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ABSTRAK 
 

Nama  : Murniati Mokoagow 

Prodi  : Pendidikan Agama Islam (PAI) 

NIM  : 15.2.3.046 

Judul Skripsi : Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus 

   Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado 

  

Skripsi ini membahas tentang Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi 

Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado. 

Pendidikan agama Islam suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik 

agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati 

tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai 

pendangan hidup. Pembinaan yang bersifat religius dalam lembaga dapat 

menumbuhkan kesadaran narapidana agar narapidana kembali berbaur dengan 

masyarakat, mereka tidak lagi merasa canggung karena perilaku mereka dahulu. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana subjek 

penelitian adalah kepala lembaga, pembina agama Islam dan beberapa narapidana 

kasus narkoba. Metode yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data dalam 

penulisan skripsi ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

menggambarkan sebuah pembinaan pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Kelas 

IIA Manado. 

 Hasil yang ditemukan adalah pembinaan Pendidikan Agama Islam yang 

diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado merupakan pendidikan 

nonformal atau pendidikan luar sekolah. Pendidikan ini dilaksanakan dengan 

berbagai bentuk kegiatan secara terjadwal (1) Hari senin, selasa, rabu, jadwal 

pembinaan jasmani yang meliputi pembinaan kemandirian yaitu kegiatan PBB, dan 

olahraga. Kamis Pembinaan Pendidikan Agama baik yang muslim maupun 

nonmuslim, Kamis malam atau malam Jumat kegiatan Yasinan dan sholawatan. Hari 

Jumat kegiatan sholat Jumat berjamaah, serta tadarusan selesai sholat. Sabtu Minggu 

juga diisi dengan kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama dan kegiatan TPA 

dilaksanakan setiap hari. (2) Materi yang diberikan dalam pelaksanaan pendidikan 

agama Islam adalah akidah, syari’ah dan akhlak. (3) Metode yang digunakan 

diantaranya: metode ceramah, metode diskusi, metode Tanya jawab, metode kisah. 

Dengan demikian, adanya pembinaan pendidikan agama Islam para 

narapidana khusunya narapidana narkoba memiliki pengetahuan agama yang lebih 

banyak, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan ajaran-

ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan 

ibadah dan akhlak.  

 

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk religius artinya manusia selalu dekat dengan 

agama. Agama mempunyai pengertian yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang 

dinyatakan dengan mengadakan hubungan dengan Dia melalui upacara, 

penyembahan dan permohonan-permohonan, membentuk sikap hidup manusia 

menurut atau berdasarkan ajaran agama.
1
 Oleh karena itu beragama merupakan 

kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk lemah sehingga memerlukan 

tempat bertopang atau tempat mengadu.  

Sebagai makhluk religius dalam hal ini agama Islam, manusia sadar dan 

meyakini bahwa setiap hal yang dilakukan selalu di awasi oleh Allah swt. Manusia 

tidak terlepas dari kesalahan karena itu manusia membutuhkan pendidikan untuk 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Pendidikan dipandang sebagai 

salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi muda 

agar memiliki kepribadian yang lebih baik. Pendidikan Agama Islam juga 

merupakan salah satu dari tiga subyek pelajaran yang harus dimasukkan dalam 

kurikulum setiap lembaga pendidikan formal di Indonesia. Hal ini karena 

                                                           
1
 Muhammad, Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2015), h. 40. 
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kehidupan beragama merupkan salah satu dimensi kehidupan yang diharapkan 

dapat terwujud secara terpadu.
2
 

Pendidikan agama Islam suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta 

didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, lalu 

menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan 

Islam sebagai pendangan hidup.
3
 Pembinaan pendidikan Agama Islam berfungsi 

untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang maha 

Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan 

hubungan antar umat beragama.
4
 

Buktinya dari jaman dulu pendidikan agama Islam yang masuk di 

Indonesia yang diajarkan oleh para ulama yang tersebar ke berbagai daerah di 

Indonesia berhasil memperbaiki pola pikir sekaligus memperbaiki akhlak manusia. 

Pendidikan agama Islam telah berhasil membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa 

yang lebih beradab. Pendidikan agama Islam telah memberikan dampak kepada 

kepercayaan-kepercayaan manusia terhadap sesuatu sehingga kita dapat 

mengarahkan hati dan pikiran berbuat hal yang baik sesuai dengan tujuan 

pendidikan agama Islam. Terutama di era seperti ini pembinaan pendidikan agama 

Islam sangatlah penting untuk membentengi diri kita dari dampak-dampak negatif 

                                                           
2
 Chabib Thoha, dkk., Metodologi Pengajaran Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 

h.1. 

3
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h. 87. 

4
 Amin Headri, Pembinaan Agama Di Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Pembinaan Agama dan 

Keagamaan, 2010), h.19. 
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dan untuk merubah perilaku manusia dari yang tidak baik menjadi lebih baik. 

Seperti halnya narapidana mereka membutuhkan pendidikan agama untuk 

merubah perilaku dan menyadarkan akan kesalahan yang di buat melalui 

pembinaan pendidikan agama Islam. 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan.
5
 Narapidana terbagi dua yaitu pidana umum antara lain kasus 

pembunuhan, pencurian, dan kasus kekerasan seksual serta pidana khusus yaitu 

kasus narkoba dan kasus korupsi. Disinlah pembinaan pendidikan agama Islam 

bagi narapidana sangat dibutuhkan untuk merubah perilaku para narapidana, 

seperti pada narapidana kasus narkoba mereka membutuhkan pendampingan 

mental karena penggunaan narkoba yang berlebihan menyebabkan narapidana 

kehilangan kesadaran dan dapat melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri 

dan juga orang lain. 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat bahan berbahaya, selain 

narkitotika istilah lain yang diperkenakan oleh departemen kesehatan adalah napza 

singkatan dari narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya. Penggunaan narkoba 

yang berlebihan menyebabkan ketergantungan, kehilangan kesadaran, dan dapat 

merusak organ tubuh.
6
 Penggunaan dan pengedaran narkoba menyebabkan 

seseorang bisa terjerumus dalam masalah hukum, mereka bisa masuk penjara atau 

                                                           
5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Bab I Pasal I ayat (I) tentang 

Pemasyarakatan, h. 2. 

6
 Hanif Dhiaulhaq, Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Narkotika di 

Rutan Kelas 1 Surakarta, IAIN Surakarta (Skripsi pdf), h. 2. 
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Lembaga pemasyarakatan melalui proses hukum yang telah diberlakukan 

pemerintah kepada masyarakat yang menggunakan dan mengedarkan narkoba. 

Pengaruh penggunaan narkoba biasanya datang dari ajakan orang-orang 

disekitar sehingga pentingnya untuk menjaga diri dari lingkungan, karena 

pengaruh lingkungan yang tidak baik bagi anak muda dapat mengakibatkan 

perilaku menjadi tidak baik pula. Peran orang tua dan masyarakat sanagat penting 

untuk menjaga, membentengi dan menciptakan lingkungan keluarga dan 

masyarakat yang baik. Sehingga generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan 

ajakan narkoba atau sejenisnya, atau dimulai dari merokok. Islam sangat 

memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seseorang, hingga sampai 

melarang keras berbagai konsumsi barang haram misalnya narkoba. Seperti firman 

Allah yang terdapat dalam QS Al-Maidah ayat 90: 

                       

                  

Terjemahan:  

“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.“
7
 

 

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan, Imam Bukhari ketika 

menjelaskan peraturan larangan-larangan itu mengemukakan bahwa minuman 

keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, maka 

                                                           
7
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT 

Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.163.  
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disusulnya larangan meminum khamar dengan perjudian karena perjudian 

merupakan salah satu cara membinasakan harta, maka pembinasaan harta disusul 

dengan larangan pengagungan terhadap berhala yang merupakan pembinasaan 

agama. Karena berhala merupakan syirik yang nyata (mempersekutukan Allah 

swt) jika berhala itu disembah, dan merupakan syirik tersembunyi bila dilakukan 

penyembelihan atas namanya, meskipun tidak disembah. Maka dirangkailah 

pengagungan berhala itu dengan salah satu bentuk syirik tersembunyi yaitu 

mengundi dengan anak panah. Setelah semua itu dikemukakan, kesemuanya 

dihimpun beserta alasannya yaitu bahwa semua itu adalah rijs perbuatan keji.  

Bagi mayoritas ulama, apapun yang apabila diminum atau digunakan 

dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukannya maka ia 

adalah khamr dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit maupun banyak. 

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman khamar dan penamaannya sebagai 

sebagai rijs/keji serta perintah menghindarinya, sebagai bukti bahwa khamar 

adalah sesuatu yang najis.
8
 

Dapat disimpulkan bahwa khamar adalah barang haram yang dilarang 

penggunaannya oleh Allah swt karena menyebabkan pengguna kehilangan 

kesadaran dan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Meminum 

minuman keras juga adalah salah satu cara yang paling banyak menghilangkan 

                                                           

8
 M. Qiraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 191-192. 
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harta salah satunya dengan berjudi. Berjudi merupakan salah satu cara 

menbinasakan harta. 

Larangan ini juga diterapkan oleh pemerintah karena itu ketertiban dan 

keamanan dalam masyarakat akan terpelihara apabila tiap-tiap anggota masyarakat 

menaati peraturan-peraturan yang ada dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini 

dikeluarkan oleh pemerintah, namun walaupun peraturan-peraturan telah 

dikeluarkan masih ada saja orang yang melanggarnya. Segala peraturan-peraturan 

tentang pelanggaran kejahatan dan sebagainya diatur oleh hukum pidana dan 

dimuat dalam satu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana yang disingkat KUHP. Dalam Islam pun kepatuhan kepada 

peraturan pemerintah dalam kebaikan adalah suatu kewajiban, seperti yang 

terdapat dalam QS An-Nisa’ ayat 59 yang berbunyi: 

                        

                              

              

 

Terjemahan:  

“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 
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kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya.” 

9
 

Allah swt memerintahkan untuk taat kepada-Nya dan taat keada Rasul Nya 

yaitu dengan melaksanakan perintah yang wajib dan yang sunnah serta menjauhi 

larangannya. Allah swt juga menjelaskan pada ayat ini memerintahkan kepada 

hambanya untuk taat kepada para pemimpin, mereka itu adalah orang-orang yang 

memegang kekuasaan atas manusia, yaitu para penguasa, para hakim dan para ahli 

fatwa (mufti), sesungguhnya tidaklah akan berjalan dengan baik urusan agama dan 

manusia kecuali dengan taat dan tunduk pada mereka sebagai suatu tindakan 

ketaatan kepada Allah dan mengharap apa yang ada disisiNya, akan tetapi dengan 

syarat mereka tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah dan bila mereka 

memerintahkan kemaksiatan kepada Allah maka tidak ada ketaatan kepada 

makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah.  

Pada ayat ini Allah swt memerintahkan kepada hambanya agar 

mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan oleh manusia dari perkara-

perkara yang merupakan dasar-dasar agama ataupun cabang-cabangnya kepada 

Allah dan Rasulnya, maksudnya kepada kitabullah dan sunnah RasulNya.
10

 

Hal ini tentu membutuhkan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, 

dengan kesadaran masyarakat akan peraturan yang ada serta aparat hukum yang 

                                                           

9
 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT 

Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 114. 

10
 Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, Tafsir al-karim ar-rahman fi tafsir kalam al-

mannan, trj Muhammad Iqbal, Tafsir Al-Qur’an surah An-Nisa s/d Al-An’am, Jilid. II, cet. I, (Jakarta: 

Putaka Sahifa, 2007), h. 110-111. 
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menjalankan kewajiban dengan baik, maka paling tidak mengurangi deretan 

kejahatan atau tindak pidana yang tidak hanya merugikan korban tetapi juga 

merugikan masyarakat lainnya dan juga negara. Orang-orang yang melakukan 

kejahatan banyak yang terjerumus kedalam penjara atau lembaga pemasyarakatan 

Pembinaan narapidana di Indonesia dewasa ini dikenal dengan nama 

pemasyarakatan istilah penjara telah di ubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan 

(LAPAS) sebagai wadah pembinaan untuk menghilangkan sifat-sifat jahat melalui 

pembinaan seseorang yang melakukan tindak pidana mendapatkan ganjaran 

berupa hukuman pidana, jenis dan beratnya hukuman pidana itu sesuai dengan 

sifat perbuatan yang telah ditentukan oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Kejahatan perlu mendapatkan kajian serius mengingat kerugian yang ditimbulkan. 

Kerugian tersebut dapat terjadi pada negara, masyarakat maupun individu 

sehingga perlu diatasi. Oleh sebab itu negara memberikan reaksi berupa larangan 

terhadap perbuatan itu serta memberikan sanksi bagi orang yang melanggarnya.
11

 

Dengan memberikan pembinaan yang bersifat religius maka harapan 

lembaga dapat menumbuhkan kesadaran narapidana agar pada waktu pembinaan 

selesai narapidana kembali berbaur dengan masyarakat, mereka tidak lagi merasa 

canggung karena perilaku mereka dahulu. 

                                                           

11
 Zakiah Dadarajat, Pembinaan Islam dalam Keluarga dan Sekolah, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 1993), h. 40. 
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Lembaga Pemasyarakatan yang kemudian disingkat LAPAS adalah unit 

pelaksana teknis pemsyarakatan yang menampung, merawat dan membina 

narapidana. Dapat dikatakan juga bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah 

merupakan sarana pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. 

Dari hasil observasi peneliti pada tanggal 2-5 oktober 2018 di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado juga menerapkan program Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana, agar dapat menumbuhkan kecintaan 

mereka terhadap agama. Di lokasi tersebut ada kerja sama antara bidang 

keagamaan, petugas lembaga dan pembina keagamaan, serta bekerja sama juga 

dengan ustad-ustad setempat dan kementrian agama. Dalam Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam, Narapidana dibagi dalam beberapa kasus yaitu ada 

Pidana khusus terdiri dari kasus narkoba dan tipikor atau kasus korupsi. Kemudian 

Pidana umum diantaranya terdiri dari kasus pembunuhan, kasus pencurian dan 

kasus pelecehan seksual. Dalam hal ini peneliti meneliti Narapidana khususnya 

untuk kasus Narkoba. Pada kelas Narkoba mereka menerima Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam tentang Fiqih, Aqidah Akhlak dan praktek mengaji dan 

diisi juga dengan kegiatan-kegiatan pembinaan kemandirian. Proses pembinaan 

pendidikan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado, lebih 

mengutamakan pembinaan akhlak untuk memperbaiki akhlak para Narapidana.
12

 

 

                                                           

12
 Hasil Observasi, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, Tanggal 2-5 Oktober 

2018. 
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang “Pembinaan Pendidikan 

Agama Islam bagi Narapidana kasus Narkoba di Lembega Pemasyarakatan 

Kelas IIA Manado” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan maka penulis dapat 

merumuskan sub masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana bentuk Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Kasus 

Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado? 

2. Apa hambatan dan solusi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi 

Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado? 

C. Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah 

terbatas pada pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana Muslim kasus 

narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado. Serta hambatan dan 

solusi dalam pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado. Dalam hal ini narapidana narkoba 

muslim berjumlah 74 orang dan yang di wawancarai untuk keperluan data yaitu 16 

orang. 
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D. Pengertian Judul 

Skripsi yang akan diteliti oleh penulis diberi judul: “Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Narkoba Di Lembaga 

Pemasyarkatan Kelas II A Manado”. Beberapa istilah atau kata-kata yang 

membentuk judul dirasa untuk perlu dipaparkan pengertiannya masing-masing 

yang kemudian dijelaskan secara keseluruhan sehingga dapat di pahamai bersama. 

Berikut ini pengertian beberapa istilah atau kata-kata yang membentuk judul 

tersebut yaitu: 

1. Pengertian Pembinaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pembinaan berarti usaha, 

tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
13

 Pembinaan adalah suatu proses 

yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan 

mengembangkan kemampuannya agar ia memperoleh kebahagiaan pribadi 

dan kemanfaatan sosial. Pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan 

keagamaan yang harus di bimbing dan dilaksanakan dengan baik. Pembinaan 

secara tidak langsung berperan sebagai pembentukan pribadi anak didik dan 

                                                           

13
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pusataka, 1990, h.37. 
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kepribadian ditentukan oleh pengalaman tindakan serta cara hidup yang 

menjadi kebiasaan.
14

 

2. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidkan Agama Islam dalam arti luas adalah segala pengalaman belajar 

yang dilalui peserta didik dengan segala lingkungan dan sepanjang hayat, 

pada hakekatnya kehidupan mengandung unsur pendidikan karena adanya 

interaksi dengan lingkungan, namun yang penting bagaimana peserta didik 

menyesuaikan diri dan menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam 

berinteraksi dengan semua itu dan dengan sipapun. Sebagai pendidik tentu 

saja tanggung jawab besar dalam memberikan warna Islam pada 

lingkungannya. 

Menurut Armai Arief pengertian Pendidikan Agama Islam yaitu sebuah 

proses yang dilakukan untuk menciptakan manusia-manusia yang seutuhnya, 

seiman dan bertaqwa kepada Tuhan serta mampu mewujudkan eksistensinya 

sebagai khalifahn dimuka bumi, yang berdasarkan kepada ajaran Al-Qur’an 

dan Sunnah, maka tujuan dalam konteks ini berarti terciptanya insan-insan 

kamil setelah proses pendidikan berakhir.15 

Dasar pendidikan agama Islam sebagai penegak agar tidak terombang-

ambing oleh pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun 

                                                           

14
 Rizky Kurnia Ramadani, Pembinaan Keagamaan Bagi Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas II B Cilacap, IAIN Purwokerto (skripsi pdf), h. 5. 

15
 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Pers, 

2002), h.16. 
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mempengaruhinya. Dasar pendidikan Islam yakni Al-Qur’an, As-sunnah, dan 

Ijtihad. 

 

 

3. Pengertian Narapidana 

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana di Lembaga 

Pemasyarakatan.16 Lembaga Pemasyarakatan yang dimaksud  adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik 

pemasyarakatan. 

Narapidana adalah orang hukuman atau orang yang sedang menjalani 

hukuman karena tindak pidana. Tetapi dalam hal ini petugas juga memberikan 

pendapatnya mengenai narapidana, yaitu seseorang yang telah melanggar 

hukum dan telah divonis oleh hakim dan di tempatkan di dalam Lembaga 

Pemasyarakatan untuk menjalani pidana. 

4. Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. 

Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia adalah Napsa yang merupakan singkatan dari 

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.17 

                                                           

16
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Bab I Pasal I ayat (I) tentang 

Pemasyarakatan, h. 2. 

17
 http://www.slideshare.definisiNarkoba.net. Di akses pada tanggal 26 November 2018. 

http://www.slideshare.definisinarkoba.net/
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Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan 

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan 

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. 

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan 

narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan 

saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. 

Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara 

rutin. 

5. Lembaga Pemasyarakatan 

Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah lembaga yang didalamnya 

terdapat sistem kemasyarakatan serta memberikan bimbingan-bimbingan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Narapidana atau eksistensinya 

sebagai manusia.
18

 

Lembaga Pemasyarakatan adalah Sistem perlakuan dan lembaga 

pemasyarakatan adalah pengambilan dari istilah penjara yang dihubungkan 

dengan sistem perlakuan dengan sistem perlakuan dengan regenerasi dengan 

cara membimbing, mendidik dan melatih narapidana baik aspek pengetahuan 

maupun aspek keterampilan. Mereka yang menjadi narapidana bukan lagi 

                                                           

18
 Neldi Sandra, Kegiatan Pendidikan Agama Islam Dalam Uapaya Meningkatkan Kesadaran 

Beragama Bagi Narapidana Muslim, Universitas Islam Negeri UIN Sumatera Utara (skripsi pdf), h. 

10. 
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dibuat jera, melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. Oleh karena 

itu dahulu Lembaga Pemasyarakatan lebih dikenal dengan penjara. 

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah 

tempat untuk menjalankan hukuman bagi orang yang melakukan kesalahan 

setelah melalui putusan sidang. Lembaga Pemasyarakatan memberikan 

bimbingan untuk memberikan kesadaran bagi orang yang malaksanakan 

hukuman atau biasa disebut narapidana. 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana pembinaan pendidikan agama Islam bagi 

Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Manado. 

b. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi pada pembinaan 

pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan kelas IIA Manado. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut: 

a. Manfaat teorotis, yakni untuk menambah khazanah keilmuan dan 

mengembangkan pemahaman terkait dengan pembinaan Pendidikan 
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agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas IIA Manado. 

b. Manfaat praktis, yakni hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru kepada pihak yang berkepentingan antara lain: 

1) Memberikan informasi bagi mahasiswa dalam mempelajari 

pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana. 

2) Menambah wawasan bagi penulis tentang pembinaan pendidikan 

agama Islam bagi Narapidana. 

3) Memberikan gambaran tentang pendidikan agama Islam bagi 

narapidana bagi mahasiswa IAIN Manado pada umumnya. 

4) Menambah khazanah kepustakaan IAIN Manado. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembinaan Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pembinaan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa pembinaan berarti usaha, 

tindakan dan kegiatan yang diadakan secara berdaya guna dan berhasil guna 

untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
1  

Sebelum penulis menguraikan tentang pengertian pendidikan agama Islam, 

perlu kiranya penulis mengemukakan terlebih dahulu tentang pengertian 

pendidikan secara umum.  Pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa 

Yunani yang terdiri dari kata “Pais” artinya seseorang, dan “again” yang berarti 

membiming. Jadi pendidikan (paedagogie) artinya bimbingan yang diberikan 

pada seseoang. Sedangkan secara umum pendidikan merupakan bimbingan 

secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani 

peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang baik. Oleh karena itu, 

pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok 

dalam membentuk generasi muda agar memiliki kepribadian yang lebih baik. 

Pendidikan menurut Oemar Hamalik adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap 

lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

                                                           

1
 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990, h.37. 
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yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan 

masyarakat.
2
 

Sementara itu, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 

20 Tahun 2003 tentang pendidikan dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.
3
 

Ada beberapa pendapat yang mendefinikan tentang pengertian Pendidikan 

Agama Islam. Menurut Zakiyah Darajat Pendidikan Agama Islam adalah suatu 

usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat 

memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Lalu menghayati tujuan, yang pada 

akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pendangan 

hidup.
4
 

Sedangkan menurut Abdul Majid dalam buku Pendidikan Agama Islam 

adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan siswa untuk 

                                                           

2
 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 43 

3
 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal I 

4
 Zakiah Daradjat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), h. 87. 
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meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui bimbingan, 

pengajaran yang ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5
 

Berdasarkan uraian pengertian yang telah peneliti paparkan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan dengan melalui 

ajaran-ajaran agama Islam, yaitu berupa bimbingan, dan asuhan terhadap siswa 

agar nantinya setelah selesai dari pendidikan siswa dapat memahami, 

menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah 

diyakininya secara menyeluruh. Serta mampu menjadikan ajaran agama Islam 

itu sebagai suatu pandangan hidup demi keselamatan dan kesejahteraan hidup 

di dunia dan di akhirat. 

2. Landasan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam mempunyai dasar sebagai penegak agar tidak 

terombang-ambing oleh pengaruh luar yang mau merobohkan ataupun 

mempengaruhinya. Berikut adalah landasan pendidikan agama Islam: 

a. Al-Qur’an 

Allah berfirman dalam Q.S al-Mujaadilah ayat 11 yang berbunyi: 

                      

                   

                 

                                                           

5
 Abdul Majid, Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: 

PT Remaja Rosda Karya, 2004), h.130. 
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Terjemahan: 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya 

Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: 

"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-

orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

 

Dalam tarfsir Al-Azhar dijelaskan “wahai orang-orang yang beriman! 

Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah pada majlis-majlis, maka 

lapangkanlah (pangkal ayat 11).” Artinya bahwa majlis yaitu duduk bersama. 

Asal mulanya duduk bersama mengelilingi Nabi karena hendak mendengar 

ajaran-ajaran dan hikmat yang akan beliau keluarkan. Tentu ada yang datang 

terlebih dahulu, sehingga tempat duduk bersama itu kelihatan telah sempit. 

Pada waktu itu orang duduk bersama di atas tanah, belum memakai kursi 

seperti sekarang. Niscaya karena sempitnya itu, orang yang datang kemudian 

tidak lagi mendapat tempat, lalu dianjurkanlah oleh Rasul agar yang duduk 

terlebih dahulu melapangkan tempat bagi yang datang kemudian. Sebab itu 

hendaklah yang telah duduk lebih dahulu melapangkan tempat bagi mereka 

yang datang itu. Karena yang sempit itu bukan tenpat, melainkan hati. Tabiat 

mementingkan diri pada manusia sebagai kesan pertama enggan memberikan 

tempat kepada yang baru datang itu.6 

                                                           

6
 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 26 
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Oleh sebab itu apakah yang mesti dilapangkan lebih dahulu, tempatkah 

atau hati? Niscaya hatilah! Sebab bila kita lihat orang baru datang, kesan 

pertama ialah enggan memberikan tempat! Perhatikanlah orang yang 

menumpang kereta api yang telah bersempit-sempit. Tempat duduk hanya buat 

dua orang, tetapi penumpang telah melebihi batas sehingga banyak yang 

berdiri. Orang yang telah duduk tidak akan mempersilahkan orang yang baru 

naik untuk duduk di dekatnya, sebab ia hendak mempertahankan haknya.  

“Allah mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang diberi ilmu beberapa derajat”. Sambungan ayat ini pun mengandung 

dua tafsir. Pertama jika seseorang disuruh melapangkan majelis yang berarti 

melapangkan hati, bahkan jika dia disuruh berdiri sekalipun lalu memberikan 

tempatnya kepada orang yang patut didudukkan di depan, janganlah dia 

berkecil hati. Melainkan hendaklah dia berlapang dada. Karena orang yang 

berlapang dada itulah kelak yang akan diangkat oleh Allah swt iman dan 

ilmunya, sehingga derajatnya bartambah naik. 

Orang yang patuh dan sudi memberikan tempat kepada orang lain itulah 

yang akan bertambah ilmunya. Kedua memang ada orang yang diangkat oleh 

Allah swt derajatnya lebih tinggi daripada orang kebanyakan, pertama karena 

imannya kedua karena ilmunya. Setiap hari kita melihat pada raut wajah orang 

yang beriman dan berilmu. Ada saja tanda yang dapat dibaca oleh orang yang 

arif bijaksana bahwa si Fulan ini orang beriman, si Fulan ini orang berilmu. 

Iman memberi cahaya pada jiwa, disebut juga pada moral. Sedang ilmu 
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pengetahuan memberi sinar pada mata. Iman dan ilmu membuat orang jadi 

mantap, membuat orang jadi agung, walaupun tidak ada pangkat jabatan yang 

disandangnya. Sebab cahaya itu datang dari dalam dirinya sendiri, bukan 

disepuhkan dari luar. “Dan Allah, dengan apa pun yang kamu kerjakan adalah 

Maha Mengetahui (ujung ayat 11).”
7
 

Secara umum al-Qur’an sebagai sumber nilai kehidupan dan pedoman bagi 

umat mengadung pokok-pokok ajaran sebagai berikut: 

1) Pokok-pokok keyakinan atau keimanan terhadap Allah, malaikat, kitab-

kitab, rasul-rasul, dan hari akhir. 

2) Pokok-pokok peraturan atau hukum, yakni garis besar aturan hubungan 

dengan Allah, antar manusia dan manusia dengan alam semesta. 

3) Pokok-pokok aturan tingkah laku atau nilai-nilai dasar etika tingkah 

laku. 

4) Petunjuk dasar tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan eksistensi 

kebesran sang ilahi. 

5) Petunjuk dasar muamalah, ilmu warisan, ilmu siyasah syariah, ilmu 

sosial kemasyarakatan. 

6) Kisah-kisah inspiratif para nabi dan umat terdahulu yang bisas di ambil 

hikmahnya. 

7) Adanya petunjuk menuju surga, neraka, jin, kiamat dan alam ghaib. 

                                                           

7
 Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), h. 31. 
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b. Hadist 

Hadist merupakan sumber ajaran kedua sesudah Al-Qur’an. Seperti 

Al-Qur’an, hadist juga berisi aqidah dan syariah. Hadist secara bahasa 

berarti cara, kebiasaan atau tabiat. Sedangkan menurut istilah hadist 

adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW 

baik berupa perkataan atau ucapan, dan perbuatan. 

Dalam pendidikan Rasulullah adalah seorang pendidik untuk 

membina umat menjadi manusia seutuhnya atau muslim yang bertaqwa. 

Hadist selalu membuka kemunkinan penafsiran yang berkembang, 

khususnya hadist yang berkaitan dengan pendidikan. 

c. Ijtihad 

Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan 

seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk 

menetapkan/menentukan suatu hokum tertentu dalam syari’at Islam 

yang ternyata belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur’an dan Sunnah. 

Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan 

termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Qur’an 

dan Sunnah. 

3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, 

keselarasan, dan keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah 

SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan ketiga hubungan 
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dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan makhluk lain dan 

lingkunnya. 

Sebagaimana telah diketahui inti dari ajaran agama Islam ruang 

lingkupnya meliputi keimanan (aqidah), syariah, dan akhlak.  

a. Aqidah 

Secara etimologi aqidah berasal dari kata al-’aqdu yang berarti 

ikatan, at-tautsiiqu yang berarti keyakinan atau kepercayaan yang kuat. 

Sedangkan secara terminologi aqidah adalah iman yang teguh dan 

pasti yang tidak ada sedikit pnu keraguan bagi orang yang 

meyakininya. Aqidah di dalam Al-Qur’an disebut dengan iman, yang 

artinya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan 

melaksanakan dengan amal perbuatan (semua anggota badan).  

Sesuai dengan maknanya ini disebut aqidah ialah bidang keimanan 

dalam Islam dengan meliputi semua hal yang harus diyakini oleh 

seorang mislim atau mukmin. Terutama sekali yang termasuk bidang 

aqidah ialah enam rukun iman yaitu, iman kepada Allah, iman kepada 

Malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari 

kiamat, dan iman kepada Qadha dan Qadar. 

b. Syariah 

Syari’ah dalam bahasa artinya jalan, sedangkan arti istilahnya 

ialah peraturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan tiga 

pihak yaitu Tuhan, sesama manusia dan alam seluruhnya. Peraturan 
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Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut 

ibadah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama 

manusia dan alam seluruhnya disebut muamalah. Rukun Islam yang 

lima yaitu bersyahadat, shalat, zakat, puasa dan haji termasuk 

ibadah yaitu ibadah dalam artian yang khusus yang materi dan tata 

caranya telah ditentukan secara permanen dan rinci dalam Al-

Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw. Selanjutnya, muamalah dapat 

rinci lagi sehingga terdiri dari munakahat (perkawinan), mawaris 

(faraid) dan wasiat tijarah (hukum niaga), soal sewa menyewa, 

utang piutang wakaf, hudud, dan jinayah keduanya merupakan 

hukum pidana Islam. 

c. Akhlak 

Kata akhlak berasal dari kata khuluk yang artinya watak, 

kelakuan, tabiat, tingkah laku dan kebiasaan. Sedangkan menurut 

istilah akhlak merupakan sifat yang tertanam di dalam diri seorang 

manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan spontan tanpa di 

pikirkan dan direnungkan terlebih dahulu.
8
 

Akhlak merupakan ilmu yang menentukan batas antara baik dan 

buruk, terpuji dan tercela menyangkut perilaku manusia yang 

meliputi perkataan, pikiran, dan perbuatan manusia lahir dan batin. 

                                                           

8
 Wahyuddin Achmad, Pendidikan agama Islam, h 20. 



 
 

26 
 

Akhlak secara substansi adalah sifat hati, bisa baik bisa buruk yang 

tercermin dalam perilaku. Jika sifat hatinya baik yang muncul 

adalah perilaku baik (akhlak mahmudah), dan jika sifat buruk yang 

muncul adalah perilaku buruk (akhlak madzmumah).
9
 

Berdasarkan uraian di atas maka ruang lingkup pendidikan Islam 

pada umumnya meliputi aqidah (kepercayaan) yaitu kesungguh-

sungguhan seseorang dalam menyucikan niatnya dalam hati tanpa 

ada rasa keragu-raguan. Syariah (aturan atau norma-norma) dalam 

melakukan setiap hal seorang Muslim dibatasi dengan aturan yang 

berlaku dan didasari dengan hukum-hukum Allah agar hidup 

menjadi lebih teratur dan terarah.  

Kemudian yang terakhir adalah akhlak merupakan perangai atau 

tingkah laku seseorang yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan di 

dunia khususnya dalam ruang lingkup pendidikan Islam. Ketiga 

ruang lingkup pendidikan agama Islam tersebut tidak bisa lepas dari 

kehidupan kita karena ketiga-tiganya mengatur hubungan kita 

dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, dan 

hubungan kita dengan alam semesta. Hal-hal tersebut melekat erat 

dalam kehidupan kita sehari-hari karena sangat menentukan 

kehidupan kita di dunia dan akhirat. 

                                                           

9
 Moh. Tolhach, Pendidikan Agama Islam, (Malang: Madani, 2016), h. 56. 
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4. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Salah satu fungsi pendidikan secara umum yaitu proses memanusiakan 

manusia dalam rangka mewujudkan budayanya. Manusia di ciptakan dalam 

keadaan fitrah. Fitrah dalam Al-Qur’an pada dasarnya memiliki arti potensi 

yaitu kesiapan manusia untuk menerima kondisi yang ada di sekelilingnya 

dan mampu menghadapi tantangan serta mempertahankan dirinya untuk 

survive dengan tetap berpedoman kepada Al-Qur’an dan sunnah. 

Namun dalam dunia pendidikan, kurikulum pendidikan agama Islam 

dalam sekolah berfungsi sebagai: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaatan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. 

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup di dunia dan akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan 

dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-

kekurangan dan kelemahan peserta didik dalam keyakinan, 

pemahaman dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. 
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e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya 

atau budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan dapat 

menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem 

dan fungsionalnya. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat di manfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

bagi orang lain. 

Tujuan ialah sasaran yang akan dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan. Karena itu tujuan 

pendidikan agama Islam yaitu sasaran yang akan dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang yang melaksanakan pendidikan Islam. 

Abdul Majid dan Dian Andayani menjelaskan bahwa pendidikan 

agama Islam disekolah atau masdrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan 

meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, 

penghayatan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, 
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ketakwaan, berbangsa, dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
10

 

Tujuan pendidikan menurut Abuddin Nata yang dikutib dalam buku 

Ibnu Sina Al-Siyasah fi at-Tarbiyah, bahwa pendidikan harus diarahkan 

pada pengembangan seluruh potensi yang dimiliki seseorang kearah 

perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelekstual 

dan budi pekerti. Selain itu tujuan pendidikan harus diarahkan pada upaya 

mempersiapkan seseorang agar dapat hidup di masyarakat secara bersama-

sama dengan melakukan keahlian atau keahlian yang dipilihnya sesuai 

dengan bakat, kesiapan, kecenderungan dan potensi yang dimilikinya.
11

 

Tujuan pendidikan Islam yaitu meningkatkan keimanan, pemahaman, 

penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga 

menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah swt, 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 
12

 

Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan agama Islam sama halnya dengan tujuan manusia 

diciptakan yaitu untuk berbakti kepada Allah swt dengan meningkatkan 

                                                           

10
 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 134-135.  

11
 Abuddin Nata, Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada 2000), h. 67 

12
 Sudiyono, Ilmu pendidikan Islam, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2009), h. 52. 
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keimannan kepada-Nya dan untuk membentuk manusia yang bertaqwa, 

berbudi luhur, serta memahami, meyakini, dan mengajarkan ajaran-ajaran 

agama dalam terbentuknya kepribadian muslim. 

5. Materi Pendidikan Agama Islam 

Jika dipandang secara umum, sebenarnya materi pendidikan agama 

Islam itu adalah semua ajaran agama Islam itu sendiri, mulai dari konsep 

aqidah atau keesaan Allah, ibadah, muamalah sampai pada akhlak yang 

kesemuanya terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah saw.
13

 

Menurut Abdul Majid materi pendidikan agama Islam secara 

keseluruhan meliputi lingkup Al-Qur’an dan Hadist, keimanan, akhlak, 

fiqih ibadah dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup 

pendidikan agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan 

keseimbangan hubungan antara manusia dengan Allah swt, diri sendiri, 

sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungan (Hablum minallah 

wa hablum minannas).
14

 

6. Metode Pendidikan Agama Islam 

Kalau melihat beberapa prinsip pendidikan Islam yang tergambar di 

dalam ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist, maka dapat ditarik banyak 

                                                           

13
 M. Yusuf Ahmad, Hubungan Materi Pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan 

kecerdasan Emosional siswa, https://scholar.google.co.id vol. 13, No. 1, April 2016, di akses pada 13 

agustus 2019 pukul 11.16 WITA. 

14
 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya Offset, 

2012), h. 13. 

https://scholar.google.co.id/
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metode pendidikan yang tidak bertentangan dengan metode-metode 

modern yang diciptakan para ahli pendidikan saat ini. Adapun metode-

metode yang biasa digunakan guru dalam pelajaran pendidikan agama 

Islam yaitu: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah termasuk metode yang paling banyak digunakan 

dalam menyampaikan atau mengajak orang lain untuk menguikuti 

ajaran yang telah ditentukan. Motode ini merupakan suatu metode di 

dalam pendidikan dan pengajaran dimana cara menyampaikan 

pengertian-pengertian materi pelajaran kepada anak didik dilaksanakan 

dengan lisan oleh guru. 

b. Metode Diskusi 

Metode diskusi digunakan dalam pendidikan agama Islam adalah 

untuk mendidik dan mengajar manusia dengan tujuan lebih 

memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap 

sesuatu masalah. Metode ini merupakan suatu kegiatan kelompok 

dalam memecahkan masalah untuk mengambil kesimpulan. Diskusi 

selalu diarahkan kepada pemecahan masalah yang menimbulkan 

berbagai macam pendapat, dan akhirnya diambil suatu kesimpulan 

yang dapat diterima oleh anggota dan kelompuknya. 
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c. Metode Pemberian Tugas 

Metode ini sering disebut dengan pekerjaan rumah, yaitu metode 

dimana murid diberi tugas khusus diluar jam pelajaran. 

d. Metode Demostrasi 

Metode demonstrasi adalah metode mengajar dimana pendidik 

atau orang lain yang sengaja diminta memperlihatkan pada seluruh 

kelas suatu proses belajar. Misalnya, cara pengambilan air wudhu, 

proses jalannya sholat dan sebagainya. Bisa juga seorang peserta didik 

mengerjakan sesuatu sebagai latihan praktis dari apa yang diketahui, 

misalnya murid mengadakan eksperimen tentang perawatan jenazah 

dari memandikan, mengafani, menyolatkan, hingga menguburkan. 

e. Metode Pembiasaan 

Metode ini digunakan untuk mengubah seluruh sifat-sifat baik 

menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan itu 

tanpa susah payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa 

menemukan banyak kesulitan.
15

 

 

 

 

                                                           

15
 M. Kholil Asy’ari, Metode Pendidikan Islam, https://jurnal.uinbanten.co.id vol. 1 No.1 

Periode Januari-Juni 2014, Di askes pada 13 agustus 2019, pukul 15.05 WITA. 

https://jurnal.uinbanten.co.id/
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B. Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Manado 

1. Pengertian Narapidana  

Menurut KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia) narapidana adalah 

orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Sedangkan 

menurut Bambang Poernomo narapidana adalah anggota masyarakat yang 

dipisahkan dari induknya dan diproses selama waktu tertentu dalam 

lingkungan atau tempat tertentu dengan tujuan, metode dan system 

pemasyarakatan. 
16

 

Pendapat lain muncul dari Soedjono Dirdjosiswono yang mengatakan 

bahwa narapidana sebagai warga negara yang di dalam tanggungjawab 

terhadap tercapainya tujuan bangsa, sama nilainya dengan warga negara 

lainnya sehinngga harus turut disertakan dalam pembangunan, yang bila 

tidak akan menurunkan nilai martabatnya sebagai warga negara.
17

 

Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa 

narapidana adalah seseorang yang telah melanggar hukum dan menjalani 

hukuman sesuai dengan keputusan hakim dan di tempatkan di Lapas. 

                                                           

16
 Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, 

(Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 48. 

17
 Soedjono Dirdjosiswono, Sejarah dan Asas-asas Penology (Pemasyarakatan), (Bandung: 

Armico, 1984), h. 191. 
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Berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan, warga binaan adalah narapidana, anak didik 

pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.
18

 di mana: 

a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang 

kemerdekaan di Lapas.
 19

 

b. Anak didik pemasyarakatan adalah: 20
 

1) Anak pidana yaitu anak yang berdaarkan putusan pengadilan 

menjalani pidana di Lapas yang berumur 18 (delapan belas) tahun. 

2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan 

diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas 

yang berumur (delapan belas) 18 tahun. 

3) Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya 

memperroleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai 

berumur 18 (delapan belas) tahun. 

c. Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang 

yang berada di dalam bimbingan Bapas.21
 

                                                           

18
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 (5) 

19
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 (7)  

20
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 (8) 

21
 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, 

BAB I (Ketentuan Umum) Pasal 1 (9) 
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Pada hakikatnya, ketika mengetahui antara naraidana dan juga warga 

binaan adalah sama, hanya saja, untuk narapidana bersifat tanggung jawab 

seseorang yang terpidana, sedangkan untuk warga binaan adalah status 

seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan untuk menjalani hukuman 

di Lembaga Pemasyarakatan. 

Jadi perbedaan antara narapidana dan warga binaan dilihat dari segi 

waktu, kalau disebut narapidana berarti orang yang sudah terpidana atau 

sudah di tetapkan sebagai narapidana melaui sidang. Sedangkan di sebut 

warga binaan karena mereka masuk dalam satu lembaga yang disebut 

lembaga pemasyarakatan dimana tempat ini tempat untuk membina orang-

orang yang melakukan kesalahan seperti yang dijelaskan dan Undang-

undang tentang pemasyarakatan. Jadi narapidana disebut warga binaan 

pemasyarakatan. 

2. Hak-hak Narapidana 

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 

pemasyarakatan disebutkan juga tentang hak-hak narapidana, yaitu 

narapidana berhak: 

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya 

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani  

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran 

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak 

e. Menyampaikan keluhan 
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f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya 

yang tidak dilarang 

g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan 

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu 

lainnya 

i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) 

j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi 

keluarga 

k. Mendpatkan pembebaan bersyarat 

l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan 

m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.22 

3. Narkoba 

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. 

Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan 

singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. 

a. Narkotika 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 

tentang narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat 

                                                           

22
 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Bab 

III Pasal 14 ayat (1), h. 5. 
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yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun 

semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran 

hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketagihan.
23

 

Jadi dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa narkotika 

adalah bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat 

membius, merangsang, ketagihan dan menimbulkan daya berhaya. 

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan yaitu
24

: 

Golongan I: Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi 

serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. 

Jenis-jenisnya adalah: 

1) Ganja 

Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun 

singkong yang tepinya bergerigi, ujunganya lancip dan berbulu 

halus. Jumlah jarinya selalu ganjil yaitu 5, 7, 9. Tumbuhan ini 

banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia seperti Aceh, 

Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Daun ganja sering 

digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan 

sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak 

                                                           

23
 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Bab I Pasal 

I ayat (1), h. 3 

24
 Julianan Lisa Sr, Nengah Sutriani Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, 

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h. 5. 
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demikian bila dengan cara dibakar dan asapnya dihirup. Cara 

penyalahgunaannya dengan dikeringkan dan dicampur dengan 

tembakau rokok atau di jadikan rokok lalu dibakar serta dihisap. 

Dampak yang di timbulkan oleh ganja adalah denyut jantung atau 

nadi lebih cepat, merasa lebih santai banyak bicara dan 

bergembira, sulit mengingat sesuatu kejadian, penggunaan yang 

berlebihan bisa menyebabkan halusinasi ringan.
25

 

2) Heroin 

Heroin merupakan jenis opioda semi sintetik yang berupa 

serbuk putih, butiran dan cairan, rasanya pahit, mamiliki sifat 

menghilangkan rasa nyeri. Heroin dibuat dari morfin, yaitu bahan 

yang berasal dari tanaman candu. Heroin murni berupa bubuk 

putih, tetapi yang umumnya beredar di pasaran gelap berwarna 

kecokelatan karena telah di campur dengan bahan-bahan lain. 

Sehingga setiap kandungan heroin memiliki dosis yang berbeda-

beda. Heroin mempunyai kekuatan yang lebih kuat dari morfin 

dan merupakan jenis opiad yang paling sering disalahagunakan 

orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Dampak yang ditimbulkan 

adalah menyebabkan kantuk, lesu, pupil mata menyempit, 

                                                           

25
 Badan Narkotika Nasional, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 2008), h. 17-18. 
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penyimpangan perilaku: berbohong, menipu, mencuri dan 

kriminal, tidak mampu berkosentrasi.
26

 

3) Kokain 

Kokain yang terbuat dari daun tumbuhan Erytroxylon coca, 

yaitu sejenis tumbuhan yang tumbuh di lereng pegunungan Andes 

di Amerika Selatan. Kokain termasuk golongan obat perangsang 

atau stimulant. Kokain sangat berbahaya karena dampak 

ketergantungannya sangat kuat. Koakin berbentuk Kristal halus 

berwarna putih bersih, juga ada yang bentuknya seperti keeping-

kepingan salju, kapur barus, gula ataupun garam. Kokain masih 

digunakan sebagai anestetik local, khususnya untuk pembedahan 

mata, hidung, dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksinya 

juga membantu. 

Kokain di klasifikasikan sebagai suatu narkotik, bersama 

dengan morfin dan heroin karena efek adiktif dan efek 

merugukannya telah dikenali. Kokain juga sering disebut snow, 

coke, salju, putih. Kokain menyebabkan paranoid dan halusinasi 

                                                           

26
 Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Bagi Remaja, (Jakarta: 

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011), h. 25. 
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serta kurangnya percaya diri. Pada kesehatan akan memperburuk 

sistem pernapasan dan gangguan pada otak.27 

4) Opium 

Opium adalah bunga dengan bentuk warna yang indah. Opium 

merupakan zat adiktif yang didapat dari getah bunga opium 

dihasilkan candu (opiat).  Zat ini kadang digunakan dalam ilmu 

kedokteran sebagai analgesic atau penghilang rasa sakit. Opium 

banyak tumbuh di segitiga emas antar Burma, kamboja dan 

Thailand atau daratan Cina dan segitiga emas Asia Tengah, yaitu 

daerah antara Afganistan, Iran dan Pakistan. Opium merupakan 

golongan narkotika alami yang sering digunakan dengan cara 

dihisap. Dampaknya menimbulkan rasa kesibukan, merasa waktu 

berjalan lambat, pusing kehilangan keseimbangan atau mabuk.
28

 

Golongan II: Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan 

sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau 

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi 

tinggi mengakibatkan ketergantungan, contohnya. 
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 Badan Narkotika Nasional, Advokasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, (Jakarta: 

Badan Narkitika Nasional RI, 2007), h. 47. 

28
 Julianan Lisa Sr, Nengah Sutriani Sutrisna W, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan Jiwa, 

(Yogyakarta: Nuha Medika, 2019), h. 12. 
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5) Morfin 

Morfin adalah suatu zat aktif yang berasal dari candu (opium) 

setelah mengalami proses kimiawi. Pada dasarnya morfin 

merupakan bahan analgesic atau penghilang rasa sakit yang sangat 

kuat untuk seseorang yang mengalami luka atau sakit yang sangat 

berat terutama jika sudah dirawat diruang ICU. Namun yang 

digunakan oleh dokter ke pasien, dosisnya tepat sesuai dengan 

kebutuhan pasien sehingga tidak akan menimbulkan 

ketergantungan. Dampaknya mengurangi rasa nyeri, mual, 

muntah, sembelit, turunnya kesadaran dan jantung berdebar-debar. 

6) Petidin 

Petidin adalah nama lain dari demerol adalah peredah rasa 

nyeri. Petidin digunanakan untuk mengobati nyeri sedang sampai 

berat, juga untuk obat bius sebelum dan selama operasi. Petidin 

dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna.
29

 

Golongan III: Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak 

digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan 

ketergantungan, contohnya: 

                                                           
29

 Badan Nark otika Nasional, Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba Bagi Lembaga/Instansi Pemerintah, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional RI, 

2008), h. 22. 

 



 
 

42 
 

7) Kodein 

Kodein termasuk garam/turunan dari opium/candu. Efek 

kodein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk 

menimbulkan ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam 

bentuk pil atau serbuk putih yang digunakan untuk obat peredam 

batuk. 

8) Methadon 

Methadone banyak digunakan orang dalam pengobatan 

ketergantungan opioid. Methadone diberikan ketika jenis obat 

pereda nyeri (analgesic) lain tidak lagi efektif dalam meredakan 

nyeri. 

b. Psikotropika 

Menurut Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1992 tentang 

Psikotropika dijelaskan bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik 

alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif 

melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. 

Sama halnya dengan narkotika psikotropika juga digilingakan 

menjadi tiga golongan yaitu: 

Golongan I: Psikotroika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu 

pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai 
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potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan, 

contohnya: 

1) MDMA/Ektasi 

Istilah lain dari ekstasi adalah XTC, Inex, ADAM, Clarity, E, 

Cece, Flipper, Hammer. Ekstasi adalah bahan psikoaktif yang 

bersifat stimulant (memacu kerja otak). Biasanya dibuat oleh 

pabrik gelap, sehingga sebutan ekstasi tak lagi mengacu pada satu 

bahan tertentu, melainkan terdiri dari beberapa bahan yang 

mempunyai pengaruh sama pada pemakainya. Bentuknya berupa 

tablet warna-warni dan sering juga disebut dengan inex. XTC 

mulai bereaksi setelah 20 sampai 60 menit diminum.  

Daya rangsang ekstasi sangat tinggi karena mengandung zat 

psikotropika yang biasanya diproduksi secara illegal dalam bentuk 

tablet dan kapsul. Ekstasi juga merusak organ-organ tubuh, seperti 

hati dan ginjal, dapat mengakibatkan kejang dan gagal jantung.  

Dosis besar ekstasi akan menyebabkan gelisah, tidak dapat diam, 

cemas dan halusinasi.
30

 

2) LSD (Lysergic Acid atau Acid, Trips, Tabs) 

Orang mengenalnya sebagai LSD, atau bahasa Indonesia asam 

lisergat dietilamida. Suatu zat yang dibuat dari cendawan ergot 

                                                           

30
 Badan Narkotika Nasional, Penggolongan Narkotika, (Jakarta: Badan Narkotika Nasional 

RI, 2012), h. 4 
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yang hidup digandum hitam atau dibuat dari lysergic acid amid, 

suatu bahan kimia yang terdapat dalam benih buanga morning 

glory. LSD memiliki peran positif dalam bidang kedokteran 

psikiatrik sebagai jalan keluar untuk penanganan masalah 

psikologi. LSD juga memiliki perbedaan lain seperti memberikan 

kenyamanan dan ketenangan. Sayangnya pengaruh ini 

disalahgunakan. LSD biasa diperoleh dalam bentuk kertas 

berukuran kertas kotak kecil sebesar ¼ perangko dalam banyak 

warna dan gambar, ada juga dalam bentuk pil dan kapsul. 

Golongan II: Psikotropika adalah yang berkhasiat pengobatan dan 

dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai kuat mengakibatkan 

sindroma ketergantungan, contohnya: 

3) Amfetamin 

Termasuk stimulasi bagi susunan saraf pusat, disebut juga 

upper. Amfetamin sering digunakan untuk menurunkan berat 

badan karena mengurangi rasa lapar. Termasuk golongan 

amfetamin adalah metamfetamin (sabu) berbentuk kristal putih 

yang banyak disalahgunakan.
31

 

 

 

                                                           

31
 Badan Narkotika Nasional, Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Sejak Usia Dini, (Jakarta: 

Badan Narkotika Nasional RI, 2007), h. 43. 
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4) Ritalin 

Ritalin adalah nama umum untuk metilfenidat, digolongkan 

oleh Badan Pencegahan Narkoba, AS sebagai narkotika daftar ke 

II golongan yang sama untuk kokain morfin dan amfetamin. 

Metilfenidat digunakan untuk mengobati gangguan kekurangan 

fokus, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Namun 

obat ini banyak disalahgunakan oleh para remaja karena efek 

perangsang yang terdapat didalamnya. Dampaknya adalah 

kehilangan napsu makan, peningkatan denyut jantung, tekanan 

darah dan suhu tubuh, halusinasi gembira yang berlebihan, sifat 

lekas marah, kerusakan permanen pada pembuluh darah di jantung 

dan diotak. 

Golongan III: psikotropika adalah yang berkhasiat pengobatan dan 

banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu 

pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan 

sindroma ketergantungan, contohnya: 

d. Lumibal 

e. Buprenorsina 

c. Zat Adiktif Lainnya 

Bahan lain yang tidak tergolong narkotika atau psikotropika yang 

penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Bahan-bahan 

adiktif itu antara lain: 
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1) Menuman Keras (Alkohol) 

Semua minuman yang mengandung alkohol tetapi bukan obat. 

Alkohol sendiri merupakan hasil dari proses fermentasi/peragian 

karbohidrat seperti bulir padi-padian, sari buah anggur, dan nira. 

Efek alkohol adalah menekan system sususnan saraf rusak, 

memperlambar refleks motoric menekan pernapasan dan 

mengganggu penalaran. Menimbulkan perilaku kekerasan, 

meningkatkan resiko kecelakaan lau lintas. 

2) Kafein 

Kafein adalah zat yang terdapat dalam buah tanaman kopi. Biji 

kopi biasanya mengandung 1-2,5% kafein. Kafein juga terdapat 

dalam minuman ringan. 

3) Nikotin 

Adalah obat yang bersifat adiktif, sama seperti kokain dan 

heroin. Bentuk nikotin yang paling umum adalah tembakau, yang 

dihisap dalam bentuk rokok, cerutu dan pipa. Tembakau juga dapat 

digunakan sebagai tembakau sedotan dan tembakau tanpa asap 

(dikunyah). 
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4. Lembaga Pemasyarakatan 

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan 

Undang-undang tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa 

Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat 

untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana.
32

 

Lembaga pemasyarakatan yang disebut juga “lapas” adalah suatu 

tempat bagi penampungan dan pembinaan manusia yang karena 

perbuatannya dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim dengan 

pidana penjara. Lapas sebagai instansi terakhir di dalam system 

peradilan pidana dan pelaksanaan putusan pengadilan (hukum) di 

dalam kenyataannya tidak mempersoalkan, apakah seseorang terbukti 

bersalah atau tidak.
33

 

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang sosial 

kemasyarakatan, Lapas melakukan pembinaan terhadap warga binaan 

pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanaan secara 

terpadu antara pembinaan, 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 

                                                           

32
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga 

Pemasyarakatan Bab I pasal I ayat 3, h. 3.  

33
 Petrus Irwan P. dan Simonangkis Pandapotan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif 

Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), h. 63. 
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aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar 

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Lapas adalah 

suatu tempat yang digunakan oleh individu yang terbukti melakukan 

pelanggaran hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat dan 

negara. Lembaga ini dimaksudkan untuk mempersiapkan narapidana 

agar dapat hidup bermasyarakat dengan baik selepas dari Lapas. 

b. Fungsi dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan 

Sebagai Lembaga Negara dibawah Kementrian Hukum dan HAM 

maka Lapas memiliki fungsi dan tujuan yang khusus yaitu: 

menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi 

secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali 

sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
34

 

Sedangkan tujuan Lapas ada tiga yaitu: 

1) Membentuk warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia 

seutuhnya, 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. 

                                                           

34
 UU Republik Indonesia No 12 Tahun 1995, tentang Pemasyarakatan, Bab I Pasal 3, h. 3. 
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2) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan 

di rumah tahanan negara dan cabang rumah tahanan negara dalam 

rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

3) Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak 

berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang 

disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-

benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan 

pengadilan. 

c. Klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan 

Klasifikasi adalah pengelompokkan atau penggolongan 

berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingan. Klasifikasi 

yang dimaksud dalam hal ini yaitu pengelompokkan Lapas. Dalam 

rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilakukan dengan 

penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lama pidana yang 

dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan 

kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
35

 Dalam penerapannya di 

Indonesia terdapat penggolongan Lapas yaitu Lapas umum dan Lapas 

khusus seperti Lapas perempuan, Lapas anak, Lapas narkotika dan 

                                                           

35
  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Bab III 

Pasal 12 ayat (1), h 9. 
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Lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di nusakambangan 

Cilacap. 

Pembagian Lapas per kelas sebenarnya dibagi berdasarkan kasus 

tapi karena di manado hanya terdapat 3 kelas yang ada di lapas, hal ini 

dikarenakan banyaknya narapidana yang ditempatkan di Lapas 

Manado terbilang cukup banyak dan tidak terpenuhinya jumlah 

ruangan tahanan baik di kelas pidana khusus maupun pidana umum, 

sehingga kebijakan dari pimpinan lapas adalah dengan 

menggabungkan keduanya. 

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian dahulu yang relevan memuat hasil-hasil penelitian sebelumnya 

relevan dengan penelitian yang dilakukan, yang telah dilakukan oleh peneliti 

lain.  Penelitian relevan juga bermakna berbagai referensi yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dibahas.36 

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang pembinaan keagamaan 

bagi narapidana, dari beberapa skripsi diantaranya: 

1. Skripsi dari Khoirunisa dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung” jurursan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung 2018. Dalam skripsi tersebut menjelaskan 

                                                           

36
 www.pengertianmenurutparaahli.net, diakses tanggal 30 november 2018. 

http://www.pengertianmenurutparaahli.net/
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tentang tujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di 

Lapas Kelas IIA Bandar Lampung dan juga untuk mengetahui dampak 

dari Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas IIA Bandar 

Lampung.
37

 

Dampak Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas IIA 

Bandar Lampung ada beberapa aspek yang akan dicapai oleh narapidana 

setelah mengikuti Pendidikan Agama Islam sekama berada di Lapas, 

diantaranya: aspek kognitif yaitu menguasai dasar aqidah dan ibadah, 

mampu memahami dan berpikir lebih mendalam tentang arti sebuah 

kehidupan dan mampu membaca Al-Qur’an dan  Iqro’ dengan benar. 

2. Skripsi dari Neldi Sandra dengan judul ”Kegiatan Pendidikan Agama 

Islam Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Beragama Bagi 

Narapidana Muslim (Studi Kasus di Lapas Panyabungan)” program studi 

Pendidikan Agama Islam, program Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sumtera Utara Medan 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang apa 

bentuk-bentuk kegiatan pendidikan agama Islam dalam upaya 

meningkatkan kesadaran beragama bagi narapidana muslim di Lapas 

Panyabungan.38 

3. Skripsi dari Hanif Dhiaulhaq dengan judul “Pelaksanaan Pendidikan 

Agama Islam bagi Narapidana Narkotika di Rutan kelas 1 Surakarta 

                                                           

37
 http://repository.radenintan.ac.id, diakses pada tanggal 30 November 2018. 

38
 http://repository.uinsu.ac.id, diakses pada tanggal 2 desember 2018. 

http://repository.radenintan.ac.id/
http://repository.uinsu.ac.id/
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Tahun 2017” Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta 2017. Dalam 

skripsi ini menjelaskan tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

bagi Narapidana Narkotika di Rutan kelas 1 Surakarta menyangkut maetri 

dan metode yang digunakan. Materi yang digunakan sesuai dengan materi 

pendidikan agama Islam yang meliputi beberapa aspek antara lain: 

Aqidah, Syari’ah dan Akhlak. Kemudian metode yang digunakan dalam 

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Narkotika di 

Rutan kelas 1 Surakarta meliputi metode keteladanan, metode tanya 

jawab, metode ceramah, metode kisah, metode sorongan, metode 

pemberian hukuman, dan metode nasihat.
39

 

Dari tiga skripsi yang telah penulis kemukakan di atas ternyata kajian 

penelitiannya tidak sama persis dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam 

penelitian ini waktu dan tempat pelaksanaan penelitian berbeda. Penelitian 

yang penulis teliti yaitu tentang bagaimana pembinaan narapidana narkotika 

di Lapas Kelas IIA Manado. Pembahasan dalam ketiga skipsi diatas dalam 

skripsi pertama membahas tentang apa tujuan Pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung, skripsi kedua bagaimana 

Kegiatan Pendidikan Agama Islam Dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran 

Beragama Bagi Narapidana Muslim (Studi Kasus di Lapas Panyabungan, dan 

                                                           

39
 http://eprints.iain-surakarta.ac.id, diakses pada tanggal 03 10 2019. 

http://eprints.iain-surakarta.ac.id/
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skripsi ketiga tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana 

Narkotika di Rutan kelas 1 Surakarta Tahun 2017. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara utuh dan juga 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriprif yang berupa 

kata-kata tertulis dan bukan angka. Adapun yang dimaksud dengan penelitian 

diskriptif yakni suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan apa yang ada. 

Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang 

diarahkan pada memahami fenomena social dari perspektif partisiapan 

penelitan kualitatif, menggunakan strategi multi metode dengan metode utama 

wawancatra, obsevasi, dan dokumentasi.
1
 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
2
 

                                                           
1
 Nanasyaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja 

RosdaKarya, 2006), h. 52. 

 
2
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2017), h. 6. 

(Catatan: Edisi pertama buku ini terbit pada 1989) 
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Jadi dalam hal ini peneliti mendeskripsikan tentang segala sesuatu yang 

berkaitan dengan pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus 

narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Santiago No.3, Mahawu, 

Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. Alasan mengapa penelitian ini 

dilakukan di tempat ini karena Lapas tersebut terdapat upaya petugas 

Lapas untuk mengenal ajaran agama Islam dengan melakasanakan 

kegiatan-kegiatan agama Islam. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

mulai dari observasi, wawancara, dokumentasi dalam penelitian ini 

dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan November 2019. 

3. Sumber Data 
 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data 

sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpulan data, yang diproleh langsung dari 

tangan pertama dari hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan.
3
 

                                                           
3
 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2011), h. 177. 
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Data primer dalam penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Manado memiliki sumber data dari pengelola Lapas, Ustadz, dan  para 

narapiana kasus narkoba. 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data.
4
 Oleh karena itu peneliti 

memperoleh data dari pihak Lapas, seperti dokumen, data narapidana 

pemakai narkoba. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Dalam pengumpulan data-data yang berkaitan dengan objek yang diteliti, 

maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang meliputi kegiatan 

permusatan penelitian terhadap suatu obyek dengan menggunakan 

seluruh indra. Teknik ini dilakukan oleh penulis dalam penelitian dan 

mengamati gejala-gejala atau kenyataan pada sasaran yang diteliti., 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka 

penulis menggunakan teknik observasi dengan terjun langsung pada 

                                                           
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: alfabeta, 2017), 

h. 225. 
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obyek atau lokasi penelitian yaitu di Jalan Santiago No.3, Mahawu, 

Tuminting, Kota Manado, Sulawesi Utara. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
5
 Jadi 

peneliti menggunakan data dengan cara mewawancarai secara 

langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan terutama yang 

terkait dalam permasalahan penelitian ini seperti Koordinator 

Keagamaan, Da’i atau guru agama dan Narapidana Muslim di 

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II A Manado Manado. 

c. Dokumentasi 

Dokementasi merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dokumen adalah 

catatan tertulis yang isinya merupakan setiap pernyataan yang tertulis 

oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu 

peristiwa. Catatan berupa secarcik kertas yang berisi tulisan 

mengenai kenyataan, bukti, ataupun informasi yang dapat pula 

berupa foto. 

 

 

                                                           
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 132 
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5. Instrumen Penelitian 

 Penelitian kualitatif “the researcher in the key instrument” atau dengan 

kata lain, yang menjadi instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. 

Jadi peneliti sendiri berfungsi menetapkan masalah penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, menilai kualitas data, analisis data dan 

menafsirkan data serta membuat kesimpulan di atas temuannya. 

6. Analisis Data 

 Analisis data adalah sebuah proses menyusun atau mengolah data agar 

dapat ditafsirkan lebih baik. Data yang baru didapat terdiri dari catatan 

lapangan yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi 

pada masalah tentang pengorganisasian,   pelaksanaan rencana dan 

pengawasan kegiatan pembinaan pendidikan agama Islam bagi 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas II A Manado 

dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan mereduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan data selama dan sesudah 

pengumpulan data. 

7. Pengujian Keabsahan Data 

 Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan dalam penelitian ini 

didasarkan pada kriteria tertentu. Menurut Lexy J. Moleong untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang 

didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 

digunakan yaitu derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan 
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(tranferbility), kebergantungan (dependenbility), kepastian 

(conformability).
6
 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis 

triangulasi yaitu triangulasi sumber triangulasi teknik menurut Patton 

yaitu: 

1. Triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan data hasil 

wawancara antar narasumber terkait dan membandingkan data hasil 

dokumentasi antar dokumen. Triangulasi sumber ini digunakan oleh 

peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari pengelola Lapas, 

Ustadz, dan Narapidana kasus narkoba. 

2. Triangulasi teknik ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan 

hasil wawancara dari narasumber yang kemudian dicek dengan hasil 

observasi dan dokumentasi. Dari kedua teknik tersebut tentunya akan 

menghasilkan sebuah kesimpulan terkait Pembinaan Pendidikan 

Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Kelas II A 

Manado. 

                                                           
6
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 

h. 327. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado 

Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan 

Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan sesuai dengan pembinaan yang beragam dari 

perkembangan kesadaran hukum masyarakat yang semakin kritis. 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A manado berlokasi dipinggiran kota 

Manado, tepatnya di jalan M.H Thamrin No.52 Manado, di bangun diatas 

tanah seluas 23.510 m² dengan bangunan seluas 13.749 m², sebelumnya 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado bukan berlokasi di daerah 

Tuminting. Pada sekitar tahun 1981 terjadi gempa, maka operasional 

lembaga di pindah di jalan M.H Thamrin daerah Tuminting. Bangunan 

Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado sudah beberapa kali 

mengalami renovasi dan perbaikan yaitu pada tahun 2003, kedua tahun 

2004, ketiga tahun 2006, keempat tahun 2007 dan terakhir pada awal tahun 

2008, yaitu dengan menambah bangunan blok dan ruang kantor, sehingga 

ada beberapa ruang kantor yang kosong sememntara ini belum dioperasikan 

secara maksimal.1 

                                                           
1
 “Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado” (Laporan utama) Dokumentasi 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado (Oktober, 2019). 
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Adapun batas-batas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado yaitu 

sebelah timur berbatasan dengan kompleks rumah dinas LAPAS, sebelah 

barat berbatasan dengan jalan M.H Thamrin, sebelah utara berbatasan 

dengan kompleks rumah dinas LAPAS dan sebelah selatan berbatasan 

dengan gudang kopi. 

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado berbentuk segi 

empat, terdiri dari 2 lantai yang dipergunakan untuk ruang perkantoran dan 

ruang Kapalas yang berada dibagian lantai 2, sedangkan bagian belakang 

berfungsi untuk menampung narapidana dan tahanan. 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

Mewujudkan pelayanan dan pembinaan yang berintegritas. 

b. Misi 

1) Memberikan pelayanan prima dan cepat terhadap warga binaan dan 

keluarga. 

2) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan berbasis teknologi 

informasi. 

3. Keadaan Pegawai dan Petugas Keamanan 

Untuk mengetahui keadaan pegawai dan petugas keamanan di Lembaga 

Kelas II A Manado dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Keadaan Pegawai dan Petugas Keamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Manado 

No Nama Jabatan Keterangan 

1 Sulistyo Wibowo KALAPAS  

2 - KA. Subbag. Tata Usaha  

3 Nova Mantiri Kaur. Peg & KU  

4 Martha Lemboh KA. Urusan Umum  

5 Junesto Gahagho KA. KPLP  

6 Ecep Sadria KA.SIE BINAPI  

7 - KA.SIE Kegiatan Kerja  

8 Tajudin Mustamin KA.SIE KAMTIB  

9 Saleh Ishak KASUBSIE 

BIMMASWAT 

 

10 Hendra Lumataw KASUBSIE Registrasi  

11 Rechman Loho KASUBSIE BIMKER  

12 - KASUBSIE Sarana kerja  

13 Teguh Subiksono KASUBSIE Pelaporan 

dan Tata tertib 

 

14 S. Mokoginta KASUBSIE Keamanan  

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado 

Tabel 4.2 

Jumlah Pegawai dan Petugas Pengamanan 

No Uraian  Jumlah Keterangan 

1 Kepala Lapas 1  

2 Tata Usaha 12  

3 Pengamanan Lapas 36  

4 Pembinaan  18  

5 Kamtib 11  

6 Kegiatan Kerja 6  

7 Dokter 3  

8 Perawat 5  

 Jumlah 88  

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado) 
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Tabel 4.3 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

PEJABAT STRUKTURAL DAN JFT/DOKTER 

No ES III ES IV ES V JFT/DOKTER 

 1 3 7 2 

 

No PENDIDIKAN JUMLAH 

1 SMK / SMA 67 

2 DIPLOMA 2 

3 S1 28 

4 S2 2 

5 S3 - 

Jumlah 99 

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado) 

4. Keadaan Narapidana  

Narapidana Keseluruhan dari tindak pidana umum dan tindak pidana 

khusus di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado berjumlah 626 

orang. 

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa narapidana 

kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA manado bahwa 

narapidana kasus narkoba banyak menggunakan narkoba jenis sabu-sabu 

(amfetamin) psikotropika golongan II dan menggunakan ganja narkoitka 

golongan I.
2
 

Narapidana narkotika berjumlah 135 orang yang terdiri dari Warga 

Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, baik yang beragama muslim 

maupun nonmuslim, sebagaimana tabel berikut: 

                                                           
2
 Hasil Wawancara di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado tanggal 28 Oktober 2019. 
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Tabel 4.4 

Jumlah Narapidana Tindak Pidana Khusus Narkoba WNI dan WNA 

No  Jenis kelamin Agama  Warga Negara/tempat 

tinggal asal 

Jumlah  

1 Laki-laki Muslim  Indonesia  74 

2 Laki-laki Muslim Philipina 1 

3 Laki-laki Nonmuslim Indonesia  60 

TOTAL 135 

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado) 

Tabel 4.5 

Data Narapidana kasus Narkoba Muslim 

No Nama / Umur / 

Agama / Jenis 

Kelamin / Pendidikan 

Warga 

Negara / 

Tempat 

Tinggal asal 

Tindak 

Pidana 

Khusus 

Keterangan 

1 H B / 34 thn / Islam Indonesia Narkotika 5 tahun pidana 

2 A D / 40 thn / Islam / 

Pria / STM 

Indonesia Narkotika 12 tahun 

pidana 

3 A H / 35 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia Narkotika 12 tahun 

pidana 

4 F S / 25 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia Narkotika  16 tahun 

pidana 

5 Y S / 32 thn Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia Narkotika 8 tahun pidana 

6 B H. 32 thn Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia Narkotika 6,6 tahun 

pidana 

7 Azs / 36 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia Narkotika 6 tahun pidana 

8 R H / 25 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia Narkotika 5 tahun pidana 
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9 Mtr / 34 thn / Islam / 

Pria / TNI 

Indonesia  Narkotika 1 tahun 

10 S S D / 28 thn / Pria  Indonesia  Narkotika 4 tahun pidana 

11 D P / 36 thn / Pria / 

Islam 

Philipina  Narkotika 7 tahun pidana 

12 M A L / 28 thn / Islam 

/ Pria / SD 

Indonesia Narkotika 5 tahun pidana 

13 F M / 29 thn / Islam / 

Pria / SD 

Indonesia Narkotika 5 tahun pidana 

14 M R O / 53 thn / 

Islam / Pria / SD 

Indonesia Narkotika 5,6 tahun 

pidana 

15 M I / 32 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia Narkotika 5 tahun pidana 

16 R N / 44 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5,7 tahun 

pidana 

17 F S A / 29 thn / Islam 

/ Pria / SMA 

Indonesia  narkotika  5,2 tahun 

pidana 

18 I M / 23 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

19 A M / 33 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  6 tahun pidana 

20 Y S / 31 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

21 F T / 22 thn / Islam / 

Pria / SMP 

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

22 A K M / 45 thn / 

Islam / Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

23 R R A / 26 thn / Islam 

/ Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

24 A T H / 28 thn / Islam 

/ Pria / SD 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

25 S M / 24 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

26 H P / 27 thn / Islam / 

Pria / SMA  

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

27 R M / 37 thn / Islam /  Indonesia  Narkotika 4 tahun pidana 
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28 A D / 41 thn / Islam / 

Pria / SMP 

Indonesia  Narkotika 4 tahun pidana 

29 F W / 48 thn / Islam / 

pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

30  O N H / 23 thn / 

Islam / Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika 4.6 tahun 

pidana 

31 F L / 32 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

32 B V S / 35 thn / Islam 

/ Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  6,6 tahun 

pidana 

33 S P / 32 thn / Islam / 

Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  7 tahun pidana 

34 R M / 37 thn / Islam / 

Pria / SMA  

Indonesia Narkotika  4 tahun pidana 

35 C K M / 24 thn / 

Islam / Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

36 C S B / 42 thn / Islam 

/ Pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

37 G L.P M / 32 thn / 

Islam / Pria / SMK 

Indonesia  Narkotika  7 tahun pidana 

38 D S / 30 thn / Islam / 

Pria SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

39 M N / 39 thn / Islam / 

pria / TNI 

Indonesia  Narkotika  1 tahun pidana 

40 D H L / 41 thn / Islam 

/ pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

41 R S /42 thn / Islam / 

pria / SMA 

Indonesia  Narkotika  1 tahun pidana 

42 S T / 38 thn / Islam / 

pria /SMA 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

43 Y A R / 31 thn / Islam 

/ pria / SD 

Indonesia  Narkotika 4,5 tahun 

pidana 

44 Ard / 39 thn / Islam / 

pria / SD 

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

45 Irf / 31 thn /Islam  Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

46 A M / 50 thn /Islam Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 
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47 Jlmwn / 33 thn / Islam 

/ pria / Polosi 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

48 F S / 20 thn Islam / 

pria 

Indonesia  Narkotika  4,1 tahun 

pidana 

49 F A / 27 thn / Islam / 

pria 

Indonesia   Narkotika  5,10 tahun 

pidana 

50 S M / 31 thn / Islam / 

pria 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

51 A M / 36 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  8 tahun pidana 

52 hdn / 35 thn / Islam 

/pria  

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

53 U A S / 47 thn / Islam 

/ pria  

Indonesia  Narkotika  6 tahun pidana  

54 Hmdn / 49 thn / Islam 

/ pria 

Indonesia  Narkotika  4,8 tahun 

pidana 

55 A B / 20 thn / Islam / 

pria 

Indonesia  Narkotika  1,8 tahun 

pidana 

56 F A / 21 thn / Islam / 

pria  

Indonessia  Narkotika  7 tahun pidana 

57 I A / 27 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

58 R B / 39 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika 6 tahun pidana 

59 J Y / 47 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

60 Hky / 26 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  6 tahun pidana 

61 Akm / 32 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

62 H P / 41 thn / Islam 

/pria  

Indonesia  Narkotika  6,3 tahun 

pidana 

63 Syrlm / 39 tahun  Indonesia  Narkotika  12 tahun  

64 G G / 49 thn / Ilsma / 

pria  

Indonesia  Narkotika  12 tahun 

pidana 

65 S M / 30 thn / Islam  Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 
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66 S R / 47 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  6 tahun pidana 

67 N D / 26 thn / Islam 

/pria  

Indonesia  Narkotika  4,7 tahun 

pidana 

68 F T S / 33 thn / islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

69 K R A B / 32 thn / 

Islam / pria  

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

70 M A / 63 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

71 A D / 23 thn / Islam / 

pria  

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

72 D Y / 25 thn / Islam / 

pria 

Indonesia  Narkotika  5 tahun pidana 

73 A D / 27 thn / Islam / 

pria 

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

74 S S D / 28 thn / Islam 

/ pria  

Indonesia  Narkotika  4 tahun pidana 

75 M A / 33 thn / Islam / 

pria / SMA 

Indonesia  Narkotika 1 tahun pidana 

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado) 

a. Hak-hak dan Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Manado 

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Manado setiap narapidana 

memiliki hak dan kewajiban, diantaranya sebagai berikut: 

1) Hak-hak Narapidana 

Setiap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Manado memiliki hak-haknya sebagai narapidana, yaitu: 
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a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama yang diyakininya 

(1) Untuk yang beragama Islam, inadah shalat dilakukan secara 

berjamaah, berpuasa dan merayakan Idul Fitri, Idul Adha 

dan hari besaar Islam lainnya. 

(2) Untuk yang beragama Nasrani, kebaktian dilakukan di 

Gereja dengan pelayanan rohani. 

(3) Untuk yang beragama lain, diberikan kesempatan yang 

sama. 

b) Mendapatkan perawatn rohani dan perawatan jasmani 

(1) Perawatan rohani dilakukan melalui penyuluhan rohani 

secara terjadwal. 

(2) Perawatan jasmani dilakukan dengan cara olahraga. 

(3) Narapaidana selama berada di Lapas ditempatkan pada 

kamar yang telah ditetapkan. 

(4) Narapidana diwajibkan menggunakan pakaian berwarna 

biru dan baju kokoh/kameja (untuk ibadah). 

c) Mendapatkan Pendidikan dan pengajaran 

(1) Pendidikan umum (keaksaraan fungsional), kejar paket A, 

B dan C. 

(2) Upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia 

setiap tanggal 17 agustus. 

(3) Peringatan hari besar Nasional dan hari besar keagamaan. 
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(4) Narapidana diberikan kesempatan yang seluas-luasnya 

mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya 

(olahraga, kesenian, keterampilan dan sebagainya). 

d) Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak  

(1) Makanan diberikan kepada seluruh warga binaan 

pemasyarakatan tiga kali sehari (makan pagi, makan siang 

dan makan malam). 

(2) Minuman diberikan kepada seluruh narapidana berupa air 

putih matang tiga kali sehari. 

e) Menerima Kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang 

tertentu lainnya. 

(1) Kunjungan keluarga narapidana dilakukan diruang 

kunjungan. 

(2) Kunjungan penasehat hukum diberikan kesempatan sesuai 

dengan prosedur yang berlaku. 

(3) Kunjungan khusus (Idul Fitri, Idul Adha dan Natalan) 

dilakukan diruang kunjungan. 

(4) Setiap Narapidana yang telah selesai menerima kunjungan 

dilakukan pemeriksaan terhadap badan dan barang bawaan, 

bila ditemukan barang yang dilarang akan diproses sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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f) Mendapatkan pengurangan masa Pidana (remisi) 

(1) Setiap Narapidana diberikan remisi tiap tanggal 17 Agustus 

dan hari besar keagamaan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

(2) Narapidana yang melanggar peraturan tidak diberikan 

remisi. 

g) Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti 

mengunjungi keluarga 

(1) Asimilasi diberikan kepada narapidana yang telah 

menjalani setengah masa pidana (kecuali kasus tertentu) 

(2) Cuti mengunjngi keluarga diberikan kepada narapidana 

yang telah menjalani setengah dari masa pidananya selama 

2 X 24 jam. 

h) Mendapatkan pembebasan bersyarat 

(1) Pembebasan bersyarat (PB) diberikan kepada narapidana 

yang telah menjalani 2/3 masa pidana. 

(2) Syarat PB diantaranya berkelakuan baik, masa pidana lebih 

dari 1 tahun, tidak ada perkara lain, surat jaminan dari 

pihak keluarga, dan sebagainya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 
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i) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat 

(1) Cuti menjelang bebas diberikan kepada narapidana yang 

telah menjalani 2/3 masa pidana sejumlah remisi terakhir 

yang diterima. 

(2) Cuti bersyarat diberikan kepada narapidana yang dipidana 

tidak lebih dari 1 tahun dan telah menjalani 6 bulan masa 

pidana. 

(3) Syarat cuti menjelang bebas diantaranya berkelakuan baik, 

tidak ada perkara lain, surat jaminan dari keluarga, dan 

sebagainya sesuai peraturan yang berlaku. 

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 

Manado) 

2) Kewajiban Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Manado 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado setiap 

Narapidana memiliki kewajiban yang harus diikuti, yakni sebagai 

berikut: 

a) Setiap narapidana wajib menaati dan melaksanakan peraturan 

dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lapas. 

b) Setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan yang 

terjadwal: 
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(1) Program admisi orientasi/mapenaling 

(2) Program pembinaan kepribadian 

(3) Program pembinaan kemandirian 

c) Setiap narapidana wajib menjaga dan memelihara kebersihan, 

keindahan, keamanan dan kenyamanan lingkungan Lapas. 

d) Setiap narapidana wajib berperilaku baik, berpenampilan rapi 

serta bertutur kata sopan dan santun. 

e) Setiap narapidana wajib menghormati petugas maupun sesama 

narapidana lainnya. 

f) Setiap narapidana wajib mengikuti program pembinaan 

lainnya. 

g) Setiap narapidana wajib menjaga dan memelihara sarana dan 

prasarana. 

h) Setiap narapidana wajib melaporkan secara langsung kepada 

petugas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana 

lainnya. 

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Manado) 

b. Larangan dan Sanksi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas IIA Manado 



 
 

74 
 

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Manado memiliki peraturan 

yang mana harus ditaati bagi narapidana. Peraturan ini adalah larangan 

dan juga sanksi bagi narapidana, diantaranya sebagaimana berikut: 

1) Larangan bagi Narapidana  

a) Keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dengan cara yang tidak 

dibenarkan atau tidak sah. 

b) Masuk ke kamar blok lain, mendekati pintu gerbang pos 

penjagaan tembok keliling tanpa seizin petugas. 

c) Membawa barang-barang atau makanan yang dapat menganggu 

keamanan, ketertiban didalam Lapas seperti: 

(1) Narkoba/minuman keras yang sejenisnya serta obat 

terlarang lainnya. 

(2) Uang dan barang berharga 

(3) Senjata/ benda tajam dan yang sejenisnya.  

(4) Tali temali (tambang, kawat, sabuk, tali pengikat dan lain 

sebagainya). 

(5) Makanan yang dapat menimbulkan keracunan / yang 

berbau tidak sedap. 

(6) Korek api, bahan kompor dan sejenisnya. 

d) Merusak bangunan Lapas atau merusak, merubah/menukarkan 

barang-barang inventaris Lapas tanpa sepengetahuan atau 

seizin petugas. 
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e) Memiliki atau mengambil tanpa seizin, meminta dengan 

paksa/ancaman barang-barang atau makanan milik sesama 

lainnya. 

f) Membuat kegaduhan atau kericuhan hingga mengganggu 

keamanan dan ketertiban didalam Lapas. 

g) Menyimpan jemuran atau cucian di tanaman, tembok, pagar, 

rumput serta tempat-tempat yang dilarang lainnya. 

h) Membuang puntung rokok, sampah dan barang-barang bekas 

pakai lainnya disembarangan tempat. 

i) Meludah dan membuang dahak disembarangan tempat. 

j) Menempelkan sesuatu yang tidak sesuai dengan norma atau 

ketentuan yang berlaku pada dinding lingkungan Lapas. 

k) Memasak didalam kamar atau blok hunian. 

l) Menyimpan, memiliki dan menggunakan telepon seluler serta 

sarana komunikasi lainnya. 

m) Membentuk kelompok atau golongan berdasarkan suku, ras dan 

agama, dan berdasarkan ikatan emosional lainnya yang ekslusif 

dan deskriminatif. 

(Dokumentasi Lembaga pemasyarakatan kelas II A Manado) 
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2) Sanksi bagi Narapidana 

a) Sanksi ringan yaitu: peringatan, teguran dan diisolasi. 

b) Sanksi sedang yaitu: peringatan, teguran, diisolasi, straff cell 1 

s/d 6, straff cell 2 kali 1 s/d 6 hari dan atau tidak diusulkan 

remisi. 

c) Sanksi berat yaitu: diisolasi, straff cell 1 s/d 6 hari, 2 kali 1 s/d 

6 hari, tidak diusulkan remisi dan atau dicabut haknya untuk 

program PB, CB, CMB. 

(Dokumentasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado) 

5. Sarana Prasarana Pendidikan Agama Islam 

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado menyediakan sarana 

prasarana untuk menunjang berlangsungnya dan tercapainya keberhasian 

kegiatan pembinaan Pendidikan agama Islam. Sarana prasarana yang 

dimaksud yaitu: 

a. Masjid 

b. Al-Qur’an dan Iqra’ 

c. Buku-buku bernuansa Islam 

d. Papan tulis 

e. Pengeras suara 

f. Mimbar 

g. Karpet 

h. Kipas angin/AC 



 
 

77 
 

6. Jadwal Kegiatan Pembinaan bagi Narapidana 

Kegiatan setiap hari: 

1) Mandi 

2) Makan Pagi 

3) Pembinaan jasmani  

4) Pembinaan Pendidikan Agama Islam (rohani) 

5) Apel siang 

6) Makan siang 

7) Sholat 

8) Belajar mengaji 

9) Makan malam 

10) Adanya pemeriksaan medis dengan waktu yang tidak tetap 

B. Hasil Penelitian 

1. Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado 

Pada bab ini peneliti memperoleh data baik melalui observasi, 

wawancara maupun dokumentasi tentang Pola Pembinaan Pendidikan 

Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, yang meliputi proses pembinaan 

materi dan metode pendidikan. Pembinaan yang ada di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado yakni terdiri dari pembinaan jasmani 

dan peminaan kerohanian. Pembinaan jasmani meliputi pembinaan 
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olahraga juga pembinaan kemandirian. Pembinaan olahraga terdiri dari 

olahraga futsal, takraw, bulu tangkis, basket, tenis meja, catur dan PBB. 

Pembinaan kemandirian terdiri dari car wash, band akustik, pertanian, 

pembersihan Lapas dan kerajinan tangan. Pembinaan kerohanian meliputi 

pendidikan agama. 

a. Klasifikasi waktu 

Adapun pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado rutin 

dilakukan setiap hari kamis, mulai dari pukul 09.30 s/d 11.00 WITA. 

Dalam pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lapas 

Manado, pihak Lembaga bekerjasama dengan Kemenag Sulut 

sebagaimana yang dikatakan bapak Ecep Sadria selaku Kasie Binapi di 

Lapas Manado bahwa: 

Pembinaan Pendidikan Agama Islam yang kita lakukan di Lapas 

ada kerjasama antara pihak Kemenag Sulut dan pihak Lapas, yaitu 

untuk pembinanya. Kemudian kita juga ada tenaga bantu pembina dari 

luar untuk membina narapidana di dalam, jadi kalau setiap pembinaan 

hari kamis ada yang dari Kemenag dan ada juga yang tenaga bantu dari 

pihak Lapas.”
3
 

Beliau juga menambahkan tujuan dan penting adanya Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam di Lapas Manado: 

Pendidikan agama Islam di Lapas Manado ini berperan penting 

untuk menumbuhkan kesadaran bagi mereka Narapidana yang 

melakukan kesalahan, contohnya seperti di kasus Narkoba dengan 

                                                           
3
 Ecep Sadria, Kasie Binapi, wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, 

Tanggal 07 November 2019. 
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adanya pembinaan Pendidikan agama Islam mereka sadar, bahwa 

ternyata barang ini bukan hanya negara saja yang melarang tapi agama 

juga melarang. Kemudian tujuan pembinaan ini ada di Lapas yaitu 

untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan mereka kepada Allah 

SWT, juga untuk memperbaiki kesalahan yang pernah mereka buat.
4
 

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan pendidikan agama 

Islam yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Manado, mempunyai arti untuk membentuk perilaku mereka menjadi 

lebih baik lagi dan membantu mereka agar semakin dekat dengan 

agama dan Allah swt. 

Dalam pembinaan pendidikan agama islam bagi narapidana 

Narkoba di Lapas kelas IIA Manado meliputi berbagai hal yaitu: 

1) Program harian  

Kegiatan harian yaitu, Sholat berjamaah dilakukan sebagaian 

besar arapidana hanya dua waktu yaitu diwaktu Dzuhur dan waktu 

Ashar di Masjid Nurul Iman Lapas Manado. Hal ini dikarenakan 

aktifitas Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai jadwal dari Lapas 

yaitu melakukan aktifitas di luar sel atau kamar hunian mulai 

pukul 06.00 – 17.00. Tapi ada juga sebagian narapidana Narkoba 

lainnya yang diberikan izin oleh petugas jaga untuk melakukan 

sholat Subuh, sholat Maghrib dan sholat Isya secara berjamaah. 

Alasan kenapa diberikan izin yaitu karena meraka adalah 

                                                           
4
 Ecep Sadria, Kasie Binapi, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, 

Tanggal 07 November 2019. 
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narapidana yang paling aktif untuk beribadah, dan mereka juga 

Warga Binaan yang banyak membantu untuk urusan-urusan 

Masjid. 

Selain hal tersebut ada juga hal lain yang peneliti temukan 

bahwa narapidana Narkoba adalah Warga Binaan yang paling 

dominan saat melaksanakan sholat berjamaah dan Warga Binaan 

yang paling banyak melakukan kegiatan Pembinaan Pendidikan 

Agama Islam.  

Selain kegiatan tersebut ada juga kegiatan harian narapidana 

Sebagaimana yang dikatakan bapak Ecep Sadria: 

Ada juga kegiatan harian narapidana yaitu hari Senin sampai 

hari Rabu kegiatan latihan PBB dan pembinaan olahraga lainnya, 

Kamis kegiatan pembanaan pendidikan agama, hari Sabtu dan 

Minggu biasanya diisi juga dengan kegiatan Pembinaan 

Pendidikan Agama, serta mereka manfaatkan untuk mengaji dan 

mengajarkan narapidana lain untuk membaca Al-Qur’an, walapun 

kegiatan TPA dilakukan setiap hari.
5
 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pembinaan di 

Lapas kelas IIA Manado terbagi dalam pembinaan jasmani yaitu 

kegiatan olahraga dan pembinaan rohani yaitu pembinan 

pendidikan agama. 

 

 

                                                           
5
 Ecep Sadria, Kasie Binapi, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, 

Tanggal 07 November 2019. 
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2. Kegiatan Mingguan 

Pada malam Jumat para narapidana ada kegiatan Yasinan dan 

baca Diba’ dilakukan rutin tiap minggu, serta sholat Jumat 

berjamaah dilakukan oleh seluruh narapidana mulai dari pidana 

khusus hingga pidana umum sebagaimana yang dikatakan oleh 

Ustad Masili selaku Pembina Pendidikan agama Islam bagi 

narapidana di Lapas Manado bahwa:  

Jadi Narpidana disini setiap malam jumat itu ada program 

kegiatan Yasinan dan Sholawatan diikuti oleh seluruh Narapidana 

baik dari kasus Narkoba dan kasus yang lainnya. Ini juga salah 

satu pembinaan tiap minggu yang dilakukan untuk membimbing 

mereka agar lebih dekat dengan agama, dan saya juga 

mendampingi mereka saat kegiatan ini berlangsung.
6
 

 

Kemudian wawancara dari bapak Faisal Lababu yang saat ini 

adalah narapidana Narkoba di Lapas Manado bahwa: 

Disini kami setiap malam Jumat ada kegiatan mengaji Yasin 

bersama dan ada juga barjanji ato yang biasa dorang bilang baca 

Diba’. Kemudian pada hari Jumat kami Sholat Jumat Berjamaah, 

itu kegiatan tiap minggu yang selalu dilakukan oleh semua Warga 

Binaan.”
7
 

 

Peneliti dapat menyimpulkan dari pernyataan diatas bahwa, 

kegiatan setiap hari dan kegiatan rutin tiap malam Jumat yang 

dilakukan di Lapas Kelas IIA Manado secara terjadwal adalah 

                                                           
6
 R. Masili, Pembina Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Manado, 26 November 2019. 

 
7
 Faisal Lababu, Warga Binaan, Wawancara, Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Manado, 

Tanggal 29 Oktober 2019. 
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bentuk kepedulian petugas Lapas untuk memberikan Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam kepada Narapidana, agar dibina akhlak 

mereka secara teratur dan mereka juga tidak merasa kosong saat 

berada di dalam Lapas. 

2) Kegiatan bulan puasa 

Setiap malam selama bulan puasa Narapidana di Lapas Kelas 

IIA Manado menagadakan buka puasa bersama pegawai dan 

petugas Lapas, sholat Tarawih berjamaah, Tadarusan, dan ada 

Tausiyah dari Jamaah luar atau Ustads dari luar Lapas. 

3) Kegiatan memperingati hari-hari keagamaan 

Pegawai dan petugas bersama dengan Narapidana Lapas Kelas 

IIA Manado untuk mengadakan lomba-lomba. Seperti 

memperingati Isra’ Mi’raj mereka mengadakan lomba hafal surah, 

lomba sholat, lomba adzan juga ada lomba mengaji. 

b. Materi Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Manado memiliki beberapa 

materi pendidikan yaitu: 

1) Fiqih ibadah 

Materi Fiqih yang diajarkan yaitu tentang thaharah, tata cara 

sholat, tentang puasa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz 
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Masili selaku Pembina Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas 

IIA Manado: 

Materi yang saya berikan itu tentang Thaharah bersuci, cara 

sholat apalagi kalo ada Narapidana baru mereka itu perlu 

didampingi mulai dari pembinaan agama hingga pembinaan 

kemandirian. Jadi saya mengajarkan kepada mereka kalo sholat 

kita harus dalam keadaan bersih dari kotoran, dari najis terus kita 

berwudhu dengan benar kemudian kita melaksanakan sholat, 

karna untuk menghadap Allah kita itu harus suci harus bersih 

karena salah satu syarat sholat yaitu harus dalam keadaan bersih 

dan cara kita sholat juga harus benar sebagaimana tata cara sholat 

yang diajarkan Rasulullah kepada umuatnya agar sholat kita itu 

diterima oleh Allah swt dan saya juga bilang kepada mereka 

banyak-banyak melaksanakan sholat kemudian berdo’a kepada 

Allah mohon ampun atas kesalahan yang dilakukan, minta 

kekuatan agar supaya menjalankan semua ini dengan sabar dan 

ikhlas karena apalagi yang bisa dilakukan saat berada di dalam 

penjara selain kita lebih mendekatkan diri kepada Allah swt. 

Alhamdulillah mereka mendengarkan terutama kasus Narkoba 

saya lihat mereka itu yang paling aktif skali untuk beribadah 

walaupun masih ada beberapa orang yang malas. Kemudian Saya 

juga mengajarkan kepada mereka tentang puasa yaitu hal-hal yang 

dapat membatalkan puasa.8 

 

Peneliti juga mewawancarai bapak Faisal Wakid yaitu salah 

satu Narapidana kasus Narkoba: 

Jadi dek disini kami warga binaan saat Ustadz Masili atau dari 

Kemenag memberikan Pembinaan Pendidikan Agama Islam kami 

belajar tentang membersihkan diri sebelum sholat, cara berwudhu 

yang benar, dan cara sholat yang benar juga. Karna dulu kan cuma 

tau pokoknya so sholat nintau apakah torang da sholat ini so butul 

depe gerakan depe cara atau bagimana. Deng dulu kalo boleh 

bilang saya itu orang yang masih jauh dari agama, jadi kalo mo 

sholat itu kadang skali. Tapi saat saya maso di Lembaga ini 

dengan adanya ni pembinaan pendidikan agama, ternyata katu 

                                                           
8
 R. Masili, Pembina Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Manado, 26 November 2019. 
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torang juga belajar bagaimana supaya torang mendekatkan diri 

kepada Allah, yaitu sholat, berdoa dan menjalankan apa yang 

diperintahkan Allah swt. Dan saya sangat bersyukur karna dulu 

saya masih malas beragama masih malas-malas sholat serta da 

maso disini dapa pembinaan agama Islam Alhamdulillah so mulai 

rajin sholat.”
9
 

 

Jadi materi Fiqih yang diajarkan kepada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado adalah Fiqih Ibadah. 

Hal ini mengajarkan kepada para Narapidana juga mendorong 

mereka agar lebih rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada 

Allah SWT.  

2) Aqidah Akhlak 

Aqidah adalah kepercayaan kita kepada Allah, Malaikat, 

Kitab-kitab Allah, Rasul-Nya, Hari akhir serta Qadha dan Qadar. 

Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas IIA Manado 

yang termasuk dalam materi Aqidah, yaitu memberikan 

pendidikan pendekatan mental atau pembinaan mental spiritual 

bagi Narapidana. Dalam kegiatan pendidikan pendekatan mental 

bagi Narapidana, materi agama Islam yang diberikan yaitu 

mengenai rukun iman, rukun Islam.  

Selain materi dari Ustadz yang membina di Lapas Manado, 

peneliti menemukan hal lain yaitu ada juga dari Jama’ah Tabligh 

                                                           
9
 Faisal wakid, Warga Binaan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, 

Tanggal 29 Oktober 2019. 
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yang biasanya datang untuk memberikan ceramah agama atau 

Tausiyah dilakukan biasanya selesai sholat Dzuhur. Ceramah yang 

diberikan Jama’ah Tabliqh kepada Narapidana yaitu seputaran 

keimanan seseorang kepada Allah juga mereka memberikan 

motivasi-morivasi kepada Narapidana. 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri manusia yang 

menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan 

pertimbangan pikiran. Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama 

Islam yang berkaitan dengan akhlak Narapidana di Lapas Kelas 

IIA Manado dapat dilihat dari kegiatan Tausiyah. Dimana 

Narapidana dilatih untuk bersikap baik dalam mendengarkan dan 

memperhatikan apa yang disampaikan penceramah dengan baik. 

Berikut adalah wawancara peneliti kepada Pembina Pendidikan 

Agama Islam: 

Saya sering bilang kepada Narapidana bahwa ini saatnya 

kalian memperbaiki akhlak kalian, perbaiki agama kalian agar saat 

keluar dari sini insyaAllah akhlak kalian lebih baik lagi dari 

sebelumnya, dan saya mengharapkan kalian agar tidak mengulang 

lagi kesalahan yang dilarang oleh agama. Itulah sebabnya 

pembinaan pendidikan agama Islam disini penting yaitu salah 

satunya untuk merubah perilaku Narapidana dari yang tidak baik 

menjadi baik. Terus saya juga menceritakan kepada Narapidana 

mengenai perjalanan dakwah Rasulullah serta sifat-sifat 

Rasulullah dan akhlaknya agar mereka belajar dari kisah itu dalam 

memperbaiki iman dan akhlak mereka.
10

 

                                                           
10

 R. Masili, Pembina Pendidikan Agama islam, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Manado, 26 November 2019. 

 



 
 

86 
 

 

Selain tausiyah ada juga kegiatan TPA, dimana Narapidana 

yang sudah mahir atau lancar membaca Al-Qur’an mengajarkan 

atau membimbing Narapidana lain yang belum lancar membaca 

Al-Qur’an. Sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang 

Narapidana Narkoba di Lapas Kelas IIA Manado: 

Disini torang ada kegiatan mengaji leh. Jadi ada tamang-

tamang yang kita kase balajar mangaji jadi selain ustadz yang 

tunjung kita leh bantu-bantu pa ustadz se blajar tamang-tamang 

laeng. Apalagi kalo ada orang-orang yang baru maso ato 

narapidana baru pas kalo abis iko pembinaan ato abis sambayang 

kita noh yang ja pengge pa dorang baru kita kase balajar mangaji. 

Deng selain kita ada lay noh tamang-tamang yang so lancar 

dorang ja se tunjung mangaji leh.11 

 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam kegiatan 

Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas IIA Manado 

ada program TPA yang dijalankan dalam Lapas kemudian ada 

juga pendampingan terhadap narpidana baru. 

3) Sejarah  

Materi sejarah yang disajikan yaitu tentang perjalanan dakwah 

Rasulullah saw. 

 

 

                                                           
11

 Samsul Tegila, Warga Binaan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, 

Tanggal 20 Oktober 2019. 
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c. Motode Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado 

Metode adalah salah satu cara untuk mencapai suatu keberhasilan 

dalam pembelajaran. Metode pembinaan pendidikan agama Islam 

sesuai dengan hasil wawancara dan obeservasi langsung oleh peneliti, 

bahwa di Lapas Kelas IIA Manado menggunakan beberapa metode 

pembinaan pendidikan agama Islam yaitu metode ceramah, diskusi, 

tanya jawab serta metode kisah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado: 

Biasanya saat pembinaan pendidikan agama Islam bagi Narapidana 

saya menyampaikan sesuatu menyangkut materi pembinaan atau 

apapun itu saya menggunakan metode ceramah, jadi para Narapidana 

duduk kemudian saya di depan menjelaskan tentang materi dan saya 

melihat mereka mendengarkannya dengan baik tapi ada juga 

Narapidana yang kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan 

dengan baik. Dari penyampaian materi itu ada Narapidana bertanya 

mengenai apa yang saya sampaikan. Terus saya juga sering berdiskusi 

dengan Narapidana didalam tentang agama apalagi kalau selesai sholat 

atau setelah apel siang.12 

 

Pernyataan diatas dari Ustadz Pembina Pendidikan Agama Islam di 

Lapas Kelas IIA Manado, senada dengan hasil wawancara peneliti 

kepada beberapa Narapidana kasus Narkoba salah satunya wawancara 

dari bapak Chevien : 

Kalo ditanya soal metode Ustadz membina biasanya beliau itu 

ceramah, jadi kami berkumpul di masjid saat ada pembinaan dan 

                                                           
12

 R. Masili, Pembina Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Manado, 26 November 2019. 
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Ustadz menyampaikan materi didepan. Terus ada dari kami beberapa 

Narapidana suka bertanya seputaran materi yang disampaikan oleh 

Ustadz ataupun dari Kemenag. Lain kali kami juga diskusi dengan 

Ustadz atau kalo ada dari Jama’ah tabligh yang datang kami sering 

berdikusi dengan mereka seputaran agama. Karna menurut saya 

diskusi tentang agama ini sangat penting untuk membuat seseorang 

sadar dan belajar bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang kami buat 

dulu itu melanggar aturan agama. Saat saya belajar agama di dalam 

Lembaga saya sadar banyak berbuat hal yang dilarang agama 

contohnya yaitu memakai Narkoba.13 

 

Peneliti dapat menyimpulkan dari beberapa pernyataan diatas 

bahwa metode yang diterapkan oleh pembina mendapatkan respon 

berbeda-beda dari Narapidana, yaitu sebagian ada yang menikmati dan 

mendengarkannya dengan baik dan sebagian kurang memperhatikan 

apa yang disampaikan.  

2. Hambatan dan solusi Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi 

Narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Manado 

Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana kasus Narkoba 

di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado secara umum berjalan 

dengan baik. Namun disisi lain Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi 

Narapidana tentunya tidak terlepas dari berbagai macam kendala. 

Kendala-kendala yang ada saat ini bukan hanya dari Narapidana saja, tapi 

ada juga dari pihak Lapas. Sebagian Narapidana khususnya kasus 

                                                           
13

 C. K. Mokoagow, Warga Binaan, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Manado, Tanggal 4 November 2019. 
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Narkoba, masih belum merasakan dampak yang membuat mereka 

merasakan hadirnya Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lapas. Hal 

itu disebabkan karena latar belakang mereka yang berbeda, baik latar 

belakang kasus, latar belakang kepribadian ataupun latar belakang 

pendidikan Narapidana tersebut. 

Kemudian pihak Lapas sendiri juga memiliki keterbatasan-

keterbatasan dalam hal kemampuan pembinaan terhadap Narapidana. 

Berikut ini data wawancara tentang hambatan yang peneliti temukan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado: 

Kalau ditanya soal masalah atau hambatan banyak dek, kurangnya 

dana atau anggaran dari pemerintah kemudian kurangnya SDM. Akibat 

anggaran yang terbatas Lapas tidak dapat memfasilitasi secara lengkap 

dalam hal sarana prasarana untuk pelaksanaan Pembinaan Pendidikan 

Agama Islam seperti alat tulis untuk Narapidana. Ada juga Latar belakang 

Narapidana yang berbeda-beda mulai dari latar belakang pendidikan 

sampai dengan latar belakang sosial, itulah kemudian yang membuat 

mereka merasa minder saat berada di dalam Lapas. Terus Keterbatasan 

SDM artinya untuk pengawalan Narapidana kami masih kurang, tapi kami 

berusaha sebisa dan sekuat mungkin. Jadi begini dek, kan kalo saat ada 

pembinaan, Narapidana itu dikawal atau diawasi oleh petugas dan kita 

menyesuaikan dengan petugas yang berjaga. Jadi kita bagi regu dalam satu 

regu misalnya ada 10 orang Narapidana maka petugas yang mengawasi 

hanya 1 orang. Dan dari pembinaan itu ada Pembinaan Jasmani dalam hal 

ini pembinaan kemandirian, nah mereka ada yang bekerja untuk 

membersihkan halaman diluar Lapas, ada yang di tempat cuci mobil 

didepan jalan, ada juga yang berolahraga. Inilah kesulitan petugas untuk 

mengawasi mereka karna kan 1 banding 10 lalu mereka lain ada yang 

diluar halaman jadi ada ketakutan petugas bagaimana kalo si Narapidana 

ini melarikan diri, kan mudah baginya untuk melarikan diri karna dia 

sedang berada di luar halaman. Tapi dengan adanya pembinaan 

pendidikan agama Islam bagi Narapidana kan mereka sudah banyak 

mengetahui tentang agama belajar tentang keimanan belajar tentang 
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akhlak jadi mereka ada ketakutan untuk berbuat kesalahan yaitu seperti 

Lari dari Lapas.14 

 

Selanjutnya wawancara dari pembina pendidikan agama Islam di 

Lapas Kelas IIA Manado: 

Kalo ditanya masalah menurut saya masalahnya yaitu dari pihak 

Lembaga mereka kurang mendorong Narapidana untuk hadir dalam setiap 

pembinaan pendidikan agama. Sehingga ada Narapidana-narapidana yang 

malas untuk ikut pembinaan. Coba kalau mereka menerapkan aturan siapa 

yang tidak mengikuti pembinaan pendidikan agama maka akan diberikan 

sanksi, pasti banyak Narapidana hadir untuk mengikuti pembinaan. 

Karena kalau dilihat Narapidana beragama muslim disini banyak mulai 

dari kasus Narkoba hingga kasus pembunuhan, jadi jika mereka ikut 

Masjid itu full. Tapi karena tidak ada saknsi bagi mereka yang tidak ikut 

makanya yang hadir saat pembinaan hanya itu-itu saja orangnya. Tapi 

walaupun hanya mereka-mereka itu yang hadir saya tetap menjalankan 

tugas dan saya berusaha membantu mereka untuk belajar agama.
15

 

 

Jadi dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang 

berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado memiliki latar 

belakang masalah yang berbeda-beda. Kemudian yang menjadi kendala 

dalam pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam yaitu ada 

Narapidana yang tidak ikut saat kegiatan pembinaan dilaksanakan. 

Kemudian kurangnya anggaran atau dana yang diberikan pemerintah tidak 

dapat memenuhi sarana prasarana secara penuh untuk pembinaan sendiri, 

serta kurangnya SDM sehingga dalam pengawalan Narapidana masih 

belum maksimal. 

                                                           
14

 Ecep Sadria, Kasie Binapi, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, 

Tanggal 07 November 2019. 

15
 R. Masili, Pembina Pendidikan Agama Islam, Wawancara, Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Manado, 26 November 2019. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Manado merupakan pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah, 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ada, yaitu: 

Hari Senin, Selasa, Rabu, jadwal pembinaan jasmani yang meliputi 

pembinaan kemandirian yaitu kegiatan PBB, dan olahraga. Kamis Pembinaan 

Pendidikan Agama baik yang muslim maupun nonmuslim, Kamis malam atau 

malam Jumat kegiatan Yasinan dan sholawatan. Hari Jumat kegiatan sholat 

Jumat berjamaah, serta tadarusan selesai sholat. Sabtu Minggu juga diisi 

dengan kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama dan kegiatan TPA 

dilaksanakan setiap hari. Dalam pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado pihak Lapas 

bekerja sama dengan Kementrian Agama Sulawesi Utara. 

Kegiatan bulan puasa petugas Lapas mengadakan buka bersama dengan 

narapidana, sholat tarawih berjamaah dan tadarusan. Kegiatan memperingati 

hari-hari keagamaan dengan mengadakan lomba-lomba yaitu lomba hafalan 

surah, lomba mengaji, lomba sholat berjamaah dan lomba adzan. 

Berdasarkan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado berjalan dengan baik. Nilai-nilai agama 

yang disalurkan oleh pembina melalui materi serta metode dapat dilihat dari 

cara mereka yang sudah terbiasa melaksanakan sholat lima waktu, sholat 
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Jumat berjamaah, tadarusan, serta mulai menghafal surah-surah dalam Al-

Qur’an. Selain Pembinaan Pendidikan Agama bagi Narapidana ada juga 

Pembinaan Pendidikan Jasmani yang meliputi pembinaan kemandirian yaitu 

kegiatan olahraga, pertanian, hingga kerajinan tangan. 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado melaksanakan Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam sesuai dengan materi pendidikan agama Islam 

meliputi beberapa aspek, antara lain: 

1. Syari’ah 

Syari’ah adalah dimensi peribadatan ataupun amalan-amalan agama 

yang berhubungan dengan amalan lahiriyyah dan amalan bathiniyyah. Hal 

ini dilakukan sebagai upaya mengatur semua aktivitas hidup dan kehidupan 

umat manusia sehingga tertata dengan baik. Ajaran Islam yang mengatur 

tentang bentuk muamalah yang demikian ini terkonsep dalam bentuk rukun 

Islam dan melahirkan ilmu Fiqih.
16

 

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana 

Narkoba di Lembaga Pemasyarakan Kelas IIA Manado yang termasuk 

dalam materi syari’ah adalah kegiatan TPA, karena dalam kegiatan TPA 

para Narapidana diajarkan bagaimana cara membaca Iqro’ dan Al-Qur’an 

dengan benar. Sholat berjamaah yakni mengajarkan juga tentang tata cara 

sholat yang benar, kemudian puasa yaitu mengajarkan tentang hal-hal yang 

dapat membatalkan puasa. 

                                                           
16

 Zuhairini, Metodologi Pendidikan Islam, (Surabaya: Ramadhan, 1993), h. 61. 
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2. Aqidah 

Aqidah adalah kepercayaan kepada Allah, Malaikat, Kitab-kitab Allah, 

RasulNya, hari akhir serta Qadha dan Qadar. Pelaksanaan Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam di Lapas Kelas IIA Manado yang termasuk dalam 

materi aqidah adalah memberikan pendidikan pendekatan mental atau 

pembinaan mental spiritual bagi Narapidana. Dalam kegiatan pendidikan 

pendekatan mental bagi Narapidana, materi agama Islam yang diberikan 

yaitu mengenai rukun iman, rukun Islam. 

3. Akhlak 

Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan 

menimbulkan perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan 

pikiran. Akhlak terdiri atas akhlak kepada Allah, kepada manusia dan 

kepada lam sekitar.
17

 

Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Manado yang berkaitan dengan materi akhlak adalah 

mendengarkan tausiyah atau ceramah agama, dimana Narapidana dilatih 

untuk bersikap baik dalam mendengarkan dan memperhatikan apa yang 

disampaikan oleh penceramah dengan baik. Selain itu kegiatan TPA juga 

berkaitan dengan materi akhlak ditinjau dari Narapidana yang sudah mahir 

                                                           
17

 Aminuddin, dkk, Membagun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 37. 
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membaca Al-Qur’an ikut mengajarkan atau membimbig Narapidana 

lainnya yang belum lancar membaca Al-Qu’an. 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado melaksanakan Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam menggunakan metode sesuai dengan metode 

pendidikan agama Islam: 

1. Metode Ceramah 

Metode ceramah diterapkan di Lapas Kelas IIA Manado ketika 

pelaksanaan tausiyah, dengan metode ceramah para Narapidana dilatih 

untuk mendengarkan dan memahami materi yang disampaikan ustadz. 

Metode ceramah dilakukan karena cukup efektif dalam penyampaian 

materi dari ustadz kepada narapidana. Dalam penerapan metode ini tidak 

banyak menggunakan media hanya memerlukan tatap muka saja. 

2. Metode Diskusi  

Metode diskusi dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Manado ketika 

narapidana selesai melaksanakan sholat, yaitu dengan mengumpulkan 

para narapidana kemudian mereka saling berbagi dan bertukar pikiran 

dengan ustadz mengenai pelajaran agama. 

3. Metode Kisah 

Metode kisah disampaikan pada saat kegiatan pembinaan pendidikan 

mental bagi narapidana. Dalam kegiatan pendidikan dan pendampingan 

mental narapidana diberikan kisah tantang perjalanan dakwah Rasulllah, 

sifat-sifat Rasulullah. 
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4. Metode Tanya Jawab 

Dalam pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas 

IIA Manado digunakan pada saat kegiatan TPA, sebelum melanjutkan ke 

bacaan selanjutnya ustadz atau Narapidana yang mengajarkan Al-Qur’an 

menanyakan kepada Narapidana lain apakah sudah memahami materi 

sebelumnya atau belum. Selain kegiatan TPA, dalam berdiskusi pun para 

Narapidana diberikan kesempatan bertanya menyangkut materi yang 

disampaikan. Hal ini dimaksudkan agar Narapidana benar-benar 

memahami apa yang disampaikan ustadz dan melatih kepercayaan diri 

Narapidana dalam menyampaikan pertanyaan. 

Adapun hambatan atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan 

pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA manado yaitu masih ada narapidana yang 

malas mengikuti kegiatan pembinaan, kurangnya SDM dan kurangnya 

anggararan dari pemerintah. 

Kemudian yang menjadi faktor pendukung dalam pembinaan pendidikan 

agama Islam bagi narapidana kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan 

kelas IIA Manado yaitu sarana prasarana, narapidana serta pembina 

pendidikan agama Islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pembinaan 

Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado dilaksanakan sesuai dengan jadwal, 

materi, dan metode yang telah diberikan oleh pihak Lapas, yaitu: 

1. Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana kasus Narkoba 

kelas IIA Manado 

a. Hari Senin, Selasa, Rabu, jadwal pembinaan jasmani yang meliputi 

pembinaan kemandirian yaitu kegiatan PBB, dan olahraga. Kamis 

Pembinaan Pendidikan Agama baik yang muslim maupun nonmuslim, 

Kamis malam atau malam Jumat kegiatan Yasinan dan sholawatan. 

Hari Jumat kegiatan sholat Jumat berjamaah, serta tadarusan selesai 

sholat. Sabtu Minggu juga diisi dengan kegiatan Pembinaan 

Pendidikan Agama dan kegiatan TPA dilaksanakan setiap hari. Dalam 

pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado pihak Lapas bekerja sama dengan 

Kementrian Agama Sulawesi Utara. 

Selain kegiatan tersebut ada juga kegiatan memperingati hari-hari 

keagamaan pegawai dan petugas bersama dengan Narapidana Lapas 
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Kelas IIA Manado untuk mengadakan lomba-lomba. Seperti 

memperingati Isra’ Mi’raj mereka mengadakan lomba hafal surah, 

lomba sholat, lomba adzan juga ada lomba mengaji. 

Kemudian saat bulan puasa kegiatan rutin yang dilakukan para 

Narapidana yaitu buka puasa bersama pegawai dan petugas di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, sholat tarawih 

berjamaah, dan tadarusan. Saat lebaran mereka melaksanakan sholat 

Idul Fitri di Lapas kelas IIA Manado. 

b. Materi yang digunakan sesuai dengan materi Pendidikan Agama Islam 

yang meliputi beberapa aspek, antara lain aqidah dalam bentuk 

pembinaan Pendidikan mental bagi Narapidana, syari’ah dalam bentuk 

TPA dan sholat yakni belajar tata cara sholat yang benar, serta hal-hal 

yang dapat membatalkan puasa. Akhlak dalam bentuk ceramah agama 

atau tausiyah dan kegiatan TPA. 

c. Metode-metode yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan 

Pendidikan Agama Islam di Lapas kelas IIA Manado meliputi metode  

ceramah diterapkan ketika menyampaikan materi tausiyah. Metode 

diskusi dilaksanakan ketika selesai sholat berkumpul bersama 

kemudian membicarakan soal agama. Metode kisah diterapkan saat 

ada Pendidikan mental narapidana, dan metode tanya jawab dilakukan 

pada saat kegiatan TPA untuk menanyakan apakah sudah paham 



 
 

98 
 

dengan materi sebelumnya, juga pada saat berdiskusi diberikan 

kesempatan untuk bertanya. 

Dengan adanya pembinaan Pendidikan Agama Islam para narapidana 

khusunya narapidana narkoba memiliki pengetahuan agama yang lebih 

banyak, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran untuk melaksanakan 

ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan 

dengan ibadah dan akhlak, serta menimbulkan sikap dan suasana kejiwaan 

yang diliputi oleh nilai-nilai agama seperti: sabar, tawakal, pasrah dan tidak 

putus asa. 

2. Masalah dan solusi Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana 

kasus Narkoba di Lapas kelas IIA Manado yaitu: 

a. Masih ada narapidana yang tidak ikut saat kegiatan pembinaan 

dilaksanakan. 

b. Kurangnya anggaran atau dana yang diberikan pemerintah tidak 

dapat memenuhi sarana prasarana secara penuh untuk pembinaan. 

c. Kurangnya SDM sehingga dalam pengawalan Narapidana masih 

belum maksimal. 
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Solusi dari hambatan pelaksanaan pembinaan Pendidikan Agama 

Islam bagi naraidana kasus Narkoba di Lapas kelas IIA Manado: 

a. Petugas Lapas harus memberikan sanksi bagi narapidana yang tidak 

ikut dalam pembinaan. 

b. Pihak Lapas memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk 

keberlangsungan pembinaan Pendidikan Agama Islam. 

c. Petugas tetap melakukan pengawalan dengan jumlah yang kurang. 

B. Saran 

1. Pihak Lapas 

Pihak Lapas hendaknya memperhatikan perkembangan tenaga 

pembina serta perkembangan narapidana. Hal ini penting untuk 

diperhatikan karena berhasil tidaknya suatu pendidikan tergantung kepada 

tenaga pendidik dan anak didik, serta komponen-komponen pendukung 

pendidikan lainnya.  

2. Pegawai dan petugas Lapas serta Pembina  

Kemudian bagi pegawai dan petugas Lapas harus meningkatkan 

kualitas kinerja pegawai, baik dalam pembinaan narapidana khusunya 

pembinaan Pendidikan Agama Islam maupun dalam pelaksanaan tugas-

tugas yang lain. Apabila pembinaan Pendidikan Agama Islam berjalan 

dengan aturan yang ada, maka pemahaman dan pengalaman terhadap 

ajaran agama Islam akan dijadikan sebagai pandangan hidup dalam segala 

tindakan. 
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3. Narapidana 

Bagi narapidana diharapkan agar senantiasa mematuhi peraturan 

Lembaga Pemasyarakatan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di 

Lapas baik kegiatan pembinaan kerohanian maupun pembinaan jasmani 

dengan baik dan penuh keseriusan khususnya dalam pembinaan 

pendidikan agama. 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

(Kepada Pembina Pendidikan Agama Islam Narapidana Narkoba) 

A. Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado. 

1. Bagaimana bentuk pembinaan pendidikan agama islam bagi narapidana 

kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Manado? 

2. Apa saja materi yang diajarkan kepada para narapidana? 

3. Bagaimana metode yang terapkan untuk membina para Narapidana kasus 

Narkoba di Lapas kelas IIA Manado? 

4. Apa saja program-program pembinaan pendidikan Agama Islam 

narapidana kasus narkoba di Lapas Kelas IIA Manado? 

5. Apakah ada jadwal dalam pembinaan PAI bagi narapidana narkoba? 

6. Bagaimana respon narapidana saat menerima pembinaan? 

 

B. Apa hambatan dan solusi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi 

Narapidana Kasus Narkoba di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado? 

1. Masalah apa yang pembina hadapi dalam melaksanakan pembinaan PAI 

bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Manado? 

2. Apa saja hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pembinaan PAI 

bagi narapidana narkoba di Lapas Kelas IIA Manado? 

3. Bagaimana hambatan yang pembina hadapi saat menerapkan metode yang 

pembina gungakan saat membina para Narapidana di Lapas Kelas IIA 

Manado? 

4. Bagaimana solusi dari setiap masalah yang di hadapi dalam pembinaan 

PAI bagi narapidana narkoba? 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

(Kepada Narapidana kasus Narkoba) 

A. Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus Narkoba di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado. 

1. Bagaimana bentuk pembinaan pendidikan agama islam bagi narapidana 

kasus narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Manado? 

2. Apa saja materi yang diberikan pembina kepada para narapidana narkoba? 

3. Bagaimana metode yang diterapkan pembina kepada para narapidana 

narkoba? 

4. Apa saja program kegiatan pembinaan PAI yang diadakan pihak lapas? 

5. Apakah pembinaan PAI bagi narapidana narkoba terjadwal? 

 

B. Apa hambatan dan solusi Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi 

Narapidana Kasus Narkoba di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado? 

1. Apa hambatan saudara saat melaksanakan pembinaan PAI? 

2. Apa solusi yang anda berikan saat ada hambatan dalam pelaksanaan 

pembinaan pendidikan agama Islam bagi narapidana narkoba di Lapas 

Kelas IIA Manado? 
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INSTRUMEN WAWANCARA 

(Kepada Kepala Lapas) 

1. Bagaimana bentuk Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi Narapidana 

Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA manado? 

2. Apa hambatan dan solusi Pembinaan Pendidikan Agama Islam bagi 

Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA manado? 
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Wawancara Narapidana 
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Wawancara Pihak Lapas 

 

 

Wawancara Pembina PAI 
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Pelaksanaan Sholat Berjamaah 

 

 

Tadarusan Selesai Sholat 

 

 



115 
 

Pelaksanaan Pembinaan 

 

 




