (a) 

membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

ke dalam kelompok-kelompok, (b) membagi tugas kepada seorang manajer untuk 

mengadakan pengelompokkan tersebut dan (c) menetapkan wewenang di antara 

kelompok atau unit-unit organisasi.26 Pengorganisasian ini bertujuan untuk tiap-

tiap individu, unit-unit, ataupun kelompok fokus terhadap tugas yang akan 

dikerjakan untuk mencapai tujuan bersama dengan hasil yang maksimal. 

c.    Penataan Staf (Staffing) 

       Proses yang dilakukan oleh para manajer untuk untuk menseleksi, melatih, 

mempromosikan, dan membebas tugaskan bawahan.27 Staffing menentukan 

keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan, dan 

pengembangan kerja.28 Proses ini untuk mendapatkan kualitas sumber daya staf 

yang mumpuni dan berdaya saing melalui proses-proses seleksi dan pelatihan 

yang terorganisir. 

d.    Memberikan Motivasi (Motivating) 

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia ke tujuan-tujuan tertentu.29 

Kemudian, Motivating (penggerakkan) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa 

 
26 George R. Terry, Guide to Management, hlm. 17 
27 Josep I. Massie, Dasar-Dasar Manajemen Edisi Ketiga, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 7 
28 George R. Terry dan Lasie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Bumi Akasara, 

2005), Cet. 9, hlm. 9 
29 Ibid. 
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sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi 

dengan efisien dan ekonomis.30 

e.    Memberikan Pengarahan (Directing) 

Proses pemberian arahan kepada staf bagaimana bekerja secara maksimal. 

Sebuah  program  yang  sudah  masuk  dalam  perencanaan  tidak  dibiarkan 

begitu   saja   berjalan   tanpa   arah   tetapi   perlu   pengarahan   agar   dapat 

dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan dapat mencapai hasil sesuai dengan 

target yang ditetapkan.31 

f.    Pengawasan (Controling)  

Conroling mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan menentukan sebab-

sebab penyimpangan dan mengambil tindakan-tindakan korektif dimana perlu.32 

Kegiatan ini adalah tindakan standar untuk melihat dan memantau sejauh mana 

staf bekerja dan apa saja yang telah dihasilkan. Pengawasan yang baik mengacu 

pada prinsip-prinsip berikut:  

1) Prinsip pencapaian  tujuan  (principle of assurance of objective), 

pengendalian harus ditujukan ke arah pencapaian tujuan, yaitu dengan 

mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindarkan penyimpangan/ 

deviasi dari perencanaan.  

2)  Prinsip  efisiensi  pengendalian (principle of  efisience of control), 

pengendalian efisiensi bila dapat menghindarkan deviasi-deviasi dari 

perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan.  

 
30 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Dasar Manusia Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), Cet. 10, hlm. 3 
31Fatah Syukur,  Manajemen  Pendidikan  Berbasis.., hlm. 10  
32 George R. Terry dan Lasie W. Rue, Dasar-Dasar Manajemen, hlm. 9 
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3)  Prinsip tanggung jawab pengendalian (principle of control of 

responsibility). Pengendalian hanya dapat dilaksanakan apabila manajer 

dapat bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.  

4)  Prinsip pengendalian terhadap masa depan (principle of future control). 

Pengendalian yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan, 

penyimpangan, perencanaan yang terjadi, baik pada waktu sekarang 

maupun yang akan datang.  

5)  Prinsip  pengendalian  langsung  (principle  of  direct  control).  Teknik 

kontrol yang paling efektif adalah seorang manajer yang mengusahakan 

adanya bawahan yang berkualitas baik. Pengendalian ini dilakukan oleh 

manajer atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang 

paling tepat  untuk  menjamin  adanya  pelaksanaan  yang sesuai  dengan 

perencanaan ialah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki 

kualitas yang baik. 

6) Prinsip refleksi  perencanaan  (principle  of reflection  of  plan). 

Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan 

karakter dan susunan perencanaan.  

7)  Prinsip pengendalian individual (principle of  individuality of  control). 

Teknik dan pengendalian harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik 

pengendalian  harus  ditujukan  kepada  kebutuhan-kebutuhan  informasi  

setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu 

sama lain tergantung pada tingkat tugas manajer.  
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8)  Prinsip  pengawasan  terhadap  strategis  (principle  of  strategic  point 

control). Pengendalian yang  efektif  dan  efisian  memerlukan  perhatian 

yang ditentukan terhadap faktor-faktor strategis perusahaan.  

9)  Prinsip peninjauan kembali (principle of review). Sistem kontrol harus 

ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai 

tujuan.  

10) Prinsip  tindakan  (principle  of  action).  Pengendalian dapat  dilakukan 

apabila ada ukuran-ukuran rencana organsasi, staffing, dan directing.33 

c. Unsur-Unsur Manajemen Pembinaan 

Manajemen pembinaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila 

memenuhi beberapa unsur-unsur primer. Unsur-unsur tersebut terdiri atas: 

a. Man (Manusia) 

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa 

aktivitas, karena manusialah yang menjalankan semua program yang 

direncanakan. Oleh karena itu tanpa adanya manusia, manajer tidak akan 

mungkin bisa mencapai tujuan yang di inginkan sedangkan manajer/pimpinan 

itu sendiri orang yang mencapai hasil atau tujuan melalui orang lain. 

b. Money (Uang) 

Uang digunakan sebagai sarana manajemen dan harus digunakan sedemikian 

rupa agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan tidak 

memerlukan uang yang begitu besar. Apabila dinilai dengan uang lebih besar 

yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

 
33 Marno,  Islam  By Management  and Leadership:  Tinjauan  Teoritis  dan Empiris 

Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), hlm. 41 
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c. Material (Bahan) 

Material dalam manajemen dapat diartikan sebagai bahan atau data dan 

informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan digunakan sebagai 

pelaksana fungsi-fungsi dari manajemen serta dalam mengambil keputusan 

oleh pimpinan. 

d. Machines (Mesin) 

Mesin adalah jenis alat yang digunakan sebagai proses pelaksana kegiatan 

manajemen dengan menggunakan teknologi atau alat bantu berupa mesin. 

e. Methods (Metode) 

Metode atau cara bisa diartikan pula sebagai sarana atau alat manajemen, 

karena untuk mencapai tujuan harus menggunakan metode atau cara yang 

efektif dan efisien. Namun, metode-metode yang ada harus disesuaikan 

dengan perencanaan yang sudah dibuat , agar metode itu tepat sasaran. 

f. Market (Pasar) 

Pasar adalah salah satu sarana manajemen penting lainnya, khusus bagi 

perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencari laba atau 

keuntungan karena pasar digunakan sebagai tempat  pendistribusian barang-

barang yang sudah dihasilkan.34 

g. Information (Informasi)      

Segala informasi yang digunakan dalam melakukan kegiatan suatu 

perusahaan. Informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen. Informasi 

tentang apa yang sedang terkenal sekarang ini, apa yang sedang disukai, apa 

 
34 M. Manulang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), Cet. 15, hlm. 

6 
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yang sedang terjadi di masyarakat. Informasi juga sangat penting untuk 

menganalisa produk yang telah dan akan dipasarkan.35 

B. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan secara etimologi berasa dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata 

“Pais” artinya seseorang, dan “again” diterjemahkan membimbing.36 Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan memiliki dasar didik yaitu 

perbuatan (hal, cara, dan sebagainya) mendidik. Secara terminologi,  pendidikan 

dapat dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam 

membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang utama.37 Dalam 

bahasa undang-undang, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.38 

Dalam Islam, sekurang-kurangnya terdapat tiga istilah yang digunakan 

untuk menandai konsep pendidikan, yaitu tarbiyah, ta`lim, dan ta`dib. Namun 

istilah yang sekarang berkembang di dunia Arab adalah tarbiyah.39 Konsep 

tentang mencari ilmu dan pendidikan termaktub dalam Firman Allah QS. At-

Taubah: 122 sebagai berikut: 

 
35 Manullang, Dasar-dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Media, 2008), hlm. 8 
36 Abu Ahmadi dan  Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 69 
37 Zuhairini, Metodologi, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 

2004), hlm.1 
38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan 

Nasional 
39 Hery Nur Aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999), hlm.3 
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ۡنُھۡم َطآئِفَٞة   ۡلُمۡؤِمنُونَ ٱ۞َوَما َكاَن   ّمِ ُكّلِ فِۡرقَٖة  فَلَۡوَال نَفََر ِمن   
ۚ
َكآفَّٗة ِلیَنِفُرواْ 

یَتَفَقَُّھواْ فِي  ینِ ٱلِّ     ١٢٢َجعُٓواْ إِلَۡیِھۡم لَعَلَُّھۡم یَۡحذَُروَن  َوِلیُنِذُرواْ قَۡوَمُھۡم إِذَا رَ  لّدِ

Terjemahannya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk 

memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, 

supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.40 

Ayat diatas menjelaskan bahwa pengetahun dan pendidikan agama  adalah 

sangat penting dalam usaha untuk mencari kebenaran dan menjauhi keburukan 

demi kehidupan yang damai dan sejahtera. Salah satu cara untuk mendapatkan 

pengetahuan adalah melalui pendidikan agama Islam. Muhaimin menjelaskan 

bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta 

didik untuk meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama Islam 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan dengan memperhatikan 

tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungan kerukunan 

antar umat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional.41 

Pendidikan agama Islam, maka akan mencakup dua hal, yaitu: a) Mendidik 

peserta didik untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai atau akhlak Islam b) 

Mendidik peserta didik untuk mempelajari materi ajaran agama Islam.42 

 
40 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , (Bandung: Lubuk Agung), hlm. 

206.  
41Muhaimin,  dkk,  Strategi  Belajar Mengajar, Penerannya dalam Pembelajaran 

Pendidikan Agama, (Surabaya: Citra Media, 1996), hlm.1 
42 Muhaimin, dkk, Paradigma Pendidikan Islam, Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.75-76 
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Pendidikan Islam dalam prinsip ini tidak statis dalam tujuan materi, 

kurikulum, media, dan metodenya, tetapi ia selalu membaharui diri dan 

berkembang. Ia memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang tidak bertentangan 

dengan ajaran dasar Islam.43 Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang 

diberikan seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran 

Islam.44 Untuk mencapai hasil yang maksimal maka perlu strategi dan penerapan 

kurikulum yang mumpuni. Penyusunan materi pokok dalam kurikulum 

pendidikan Agama di sekolah pengembangannya dilakukan melalui pendekatan 

dalam yaitu, a. hubungan manusia dengan Tuhan, b. hubungan manusia dengan 

manusia, dan c. hubungan manusia dengan alam.45 

Definisi Pendidikan Agama Islam juga dijelaskan oleh beberapa para ahli 

dalam rumusan yang diversitas, diantaranya adalah: 

a. Ahmad Marimba dalam Umi Uhbiyati mengatakan bahwa pendidikan Islam 

adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama 

Islam, menuju terciptanya kepribadian utama menurut ukuran Islam.46 

b. Tayar Yusuf mendefinisikan Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar 

generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan 

 
43Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 7, hlm. 28-36 
44Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.130 
45 Abdul Rachman Shaleh, Pendidikan Agama & Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 6 
46 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 9 



24 
 

keterampilan kepada generasi muda agar menjadi manusia bertakwa kepada 

Allah.47  

c. Zuhairini, Pendidikan Agama Islam adalah usaha sadar untuk membimbing 

ke arah pembentukan kepribadian peserta didik secara sistematis dan 

pragmatis, supaya hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga terjadinya 

kebahagiaan dunia akhirat.48 

d. Zakiah Daradjat pendidikan agama Islam adalah usaha bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat 

memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam serta menjadikannya 

sebagai pandangan hidup.49 

Kemudian, Ahmad Marimba dalam Nur mengatakan bahwa pendidikan 

Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama 

Islam menuju keadaan terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran 

Islam.50 Kemudian, pendidikan Islam juga merupakan suatu sistem pendidikan 

yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang di butuhkan oleh hamba Allah. 

Islam mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik di dunia 

maupun di akhirat.51 Selain itu, Ali Ashraf berpendapat bahwa pendidikan Islam 

adalah pendidikan yang melatih stabilitas murid-murid sedemikian rupa, sehingga 

dalam perilaku mereka terhadap kehidupan, langkah-langkah, dan keputusan 

begitu pula pendekatan mereka terhadap semua ilmu pengetahuan mereka diatur 

 
47 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004),hlm. 130 
48 Zuhairini, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Malang: UIN Press, 

2004), hlm. 11 
49 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 86 
50 Nur uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), Cet. 2, hlm. 5 
51 Ibid. hlm. 12 
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oleh nilai-nilai etika Islam yang sangat dalam dirasakan.52 Pendidikan agama 

Islam juga adalah suatu kegiatan yang bertujuan menghasilkan orang-orang 

beragama, dengan demikian pendidikan agama perlu diarahkan ke arah 

pertumbuhan moral dan karakter.53 

b. Asas dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam memiliki tujuan, sasaran utama, atau muara yang 

dinginkannya. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam 

berupaya bagi pembentukan akidah keimanan yang mendalam menumbuhkan 

dasar-dasar akhlak karimah melalui jalan agamis yang diturunkan untuk mendidik 

jiwa manusia serta meneggakan akhlak yang akan membangkitkan kepada 

perbuatan yang terpuji. Upaya ini sebagai perwujudan penyerahan diri kepada 

Allah pada tingkat individual, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya.54 

Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah (QS. Adzariyat: 56) sebagai 

berikut: 

نسَ ٱوَ  ۡلِجنَّ ٱَخلَۡقُت  َوَما     ٥٦إِالَّ ِلیَۡعبُُدوِن  ۡإلِ

Terjemahannya:  Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka 

beribadah kepada-Ku.55 

 

Ayat diatas menunjukan bahwa tujuan dan eksistensi manusia di muka bumi 

ini adalah beribadah kepada Allah. Pendidikan Islam merupakan salah satu cara 

 
52 Ali Asraf, Horison Baru Pendidikan Islam, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 23 
53 Zuhairini dan Abdul Ghofir, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam  

(Malang: Universitas Malang, 2004), h. 1. 
54 Samsul Nizar, Pengantar Dasar-Dasar Pemikiran Pendidikan Islam, (Jakarta: Gaya 

Media Pratama, 2001), hlm. 106 
55 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 253.  
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untuk mengenal Allah dan mengetahui bagaimana aturan-aturann-Nya. Melalui 

proses pendidikan, manusia dapat mengetahui dan melaksanakan ibadah secara 

maksimal. Selanjutnya, penggambaran tentang tujuan pendidikan Islam dapat 

dilihat sebagai berikut, yaitu: 

a. Tujuan umum, yakni tidak dapat dicapai kecuali setelah melalui proses 

pengajaran, pengalaman, penghayatan, dan keyakinan akan kebenaran. 

b. Tujuan akhir, insan kamil yang mati dan akan menghadap Tuhannya 

merupakan tujuan akhir dari proses pendidikan Islam. Dalam arti bahwa mati 

dalam keadaan muslim merupakan ujung dari takwa sebagai akhir dari proses 

hidup yang pasti berisikan kegiatan pendidikan. 

c. Tujuan sementara ialah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu kurikulum 

pendidikan formal. 

d. Tujuan operasional yaitu tujuan praktis yang hendak dicapai dengan sejumlah 

kegiatan pendidikan tertentu, yang menuntut kemampuan dan keterampilan 

tertentu yang lebih ditonjolkan pada sifat penghayatan dan kepribadian.56 

Dalam pendidikan Islam terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi 

acuan dalam mendidik dan mengembangkan peserta didik, yang harus dipahami 

oleh seorang guru, prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1. Pendidikan Islam itu adalah implikasi dari karakteristik (ciri-ciri) manusia 

menurut Islam yaitu, a. fitrah, b. kesatuan roh dan jasad, c. kebebasan 

berkehendak. 

 
56 Ibid, hlm. 112 
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2.  Pendidikan Islam adalah pendidikan integral dan terpadu Pendidikan Islam 

tidak mengenal adanya pemisahan antara sains dan agama. Penyatuan antara 

kedua sistem pendidikan ini adalah tuntutan akidah Islam. 

3.   Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seimbang.  Ada beberapa prinsip 

keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam tersebut yaitu, a. 

keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, b. keseimbangan 

antara jasmani dan rohani, c. keseimbangan antara individu dan masyarakat. 

4.    Pendidikan Islam adalah pendidikan universal 

Prinsip ini maksudnya adalah pandangan yang menyeluruh pada seluruh 

aspek kehidupan manusia. Agama Islam yang menjadi dasar pendidikan 

Islam itu bersifat menyeluruh terhadap wujud, alam jagat dan hidup. Ia 

menekankan pandangan yang menghimpun roh dan badan, antara individu 

dan masyarakat, antara dunia dan akhirat, antara materi dan spiritual. 

5.    Pendidikan Islam adalah pendidikan yang dinamis 

Pendidikan Islam dalam prinsip ini tidak statis dalam tujuan materi, 

kurikulum, media, dan metodenya, tetapi ia selalu membaharui diri dan 

berkembang. Ia memberikan respon terhadap kebutuhan-kebutuhan 

masyarakat sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial yang tidak 

bertentangan dengan ajaran dasar Islam.57 

Tujuan pendidikan Agama Islam adalah untuk mencapai keseimbangan 

pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang 

dilakukan melalui latihan jiwa, akal pikiran (intelektual), diri manusia yang 

 
57 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 7, hlm. 28-36 
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rasional, perasaan dan indera. Karena itu, pendidikan hendaknya mencakup 

pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik : aspek spiritual, intelektual, 

imajinasi, fisik, ilmiah, dan bahasa baik secara individual maupun kolektif , dan  

mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan 

kesempurnaan. Tujuan terakhir pendidikan Islam terletak pada perwujudan 

ketundukan yang sempurna kepada Allah, baik secara pribadi, komunitas, maupun 

seluruh umat manusia.58 Oleh karena itu, pendidikan agama Islam memiliki tujuan 

utama (main goal) untuk menciptakan manusia yang cerdas, loyal, responsif, 

progresif, baik, berkesusilaan, dan lain sebagainya berdasar pada ide-ide universal 

dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

c. Materi Pendidikan Agama Islam pada Pembinaan Rohani Narapidana 

Materi Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana adalah sesuatu yang 

sangat fundamental bagi tambahan asupan spiritual dan religius. Materi ini  yang 

akan diberikan, diolah, dan di amalkan oleh para Narapidana. Pada dasarnya 

materi yang diberikan kepada para Narapidana adalah dasar-dasar praktik ilmu 

agama Islam seperi shalat, mengaji, puasa, dan lain sebagainya.  Selain itu, materi 

yang diberikan berkaitan dengan bagaimana membangun kembali komunikasi 

dengan sesama manusia maupun terlebih-lebih kepada Allah S.W.T. Islam juga 

mendorong umatnya untuk selalu mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri serta 

memohon ampun terhadap pelanggaran yang telah dilakukannya. Hal inilah yang 

harus dilakukan oleh Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Bahwa Lembaga 

 
58  Moh. Shofan, Pendidikan Berparadigma Profetik, (Yogyakarta: Ijang Grafika, 2004), 

hlm. 62 
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Pemasyarakatan dijadikan tempat untuk memperbaiki diri dan kembali pada nilai-

nilai ajaran agama Islam.  

Kemudian, ada beberapa materi dasar agama Islam yang akan diajarkan 

kepada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Secara konsep materi dasar 

agama Islam terdapat dalam Al-Qur’an (An-Nisa: 36-37) sebagai berikut: 

َ ٱ  ۡعبُُدواْ ٱ۞وَ  بِھِ   �َّ تُۡشِرُكواْ  َوبِ ٔ ٗ َشیۡ   ۦ َوَال  ِلَدۡینِ ٱۖا  َوبِِذي    ۡلَوٰ ٗنا   ۡلقُۡربَىٰ ٱ إِۡحَسٰ

َمىٰ ٱوَ  ِكینِ ٱوَ   ۡلیَتَٰ اِحبِ ٱوَ   ۡلُجنُبِ ٱ  ۡلَجارِ ٱوَ   ۡلقُۡربَىٰ ٱِذي    ۡلَجارِ ٱوَ   ۡلَمَسٰ  ۡلَجۢنبِ ٱبِ   لصَّ

نُكُ   لسَّبِیلِ ٱ  ۡبنِ ٱوَ  أَۡیَمٰ َملََكۡت  َ ٱإِنَّ    مۗۡ َوَما  فَُخوًرا   �َّ ُمۡختَاٗال  َكاَن  َمن  یُِحبُّ  َال 

َویَۡأُمُروَن    لَِّذینَ ٱ  ٣٦ َءاتَٰىُھُم    ۡلبُۡخلِ ٱبِ   لنَّاسَ ٱیَۡبَخلُوَن  َمآ  ُ ٱَویَۡكتُُموَن  ِمن   �َّ

ِھیٗنا  ۦۗفَۡضِلھِ  ِفِریَن َعذَاٗبا مُّ     ٣٧َوأَۡعتَۡدنَا ِلۡلَكٰ

Terjemahannya: Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 

dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga 

yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri 

yaitu orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan 

menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan 

Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.59 

Materi pendidikan dalam ayat ini meliputi 3 hal yaitu: 

1. Beribadah kepada Allah. Ayat diatas memerintahkan manusia agar beribadah 

kepada Allah. Hakikat ibadah adalah menaati ajaran Allah dalam nuansa 

ketauhidan dengan penuh kerendahan hati. 

 
59 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya , hlm. 84. 
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2. Bidang studi aqidah mestilah menjadi bahan ajar yang terpenting diberikan 

sebab semua kebaikan yang berwujud ketaatan beribadah, kepatuhan, 

kejujuran, dan akhlak mulia lainnya dapat terbangun dan berkembang hanya 

melalui penanaman aqidah tauhid ini. 

3. Akhlak mulia. Berperilaku mulia dalam bergaul dengan manusia dan alam 

sekitar merupakan salah satu materi kajian keislaman yang harus diajarkan 

dalam lembaga pendidikan. Ayat di atas mengajarkan kepada manusia agar 

berbuat ihsan (baik) kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, orang 

miskin, tetangga, dan orang dalam perjalanan.60 

Apabila dijelaskan lagi secara komprehensif maka materi agama Islam yang 

diperoleh para naripana secara umum adalah sebagai berikut: 

a. Keimanan (aqidah)  

Pendidikan utama yang harus dilakukan pertama kali adalah pembentukan 

keyakinan kepada Allah yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku, 

serta kepribadian bagi para Narapidana. Ruang lingkup pengajaran keimanan 

meliputi yang enam, yaitu percaya kepada Allah, percaya kepada para Rasul 

Allah, percaya kepada para malaikat-malaikat Allah, percaya kepada kitab-kitab 

suci yang diturunkan kepada para Rasul Allah, percaya kepada hari akhir dan 

percaya kepada Qadha dan Qadar.61 

Bahwa para Narapidana disadarkan kembali akan pentingnya rasa iman 

kepada Allah untuk meningkatkan ketakwaannya sehingga dapat kembali 

 
60 Mikyal Hardiyati dan Umi Baroroh, “Pendidikan Perspektif Al-Qur’an (Studi Tafsir 

Tarbawi Karya Ahmad Munir), Jurnal Penelitian, Volume  13, Nomor 1 (Februari 2019), hlm. 
118. 

61 Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 
2004), hlm. 67 
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mengamalkan segala bentuk perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-

larangan-Nya. Melalui pembinaan iman ini, diharapkan kepada Narapidana untuk 

dapat kembali kepada koridor yang benar dan dapat terjun kembali ke masyarakat 

sebagai pribadi yang baik yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. 

b. Syariah 

Syariah adalah semua bentuk aturan-aturan Allah dan hukum-hukum-Nya. 

Narapidana akan diingatkan kembali dan diajarakn bagaimana memperbaiki 

kembali hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, dan 

hubungannya dengan lingkungan sekitar. Narapidana akan diajarkan untuk 

kembali taat beribadah kepada Allah melalui praktek shalat, puasa, mengaji, dan 

dari siraman-siraman mental spiritual oleh para ustadz. Selain itu, Narapidana 

diberikan pengetahuan tentang peraturan-peraturan dasar dalam Islam tentang apa 

yang boleh dilakukan dan sebaliknya apa yang tidak boleh dilakukan. 

c. Ihsan (Akhlaq)  

Selain pembentukan dan peningkatan rasa keimanan bagi para Narapidana, 

juga diperlukan pembentukan akhlak yang mulia. Akhlak adalah dimensi Islam 

yang bersifat pelengkap dan penyempurna bagi kedua amalan di atas. Narapidana 

akan diajarkan bagaimana tata cara bergaul yang santun dan bermartabat dan 

menjauhi perbuatan yang buruk dan tercela. Sasaran pendidikan akhlak bagi 

Narapidana adalah keadaan jiwa dan karakter yang sopan, jujur, humanis, 

bertanggung jawab, dan taat kepada Allah S.W.T. Ada beberapa akhlak yang 

harus dimiliki oleh para Narapidana yaitu : 

1. Akhlak kepada manusia, yang dapat dibagi atas beberapa bagian yaitu, 
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a.  Akhlak kepada Rasulullah, seperti mencintai Rasulullah secara tulus dengan 

mengikuti semua sunnahnya. 

b. Akhlak kepada kedua orang tua, yaitu berbuat baik kepada keduanya dengan 

ucapan dan perbuatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam bentuk-bentuk  

perbuatan antara lain : menyayangi dan mencintai mereka sebagai bentuk 

terima kasih dengan cara bertutur kata sopan lemah lembut, mentaati 

perintah, meringankan beban, serta menyantuni mereka jika sudah tua dan 

tidak mampu lagi berusaha. Berbuat baik kepada orang tua tidak hanya 

ketika  mereka hidup, tetapi terus berlangsung walaupun mereka telah  

meninggal dunia dengan cara mendoakan dan meminta ampunan untuk 

mereka, menepati janji mereka yang belum terpenuhi, meneruskan 

silaturrahmi dengan sahabat-sahabat sewaktu mereka hidup.  

c. Akhlak kepada diri sendiri, seperti sabar, adalah perilaku seseorang terhadap 

dirinya sendiri sebagai hasil dari pengendalian nafsu dan penerimaan 

terhadap apa yang menimpanya. Sabar diungkapkan ketika melaksanakan 

perintah, menjauhi larangan dan ketika ditimpa musibah dari Allah. 

Selanjutnya syukur, yaitu sikap berterima kasih atas pemberian nikmat 

Allah yang tidak bisa terhitung banyaknya. Tawadhu yaitu rendah hati, 

selalu menghargai siapa saja yang dihadapinya (orang tua, muda atau 

miskin). Sikap tawadhu lahir dari kesadaran akan hakikat dirinya sebagai 

manusia yang lemah dan serba terbatas yang tidak layak untuk bersikap 

sombong dan angkuh di muka bumi.  
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d. Akhlak kepada keluarga, kerabat, seperti saling membina rasa cinta dan 

kasih sayang dalam kehidupan keluarga, saling menunaikan kewajiban 

untuk memperoleh hak, berbakti kepada ibu bapak, mendidik anak-anak 

dengan kasih sayang, dan memelihara hubungan silaturrahmi yang di bina 

orang tua yang telah meninggal dunia.  

e. Akhlak kepada tetangga seperti saling mengunjungi, saling membantu di 

waktu senggang, lebih-lebih di waktu susah, saling memberi, saling 

menghormati dan saling menghindar pertengkaran dan permusuhan.  

f.  Akhlak kepada masyarakat, seperti memuliakan tamu, menghormati nilai 

dan norma yang berlaku dalam masyarakat, saling menolong dalam 

melakukan kebajikan dan takwa, menganjurkan anggota masyarakat 

termasuk diri sendiri untuk berbuat baik dan mencegah diri sendiri dari 

melakukan perbuatan dosa.  

2. Akhlak kepada bukan manusia (lingkungan hidup)  

Sadar dan memelihara kelestarian lingkungan, menjaga dan memanfaatkan 

alam terutama hewani dan nabati untuk kepentingan manusia dan makhluk 

lainnya, sayang kepada sesama makhluk dan menggali potensi alam seoptimal 

mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya.62 

 

 

 

 

 
62 Aminuddin, dkk, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: PT 

Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 152 
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d. Strategi Pembinaan Pendidikan Islam pada Narapidana 

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan 

tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di 

dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam 

menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, 

orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani 

pembinaan yang telah diprogramkan.63 Pembinaan adalah  segala  hal  usaha, 

ikhtiar  dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan 

pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.64 

Pembinaan juga dijelaskan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang 

yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi 

pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai 

apa yang diharapkan.65 

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan 

dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. 

Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak 

melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap asimilasi, narapidana 

diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal 

ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi 

canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.66 Dalam membina narapidana 

 
63 Tiwan Setiawan, Model Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Wanita Semarang, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2006), hlm. 13 
64  Masdar Helmi, Dakwah dalam Alam Pembangunan I, (Semarang: Toha Putra, 1973), 

hlm. 50 
65 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 144 
66 Tiwan Setiawan, Model Pembinaan Narapidana, hlm. 17 
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tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-

prinsip pembinaan narapidana. Bagi narapidana yang beragama Islam maka 

terdapat strategi dan materi khusus yang harus diterapkan demi mencapai tujuan 

yang di inginkan. 

Secara operasional strategi  pembinaan pendidikan agama Islam bagi 

Narapidana meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan. 

a. Perencanaan 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak 

dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

itu seefisian dan seefektif mungkin.67 Tujuan ini akan menentukan dimana poros 

pembinaan pendidikan agama Islam bagi Narapidana. Dalam setiap perencanaan 

terdapat tiga kegiatan yaitu (1). Perumusan tujuan yang ingin dicapai (2). 

Pemilihan program untuk mencapai tujuan itu (3). Identifikasi dan pengerahan 

sumber.68  

1) Perumusan Tujuan 

Komponen tujuan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem 

pembelajaran. Akan terjadi proses pembelajaran mana kala terdapat tujuan yang 

harus dicapai sumber.69 Sebagai kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu 

yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam proses pembinaan 

hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam yang telah 

ditetapkan. 

 
67 Nanang  Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan,  (Bandung: PT  Remaja Rosdakarya,  

2009), hlm. 49 
68 Ibid. 
69 Wina Snajaya, Perempuan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2009),  

hlm.121 
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2)  Pemilihan Program 

Pemilihan program merupakan kegiatan untuk menentukan materi maupun 

program yang akan dilaksanakan. Pemilihan materi dan kegiatan harus sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai seperti kegiatan shalat berjamaah, pembinaan 

baca Al-Qur’an, mendengarkan ceramah agama dan lain sebagainya.  

3) Identifikasi dan Pengerahan Sumber 

Sumber dalam kegiatan pembinaan terbagi dua yaitu sumber manusia dan 

non-manusia. Sumber manusia adalah tenaga atau orang yang bertanggung jawab 

serta yang berperan serta dalam kegiatan pembinaan, diantaranya Kepala Lapas 

dan perangkatnya,  guru agama (ustadz), dan Narapidana sedangkan sumber non-

manusia yaitu,  sarana dan prasarana (Gedung Musholah, Mushaf Al-Qur’an, dan 

sebagainya). 

b. Pelaksanaan 

Setelah melakukan kegiatan perencanaan maka selanjutnya adalah tahap 

pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan.70 Para Narapidana akan menerima 

materi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh Lembaga 

Pemasyarakatan. 

 

 
70Ibid,  hlm.121 



37 
 

c. Pengawasan 

Pengawasan ini dilakukan oleh Lemabaga Pemasyarakatan untuk melakukan 

pemeriksaan, memeriksa  apakah program yang telah ditetapkan telah berjalan 

sesuai dengan  sasaran yang ingin dicapai dari  program. Jadi kegiatan 

pengawasan dilaksanakan dengan cara mengecek dari aktivitas kegiatan 

pembinaan yang dilakukan oleh para Narapidana. 

Berdasarkan teori-teori diatas menjelaskan bahwa manajemen pembinaan 

keagamaan Islam di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan tahap-

tahap yang disusun secara sistematis. Pembinaan pendidikan agama Islam 

narapidana terdiri atas materi akidah (kepercayaan), syariah (hukum) , muamalah 

(hubungan), dan akhlak (karakter). Pelaksanaan pembinaan ini dilakukan untuk 

memberikan pendidikan bagi narapidana untuk memperbaiki diri secara utuh agar 

tidak mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum negara. Selain itu, untuk 

mengembalikan dan meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah 

S.W.T., Hal ini dapat di gambarkan dalam kerangka berpikir sebagai berikut:  

          Gambar 1. Kerangka Berpikir 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang membahas objek yang berkaitan dengan 

penelitian ini, antara lain: 

1. Tesis Rita Pristiawati yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Tanjung Gusta Medan”. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Tesis ini memiliki 

rumusan masalah pada Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Tanjung Gusta Medan Terhadap Narapidan 

dan Tahanan?. Hasil penelitian ini adalah berupa pola-pola  pembinaan narapidana 

dan tahanan wanita yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita 

Tanjung Gusta Medan.71 

2. Tesis Atina Mutsla dengan judul “Manajemen Pembinaan Akhlak 

Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas  IIB Boyolali Tahun 2017)”. 

Tesis ini menggunakan teori pendidikan agama Islam dalam persepektif 

pembinaan karakter (akhlak). Pendekatan yang digunakan oleh Atina adalah 

pendekatan kualitatif.  Tesis ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan 

pembinaan akhlak bagi narapidana.72 

3. Tesis Azriadi dengan judul “Pelaksanaan Pembinaan Residivis 

Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatn di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang Perlindungan 

Negara)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosilogis. Fokus 

 
71 Rita Pristiawati ,“Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Wanita Tanjung Gusta Medan”, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009) 
72 Atina Mutsla “Manajemen Pembinaan Akhlak Narapidana di Rumah Tahanan (RUTAN) 

Kelas  IIB Boyolali Tahun 2017,Tesis , (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017) 
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penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis 

dan Efektivitasnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro?. Berdasarkan 

penelitian ini, bahwa pembinaan narapidana residivis didasarkan pada prinsip 

perundang-undangan tentang pemasyarakatan.73 

4. Tesis Amin Dwi Cahyono dengan judul “Manajemen Pembinaan Agama 

Islam Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan 

Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada 

bagaimana manajemen agama Islam pada narapidana?. Hasil penelitian ini adalah 

menguak tentang prosedur pembinaan bagi para narapidana dari tahap awal 

sampai tahap akhir. Kemudian, faktor pendukung pembinaan narapidana yaitu, 

beberapa narapidana yang mudah untuk dibina tentang pendidikan agama Islam 

dan sebaliknya faktor penghambatnya yaitu, faktor tingkat pendidikan dari 

narapidana yang berbeda-beda sehingga berimplikasi pada manajemen pembinaan 

agama Islam.74 

Berdasarkan kajian relevan di atas, bahwa penelitian ini memiliki bagian 

kesamaan yaitu pada jenis penelitian. Namun pada fokus utama, penelitian ini 

akan memiliki kajian yang berbeda. Pada bagian utama, peneliti akan melakukan 

kajian secara sistematis tentang pola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan evalusi tentang pembinaan keagamaan Islam narapidana di Lembaga 

 
73 Azriadi, “Pelaksanaan  Pembinaan Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasyarakatan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasyarakatan Tentang 
Perlindungan Negara)”, Tesis, (Padang: Universitas Andalas, 2011) 

74 Amin Dwi Cahyono“Manajemen Pembinaan Agama Islam Pada Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta”, Tesis , (Yogyakarta: UIN Sunan 
Kalijaga, 2016) 
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Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Pada bagian ini peneliti akan melihat strategi 

dan pola pendekatan yang digunakan oleh Lapas untuk melakukan pembinaan 

terhadap para narapidana. Kemudian, pada bagian kedua, peneliti akan 

menganalisis bagaimana hasil dari proses manajemen yang telah dilakukan 

terhadap pembinaan keagamaan Islam bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari. Tentu pola dan pendekatan yang digunakan 

oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari memiliki kekhasan tersendiri 

dalam melakukan manajemen pembinaan agama Islam. Hal ini yang menjadi 

pembeda dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang peneliti lakukan 

perlu pengkajian yang lebih mendalam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


