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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

1. Setelah meneliti tentang pembinaan pendidikan Islam di rumah 

tahanan kelas IIB Jepara, terdapat 3 hal pokok yang menjadi bentuk 

pembinaan terhadap narapidana, yaitu:  

a. Sholat fardhu berjamaah, 

b. Pengajian, dan 

c. Maulid Nabi Muhammad Saw. 

Sedangkan tujuan pembinaan pendidikan Islam di rumah tahanan 

Negara kelas IIB Jepara, yaitu:  

a. Memberi bekal Agama kepada narapidana 

b. Merubah narapidana menjadi lebih baik 

c. Mendekatkan narapidana kepada Allah Swt. 

2. Dalam melakukan pembinaan pendidikan agama Islam di rumah 

tahanan Negara kelas IIB Jepara terdapat faktor pendukung dan faktor 

penghambat, yaitu: 

a. Faktor pendukung 

1) Motivasi narapidana dalam mengikuti kegiatan pembinaan 

pendidikan Islam cukup besar. 

2) Materi yang disampaikan dalam kegiatan pembinaan 

pendidikan Islam beragam. 
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3) Harapan narapidana untuk bertaubat dan dapat diterima 

kembali di masyarakat setelah keluar dari rutan. 

2. Faktor penghambat 

1) Adanya jadwal pembinaan pendidikan Islam yang berbarengan 

dengan kegiatan lain. 

2) Petugas dari Kementrian Agama Kabupaten Jepara (pemari) 

berhalangan hadir/izin. 

3) Materi yang disampaikan terkadang kurang menarik bagi 

narapidana. 

B. Saran 

Sehubungan dengan adanya pembahasan dalam skripsi ini, peneliti 

perlu memberikan saran-saran sebagai berikut: 

Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, kiranya 

peneliti selanjutnya mampu mengungkap lebih jauh dan mendalam 

mengenai Pembinaan pendidikan Islam di rumah tahanan Negara kelas IIB 

Jepara. 

C. Penutup 

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat, taufiq dan hidayah-

Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada 

baginda Rasulullah Saw, semoga kita selalu mendapat pertolongan dan 

syafaatnya di hari kiamat nanti. 
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Penulis menyadari bahwa skripsi ini, baik dari isi ataupun 

pembahasannya banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan 

walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya dengan 

mengharap ridho dari Allah Swt, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin Ya 

RobbalAlamin. 

  


