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BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

A. Analisis Pembinaan Pendidikan Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas 

IIB Jepara. 

Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu usaha, 

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk 

memperoleh hasil lebih baik.
82

berikut adalah bentuk-bentuk pembinaan 

pendidikan Islam di rumah tahanan kelas IIB Jepara, yaitu: 

1. Sholat Fardhu Berjmaah 

Sholat adalah kewajiban bagi umat Islam yang sudah baligh, umat 

Islam di wajibkan sholat fardhu 5 waktu yaitu: Dhuhur, Ashar, Magrib, 

Isha’ dan Subuh. Biasanya sholat fardhu berjamaah yang diikuti oleh 

narapidana yaitu sholat dhuhur dan sholat Ashar, dan yang menjadi Imam 

biasanya petugas yang sedang berjaga. sebagaimana diungkapkan oleh 

beliau bapak Ghofur selaku narapidana pada tanggal 17 April 2021: 

“ya, saya melaksanakan ibadah Shalat 5 waktu dan ibadah Sunnah 

lainnya.” 

 

Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh bapak Ghofur selaku 

narapidana, bahwa diadakan pembinaan bagi narapidana agar 

melaksanakan sholat fardhu berjamaah dan ibadah Sunnah agar lebih 

mendekatkan diri kepada Allah SWT.  
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2. Pengajian  

Pengajian adalah ngaji bersama yang didalamnya bisanya ada 

penceramah (Ustadz/kyai) dan ada pendengarnya. sebagaimana 

diungkapkan oleh Beliau Bapak H. Khumaidi selaku petugas rutan 

sekaligus pembina pada tanggal 17 April 2021:  

“ada banyak program, terutama pada Bulan Ramadhan seperti ini, 

diantaranya setiap hari Selasa ada tausiyah, hari Kamis ada 

kegiatan Maulid Nabi Muhammad Saw, dan pengajian.”
83

  

 

Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh bapak H. Khumaidi 

selaku petugas rutan sekaligus pembina, bahwa ada pembinaan dengan 

diadakannya pengajian. Pengajian dilakukan setiap hari Kamis. Biasanya 

materi yang disampaikan dalam pengajian merupakan ceramah yang 

menarik, agar narapidana mendapatkan bekal agama dan lebih termotivasi 

untuk bertaubat. 

3. Maulid Nabi  

Maulid Nabi Muhammad Saw, merupakan merupakan salah 

program pembinaan pendidikan agama Islam di rumah tahanan kelas IIB 

Jepara. sebagaimana diungkapkan oleh Beliau Bapak Amin  selaku 

Petugas Kemenag di rumah tahanan kelas IIB Jepara pada tanggal 17 April 

2021: 

“para napi begitu antusias sekali untuk mendengarkan pengajian/ 

kigiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. di rutan itu sendiri.”
84
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Dari pernyataan diatas yang disampaikan oleh bapak Amin selaku 

petugas kemenag, beliau menjelaskan bahwa narapidana sangat antusias dalam 

mengikuti mauled Nabi Muhammad Saw. bahkan di Rumah Tahanan Negara 

Kelas IIB Jepara ada kelompok Rebana yang diberi nama At-Taubah, yang 

semuanya anggotanya merupakan narapidana, dan membuat mereka 

(narapidana) lebih mendalami taubatnya.  

B. Analisis Tujuan Pembinaan Pendidikan Islam di Rumah Tahanan 

Negara Kelas IIB Jepara. 

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara daam melaksanakan 

pembinaan pendidikan Islam tentunya memiliki tujuan tertentu, sebagaimana 

diungkapkan oleh beliau bapak Amin, Petugas Kementrian Agama Jepara, pada 

tanggal 17 April 2021: 

“tujuan dilakukan pendidikan Agama Islam adalah untuk memberi 

bekal para napi supaya dapat berubah untuk menjadi yang lebih baik 

lagi diterima di masyarakat dan mendekatkan diri kepada Allah 

SWT.”
85

 

 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan 

pendidikan Islam di rumah tahanan kelas IIB jepara,sebagai berikut:  

1. Memberi bekal Agama kepada narapidana 

Maksutnya narapidana yang sebelumnya tidak mau menjalankan 

ajaran agama Islam, akan dikenalkan dan dijelaskan mengenai ajaran-

ajaran agama Islam, dan berharap mereka (narapidana) akan 

menjalakannya di kehidupannya kelak. 
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2. Merubah narapidana menjadi lebih baik 

Maksunya pembinaan bertujuan agar narapidana bisa 

meninggalkan dosanya di masa lalu dan tidak akan mengulanginya lagi, 

dan mampu menjadi pribadi yang memiliki sikap dan akhlak yang baik. 

3. Mendekatkan narapidana kepada Allah Swt. 

Maksutnya narapidana akan diajarkan untuk bertaubat dengan 

sungguh-sungguh (taubatan nasuhah), diberikan motivasi bahwa tidak 

ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Swt, selamanya 

hambanya mau memohon ampun dan terus-menerus mendekatkan diri 

kepadaNya. 

C. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Pendidikan 

Islam di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Jepara. 

Segala sesuatu tidak ada yang sempurna, pasti ada kelebihan dan juga 

ada kekurangannya. Begitu jua dalam melakukan sesuatu kegiatan pasti akan 

mengalami kendala baik dari system maupun dari pelaksanaan kegiatan 

tersebut. Demikian pula dengan pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama 

Islam di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Jepara. Rumah tahanan tidak luput 

dari kekurangan, karena ada berbagai rintangan yang menghambat, tetap dapat 

diambil hikmah dari kekurangan tersebut dan nantinya dapat meningkatkan 

kualitas pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam di Rumah Tahanan 

Negara kelas IIB Jepara. Akhirnya penulis dapat penyimpulkan faaktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan Pembinaan Pendidikan Agama Islam 
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di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Jepara, melalui data yang telah diperoleh 

dari narasumber. Adapun fakktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Faktor Pendukung 

a. Motivasi narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan pendidikan 

Islam cukup besar. 

b. Materi yang disampaikan dalam kegiatan pembinaan pendidikan Islam 

beragam. 

c. Harapan narapidana untuk bertaubat dan dapat diterima kembali di 

masyarakat setelah keluar dari rutan.
86

 

2. Faktor Penghambat 

a. Adanya jadwal pembinaan pendidikan Islam yang berbarengan dengan 

kegiatan lain. 

b. Petugas dari Kementrian Agama Kabupaten Jepara (pemari) 

berhalangan hadir/izin. 

c. Materi yang disampaikan terkadang kurang menarik bagi narapidana.
87
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