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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Peran agama dalam kehidupan masyarakat sangat penting. Setiap manusia 

menginginkan keselamatan dan kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia 

maupun kehidupan di akhirat kelak. Untuk mencapai keinginan tersebut tentunya 

tidak mudah melainkan didapatkan dengan sebuah usaha, karena agama 

mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara-cara yang khas untuk 

mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.  

Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar di dunia. Agama Islam 

adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk bangsa Indonesia, yang 

berfokus pada keyakinan terhadap Allah SWT. Rasa yakin dan percaya kepada 

Allah SWT merupakan modal utama dalam menanamkan nilai-nilai agama dalam 

kehidupan. Pendidikan agama tidak hanya kita dapatkan dari bangku sekolah, 

melainkan dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sebuah lembaga. Hal 

ini sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seseorang yaitu menjadi 

insan yang bertaqwa berlandaskan nilai-nilai agama, khususya remaja sebagai 

generasi penerus bangsa. 

Selain itu, pendidikan agama Islam mempunyai peranan penting dalam 

mengembangkan mental, hal ini dikarenakan pendidikan agama islam memiliki 

nilai-nilai Islam yang  bersumber langsung dari kitab suci Al-qur’an dan Al-

hadits. Pada dasarnya  pendidikan Islam itu sendiri memiliki peran yang kongkrit 

dalam pembentukan kepribadian, terlebih lagi dengan pendidikan akhlak 

(Herlianto Suryadi, 2019). Pendidikan akhlak mampu menjadi tolak ukur bagi 
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perkembangan mental, khususnya mental seorang anak. Melalui kesadaran 

beragama diharapkan akan muncul pada diri anak mental yang sehat. 

Kenyataannya pada saat ini anak banyak terlibat dalam kasus-kasus yang 

bertentangan dengan norma hukum dan perilaku yang menyimpang. Sehinggga 

dijerat dengan sangsi hukum. Hal ini dapat dilihat seperti terjadinya keributan 

antara desa (tawuran), narkoba, pembunuhan, berjudi, mencuri dan sebagainya 

(Erwinsyah,2017). 

Kamis, 28 Oktober 2021, TribunnewsSultra.com mengeluarkan artikel yang 

berjudul “Kasus Narkotika Di Kendari Meningkat Selama Pandemi, Generasi 

Milenial Dominasi”. Kemudian, Senin, 8 November 2021, TribunnewsSultra.com 

juga mengeluarkan artikel yang berjudul “2 Gadis di Bawah Umur di Konsel 

Digilir 12 Remaja, 4 Masih Buron”. Hal-hal seperti inilah yang membawa anak 

remaja masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu karena 

merosotnya nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Seperti yang kita lihat saat ini, 

agama bukan lagi menjadi hal penting bagi anak-anak melainkan mereka lebih 

mementingkan pergaulan sesama teman sebaya. Sehingga pergaulan tersebut yang 

membuat mereka lupa akan pentingnya menjadikan agama sebagai pedoman 

hidup untuk dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. 

Di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam penanganan anak-anak kriminal 

yang telah dijatuhi penjara, maka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak  (LPKA). LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa 

pidananya. LPKA juga berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, 

pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan 

ketentuan perundaang-undangan (Eriza,2018). Di dalam LPKA anak berhak 
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memperoleh pembinaan, bimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan 

pelatihan. Sehingga dapat disimpulkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) adalah suatu tempat anak menjalani masa pidananya dengan tetap 

memperhatikan hak-hak anak seperti mendapatkan bimbingan dan pembinaan. 

Pembinaan keagamaan merupakan suatu bimbingan yang mengembangkan 

dan membimbing apa yang terdapat pada diri tiap individu secara optimal yang 

sesuai dengan ajaran-ajaran atau cara-cara yang terkandung di dalam agama agar 

setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat 

pada umumnya. Dalam hal ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku 

menuju kearah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan 

terhadap bimbingan agama Islam, yang mana dalam bimbingan agama Islam ini 

lebih kepada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang 

tertanam dalam jiwanya, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para  

andikpas untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan 

(Suryadi, 2019). 

Bimbingan agama dapat menanggulangi penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi pada manusia. Bimbingan yang dilakukan mampu membuat manusia 

menyadari fitrahnya sebagai khalifah di muka bumi dan makhluk Tuhan yang 

wajib mematuhi perintah-Nya yaitu mengabdi dan menyembah kepada Allah agar 

hubungan terjalin baik antara makhluk dan Kholiq (Pencipta). Al-Quran Surah 

An-Nisa’/4:59 menjelaskan tentang perintah untuk taat kepada Allah SWT: 
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Terjemahnya:  Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 

Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 

lebih baik akibatnya.(Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 87. 

2014) 

 

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah taat kepada Allah SWT dan 

Rasul-Nya sebagai umat islam yang beriman. Oleh karena itu, kita sebagai hamba 

yang beriman janganlah kita sekali-kali melakukan hal yang dilarang oleh Allah 

SWT. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an surah Al-Maidah/5:90, Allah SWT 

berfirman: 

   
   

   
   

   
    

 

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-

perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(Kemenag RI, Al-

Qur’an dan Terjemahnya. 123. 2014) 

 

Meskipun banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah dan 

larangan Allah SWT, namun masih banyak juga manusia yang melanggarnya 

dengan melakukan hal-hal yang telah dilarang-Nya, seperti berjudi, meminum 

alkohol (mabuk-mabukan), membunuh sesama umat muslim, dan sebagainya. 

Saat ini, di Sulawesi Tenggara banyak anak remaja yang terjerat kasus seperti itu, 

sehingga harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 
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II Kendari. Oleh karena itu, dalam LPKA anak binaan harus diberikan sebuah 

bimbingan agama agar mereka dapat kembali dijalan Allah SWT dan menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. 

Berdasarkan observasi awal oleh peneliti, salah satu kegiatan pembinaan 

yang ada di LPKA adalah pembinaan keagamaan yaitu kerohanian, guna untuk 

membangun pondasi jiwa rohani anak binaan, agar anak binaan lebih terarah dan 

mempunyai jiwa yang baik seperti budi pekertinya. Kegiatan pembinaan 

kerohanian anak binaan ini dilaksanakan di Masjid yang dibantu oleh pihak 

LPKA yaitu Seksi Pembinaan dan dari luar LPKA yaitu Yayasan Niru Nabi.  

Seksi Pembinaan yaitu salah satu struktur yang ada di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari yang mempunyai tugas 

melakukan bimbingan, pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan 

keterampilan, serta layanan informasi (LPKAjakarta.kemenkumham.go.id, 2017). 

Kemudian Yayasan Niru Nabi merupakan lembaga sosial yang berkomitmen 

untuk melayani umat marginal. Selain di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan, 

Yayasan niru nabi juga melakukan pembinaan kepada anak-anak di kompleks 

pemulung, kelompok rentan dan masyarakat dhuafa. (sharinghappiness.org, 2020) 

Bimbingan yang dilakukan terhadap anak binaan diharapkan agar mampu 

mendapatkan pengetahuan tentang agama, melaksanakan sholat wajib maupun 

sholat sunnah, dan menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran beragama 

dalam kehidupan. Melalui bimbingan agama yang diberikan, anak binaan akan 

memiliki sikap yang baik dalam beragama, sehingga setelah selesai menjalani 

hukuman para anak binaan akan menjadi insan yang lebih baik dari sebelumnya 

(Erwinsyah, 2017). Bimbingan agama yang dilakukan juga harus menggunakan 



 

6 
 

metode atau cara-cara yang bijak, yaitu dengan tutur kata yang baik dan penuh 

dengan kelembutan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah An-

Nahl/16:125, Allah SWT berfirman: 

 

    

  

   

     

      

    

     

 

Terjemahnya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah 

dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang 

yang mendapat petunjuk. (Kemenag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya. 281. 

2014) 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian bimbingan agama Islam yang ada di Lembaga Pembinaan 

Kusus Anak (LPKA) kelas II Kendari dengan judul “Metode Bimbingan Agama 

Islam Pada Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

Kelas II Kendari” 

 1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana pelaksanaan bimbingan agama Islam di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas II Kendari. 

1.3 Rumusan Masalah 

1.3.1 Bagaimana pelaksanaan bimbingan agama Islam di LPKA Kelas II 

Kendari? 
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1.3.2 Bagaimana metode yang digunakan para pembina ketika pelaksanaan 

bimbingan agama Islam? 

1.3.3 Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi para pembina 

ketika memberikan bimbingan agama Islam? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan agama Islam di LPKA 

Kelas II Kendari 

1.4.2 Untuk mengetahui metode-metode yang digunakan para pembina 

ketika pelaksanaan bimbingan agama Islam 

1.4.3 Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi 

oleh para pembina ketika memberikan bimbingan agama Islam 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat sebagai: 

1.5.1 Manfaat Secara Teoritis 

Manfaat secara teoritis yakni dapat menjadi salah satu perbandingan studi 

lebih lanjut dalam peningkatan dan ilmu pengetahuan dibidang ilmu Bimbingan 

Penyuluhan Islam, serta dapat dijadikan sebuah referensi baik bagi tenaga 

pengajar maupun peneliti-peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan 

metode bimbingan agama Islam pada anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus 

Anak (LPKA) Kelas II Kendari. 

1.5.2 Manfaat Secara Praktis 

1.5.2.1 Bagi Mahasiswa, Penelitian ini untuk menambah khasanah 

perpustakaan IAIN Kendari dan juga sebagai referensi bagi 
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generasi selanjutnya, khususnya pada Program Studi Bimbingan 

dan Penyuluhan Islam, juga untuk pengembangan penelitian yang 

relevan. 

1.5.2.2 Bagi Peneliti, Penelitian ini sebagai usaha untuk mengembangkan 

kemampuan penelitian karya ilmiah selain itu juga untuk 

memperoleh pengalaman ptaktis di lapangan. 

1.5.2.3 Bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Kendari, 

dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

serta saran pada kegiatan bimbingan agama Islam yang diadakan di 

LPKA Kelas II Kendari, guna untuk senantiasa mengamalkan 

ajaran-ajaran agama Islam dalam kehidupan dan menjadi pribadi 

yang lebih baik dari sebelumnya. 

1.6 Definisi Operasional 

Metode bimbingan agama islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

cara seksi pembinaan dan yayasan Niru Nabi dalam memberikan bimbingan 

agama Islam pada anak binaan, dengan harapan anak-anak binaan dapat 

menjadikan agama sebagai pedoman untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia maupun di akhira, serta dapat menjadikan pribadi anak binaan lebih baik 

lagi ketika kembali ke masyarakat. 
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