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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi Arab-Latin 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada table berikut: 

1. Konsonan 

Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 

 alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba b Be ب
 ta t Te ت
 s\a s\ es (dengan titik di atas) ث
 jim j Je ج
 h}a h} ha (dengan titik di bawah) ح
 kha kh kadang ha خ
 dal d De د

 z\al z\ zet (dengan titik di atas) ذ
 ra r Er ر

 zai z Zet ز
 sin s Es س

 syin sy Es dan ye ش
 s}ad s} es (dengan titik di bawah) ص
 d{ad d} de (dengan titik di bawah) ض

 t}a t} te (dengan titik di bawah) ط

 z}a z} zet (dengan titik di bawah) ظ
 ain ‘ Apostrof  terbalik‘ ع

 gain g Ge غ

 fa f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل
 mim m Em م

 nun n En ن
 wau w We و
 ha h Ha ـه

 hamzah ’ Apostrof ء
 ya y Ye ى
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia,terdiri atas vocal tunggal 

atau monoftong dan vocal rankap atau diftong. 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antar a 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Contoh: 

 kaifa :َكْيفََ

 haula : َهْولََ

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu: 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah a A اََ

 Kasrah i I اَ 

 d}amah u U اَ 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fath}ah  dan ya>’ Ai a dan i َىىَْ 

 fath}ah  dan ىـَوَْ
wau Au a dan u 
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Contoh: 

 ma>ta : َماتََ

 <rama : َرَمى

 qi>la : ق ْيلََ

 yamu>tu : ََي ْوتَ 

4. Ta>’ marbu>t}ah 

Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 

atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 

Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah di ikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 

marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

ْطَفالَ ْلَََرْوَضة َا  : raud}ah al-at}fal> 

َلةَ   al-madi>nah al-fa>d}ilah : اَْلَمد يـَْنة َاْلَفاض 

ْكَمةَ َالَْ   : al-h}ikmah 

 

 

 

Harakat dan 
Huruf 

Nama 
Huruf dan 

Tanda 
Nama 

َى َا      ... ... fath}ah  dan alif  atau ya>’ a> A dan garis di atas 

ىى  Kasrah  dan ya>’ i> I dan garis di atas 

وىَ   d}amah  dan wau u> U dan garis di atas 
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5. Syaddah (Tasdi>d) 

Syaddah  atau  tasydi>d  yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydi>d (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tandasyaddah. 

Contoh: 

 <rabbana: َربَّناََ

َنا  <najjaina: ََنَّيـْ
 al-haqq : َالَْقَ 
 nu“ima : نـ عِّمََ
 aduwwun‘ : َعد وَ 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh hurufkasrah 

( ) ى يَ   maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 

Contoh: 

 Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)‘ : َعل يَ 

 َ  Arabi> (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)‘ : َعَرَب 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 

lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 

biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 

mendatar (-). 

Contoh: 

 al-syamsu (bukanasy-syamsu) : اَلشَّْمسَ 
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 al-zalzalah (bukanaz-zalzalah) : اَلزَّْلزََلةَ 

 al-falsafah : اَْلَفْلَسَفةَ 

اَلدَ اَْلبَ   : al-bila>du 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh: 

م ر ْونَََأَْتََ   : ta’murun> 

 ‘al-nau :  اَلنـَّْوعَ 

 syai’un :  َشْيءَ 

 umirtu :  أ م ْرتَ 

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 

kata al-Qur’an (darial-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-

literasi secara utuh. 

Contoh: 

Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
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9. Lafz} al-Jala>lah (اهلل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 

hamzah. 

Contoh: 

اَهللبَ  di>nulla>h د ْين َاهللَ  billa>h 

Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ََْرْْحَة َاهللَ   hum fi> rah}matilla>h ه ْمَِف 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 

transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 

kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 

tempat,bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului 

oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 

catatan rujukan (CK, DP,CDK, dan DR). Contoh: 

Wa ma >Muh}ammadunilla>rasu>l 

Inna awwalabaitinwud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 

SyahruRamad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 
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Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 

Abu>Nas}r al-Fara>bi> 

Al-Gaza>li> 

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anakdari) dan Abu> (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

B. Daftar Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

swt.   = subh}a>nahu>wata‘a>la> 

saw.   = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 

a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 

H   = Hijrah 

M   = Masehi 

SM   = SebelumMasehi 

l.   = Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja) 

w.   = Wafattahun 

QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 

HR   = Hadis Riwayat 

 

 

Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d 
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 

Nas}r H{a>mid Abu >Zaid, ditulis menjadi: Abu>Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: Zaid, Nas}r 
H{ami>d Abu>) 
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Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 

 صفحة = ص
 بدونَمكان = دم
 صلىَاهللَعليهَوسلم = صلعم
 طبعة = ط
 بدونَناشر = دن
اىلَاخره\اىلَاخرها = اخل  
 جزء = ج
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ABSTRAK 

Nama : Teguh Harisman 

NIM : 80200218009 

Judul : Implementasi Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Akhlak Mulia   

  Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas  

  II Maros 

 

 Penelitian ini memfokuskan perhatian kepada pelaksanaan program 

pembinaan akhlak mulia narapidana anak dengan mengimplementasikan konsep 

pendidikan Islam. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana gambaran kondisi 

akhlak narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?, 2) Bagaimana bentuk 

implementasi pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak mulia narapidana anak di 

LPKA Kelas II Maros?, 3) Bagaimana faktor penghambat dan pendukung LPKA 

Kelas II Maros dalam mengimplementasikan pendidikan Islam untuk pembinaan 

akhlak mulia narapidana anak di LPKA Kelas II Maros?. 

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi 

penelitian pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terletak di wilayah 

kabupaten Maros. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenemologi. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer yaitu 

diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dan 

observasi dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan laporan 

penelitian, buku-buku, dan literatul yang berkaitan. Peneliti menjadi instrumen 

utama dalam penelitian ini, sedangkan alat atau sarana elektronika menjadi 

instrumen pendukung. Dalam pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik pengolahan dan pegumpulan data 

terdiri dari; reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi.     

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak narapidana anak di LPKA 

Kelas II Maros ditunjukkan melalui  beberapa hal diantaranya: 1) Narapidana anak 

terbiasa melaksanakan ibadah di Mushallah, 2) Narapidana anak mendapatkan 

pendidikan dan keterampilan, 3)  Narapidana anak menjadi bertanggung jawab dan 

disiplin, 4) Narapidana anak mampu bersosialisasi di masyarakat. Adapun program 

pendidikan Islam yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan akhlak mulia 

narapidana anak di LPKA Kelas II Maros antara lain: 1) Pembinaan kepribadian, 2) 

Pembinaan jasmani, 3) Pembinaan kemampuan intelektual, 4) Pembinaan kesadaran 

hukum, 5) Pembinaan keterampilan. Kemudian berdasarkaan realitas, terdapat 
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beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan pendidikan 

Islam dalam rangka pembinaan akhlak mulia narapidana anak, yaitu: 1) keterbatasan 

sarana prasarana, 2) Keterbatasan sumber daya manusia, 3) Pengaruh budaya di 

lingkungan tempat tinggal. Selain itu, terdapat pula beberapa faktor yang menjadi 

pendukung dalam mengimplementasikan pendidikan Islam dalam pembentukan 

akhlak mulia narapidana anak di LPKA Kelas II Maros, yaitu: 1) Kepemimpinan 

Kepala LPKA Kelas II Maros, 2) Teman sesama anak binaan. 3) Pemisahan blok 

narapidana anak dan narapidana dewasa. 

Impikasi dari penelitian ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) di bawah naungan Kemenkumham yang turut andil dalam 

menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana harus 

menyerap berbagai metodologi dengan mengkaji relevansi dinamika di sekolah 

formal, kondisi keluarga narapidana anak, dan keadaan kemasyarakatan dengan 

segala perubahannya. Kemudian keberhasilan LPKA kelas II Maros dalam membina 

akhlak mulia narapidana anak melalui pendidikan Islam tentunya akan memberikan 

konribusi positif bagi pemerintah kabupaten Maros dalam bidang pendidikan, 

keummatan, maupun keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka, perlu perhatian 

khusus dari pemerintah terhadap pembinaan anak-anak sebagai generasi masa depan 

dan aset berharga baik itu kabupaten Maros ataupun Indonesia secara nasional yang 

sedang menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Maros. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Name  : Teguh Harisman 

Reg. Number : 80200218009 

Tittle  : The Implementation of Islamic Education in Enhancing the 

Noble Characters of Child Prisoners at the Class II of Institute of 

Special Development for Children (LPKA) of Maros 

 

The focus of this study was to investigate the implementation of Islamic 

education in enhancing the noble characters of child prisoners. Based on the research 

problem, three research questions were asked in this study, namely: 1) How is the 

description of moral characters of child prisoners in LPKA Class II of Maros? 2) 

What are the forms Islamic education implemented in order to enhance the noble 

characters of child prisoners in LPKA Class II of Maros? 3) What are the obstacles 

and the supporting factors in implementing Islamic education in enhancing the noble 

characters of child prisoners in LPKA Class II of Maros? 

The methodological approach taken in this study was descriptive qualitative 

by using a phenomenological approach. The site of the research was at the Institute 

for Special Development for Children (LPKA) located in Maros regency. The data 

sources of this study consisted of primary and secondary data. The primary research 

data were collected from interviews and observations at the research field. The 

secondary research data were obtained from various literatures such as research 

reports, books, and related journals. In this research, the researcher himself was 

considered to be the main instrument, while electronic tools or facilities were 

considered to be the supporting instruments. The data collection of this research was 

carried out through observation, interviews, and documentation. The obtained data 

were analysed using three major phases namely data reduction, data display, and 

conclusion drawing or verification. 

The results of this study indicated that the moral characters of child prisoners 

in LPKA Class II of Maros were considered to improve which had been evident 

through several activities, such as: 1) The child prisoners are accustomed to perform 

worship and prayer at Mushallah, 2) Child prisoners have continously received 

education, training, and skills, 3) Child prisoners have been considered to be 

responsible and discipline, and 4) Child prisoners are able to socialize in the 

community. In terms of the Islamic education programs given to the children, several 

development programs were conducted by LPKA Class II of Maros, such as: 1) 

Personality development, 2) physical development, 3) intellectual ability 



 
 

development, 4) legal awareness development, and 5) skills development. However, 

several obstacles were also idenfied which hinder the moral characters development 

of children in LPKA. Those obstacles include: 1) The limited infrastructure, 2) the 

limited human resources, and 3) the bad cultural influences among children in the 

environment. Despite the obstacles, several supporting factors had been identified, 

namely: 1) The good leadership ability of the head of LPKA Class II of Maros, 2) 

The good influences of other children and environment, and 3) The block separation 

between child prisoners and adult prisoners. 

As implications of this research, firstly, it is expected for LPKA management 

as well as the Ministry of Law and Human Rights to take parts in providing quality 

education for child prisoners in LPKA Class II of Maros. In this case, they are 

required to analyse the process of formal education, prisoners’ background, and 

appropriate methods so that good education could be provided to child prisoners 

despite their condition to be prisoners. Secondly, the success of LPKA Class II of 

Maros in enhancing the noble characters of child prisoners through Islamic education 

will certainly make a positive contribution in the fields of education, scoial life, and 

security. Therefore, it is expected that the local government of Maros regency could 

contribute by involving in the process of moral enhancement of child prisoners. 

Despite their condition as prisoners, the children in LPKA Class II of Maros should 

be considered as future generation of Maros regency in particular and Indonesia in 

general. Thus, appropriate education should be given to them.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Islam merupakan agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggara-

kan pendidikan dan pengajaran. Kandungan al-Qur’an sebagai sumber utama ajaran 

Islam sarat dengan nilai-nilai pengetahuan yang menuntut pengikutnya untuk 

mengetahui berbagai fenomena alam yang harus dipikirkan. Dengan adanya simbol 

tuntutan berpikir itu menunjukkan bahwa manusia membutuhkan ilmu pengetahuan 

untuk meneliti fenomena alam semesta yang diciptakan Allah swt. Islam 

memberikan perhatian yang sangat signifikan terhadap pendidikan. Secara normatif, 

perhatian itu dapat dilihat dari kandungan al-Qur”an dan hadis tentang pendidikan. 

Sebagai contoh, dalam al-Qur’an terdapat 1.500 ayat yang secara langsung maupun 

tidak langsung menyinggung tentang pendidikan. Bahkan tidak diragukan lagi 

bahwa ajaran Islam sarat dengan konsep-konsep pendidikan, sehingga bukan 

pekerjaan mengada-ada bila Islam diangkat sebagai alternatif pradigma ilmu 

pendidikan.1 Di dalam al-Qur’an Allah swt. akan mengangkat derajat bagi orang-

orang yang berilmu, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Mujadilah/ 58:11. 

َها يُّ
َ
أ ِينَ  َيَٰٓ ُحواْ ِِف  ٱَّلذ ْ فَ  ٱلَۡمَجَٰلِِس َءاَمُنٓواْ إَِذا قِيَل لَُكۡم َتَفسذ ُ َيۡفَسِح  ٱۡفَسُحوا لَُكۡمۖۡ ِإَوَذا  ٱّللذ

ْ قِيَل  وا ْ فَ  ٱنُُشُ وا ُ يَۡرفَِع  ٱنُُشُ ِينَ  ٱّللذ ِينَ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم وَ  ٱَّلذ وتُواْ  ٱَّلذ
ُ
ٖۚ وَ  ٱۡلعِۡلمَ أ ُ َدَرَجَٰت  بَِما  ٱّللذ

  ١١َتۡعَملُوَن َخبرِيٞ 
Terjemahnya: 

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu:”Berlapang-lapanglah 
dalam majelis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu dan apabila dikatakan kepadamu: “Berdirilah kamu”, maka 

                                                           

1Muhaemin, Komponen Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam (Cet. I; LPS STAIN 

Palopo, 2010), h. 1. 
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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.2 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Sejak 

manusia menghendaki kemajuan dalam kehidupan, sejak itulah timbul gagasan 

untuk melakukan pengalihan, pelestarian, dan pengembangan kebudayaan melalui 

pendidikan. Oleh karena itu, dalam sejarah pertumbuhan masyarakat, pendidikan 

senantiasa menjadi perhatian utama dalam rangka memajukan kehidupan generasi 

sejalan dengan tuntutan masyarakat.3 

Persoalan pendidikan adalah persoalan yang menyangkut hidup dan 

kehidupan manusia yang senantiasa telah terproses dan berkembang dalam 

kehidupannya. Diantara persoalan pendidikan yang cukup penting dan mendasar 

adalah mengenai cita pendidikan.4 

Pendidikan tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan potensi dan kualitas sumber daya manusia, mengingat pentingnya 

peranan pendidikan dewasa ini membuat seluruh komponen yang ada untuk 

senantiasa menjadikan pendidikan sebagai langkah dan syarat awal dalam 

membangun karakter bangsa. 

Dalam tatanan kehidupan sosial terdapat aturan-aturan yang diberlakukan 

agar setiap individu dapat hidup aman dan sejahtera. Akan tetapi pada zaman 

modern kemajuan teknologi sangat bertumbuh pesat, kemajuan teknologi itu 

memberikan sisi positif yang menjadikan kemajuan hidup lebih efektif dan efisien 

                                                           

2Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Darus Sunnah: 2015), h. 

543. 

3M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 1.  

4Abdul Azis Albone, Pendidikan Agama Islam dalam Perspektif Multikulturalisme (Jakarta: 

Saadah Cipta Mandiri, 2009), h. 37. 
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dalam memenuhi kebutuhan, namun memberikan sisi negatif yang memberikan efek 

yang berkepanjangan bagi masyarakat. Salah satu dampaknya adalah angka 

kriminalitas meningkat dengan keberagaman aksi kekerasan di dalamnya baik dari 

perbuatan individu maupun perbuatan kelompok yang mengakibatkan kerugian 

untuk orang lain.  

Pada era modern ini pembahasan tentang karakter merupakan pembahasan 

yang sangat penting bagi setiap masyarakat, sebab karakter tersebut menjadi tolak 

ukur dari moral dari masyarakat dewasa ini. Akan tetapi, realita yang terjadi bahwa 

karakter masyarakat mulai dari yang berpendidikan formal maupun yang tidak 

berpendidikan formal terkadang masih jauh dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu, 

peranan pendidikan Islam sebagai pranata yang kuat dan kredibel dalam 

mewujudkan cita-cita Islam sangatlah diperlukan karena dengan pendidikan Islam 

tersebut tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai dengan apa yang diajarkan oleh 

Rasulullah saw. yang berlandaskan al-Qur’an dan hadis Nabi Muhammad saw.5 

Islam adalah agama yang pada hakikatnya menempatkan kegiatan pendidikan 

sebagai awal dari misi Rasulullah saw. Agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak 

mulia adalah Islam. Bagi setiap ummat muslim, akhlak menjadi salah satu hal 

penting yang harus dimilikinya. Dalam satu keterangan hadis dengan tegas 

dinyatakan bahwa Rasulullah saw., diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak 

manusia. 

َابق6 ْت اب ِثَابلْت َا  َا َاب عبَاَ بِث ُع ْت ِث ُع َابإثبمََّنا ب ََ بللََهثبصاََىبللََهعبعاَاىتهثبواسا ب:بقا لاببِاسعوتلع بلاُثئبهعرائراةابقا لا  عانت

                                                           

55Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 

44. 

6Abu ‘Abdullah bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal (Bairut: Maktabat al-Islam, 1978), 

h. 52. 
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Artinya: 

Dari Abu Hurairah berkata: Rasullah saw. bersabda: sesungguhnya aku diutus 
(oleh Allah) untuk menyempurnakan akhlak mulia. (HR. Ahmad).7 

Hadis tersebut dapat dimengerti bahwa akhlak mulia merupakan sebuah misi 

kerasulan yang sangat suci dan abadi. Dalam hal ini bukan hanya akhlak mulia 

kepada Allah swt., yang diharapkan Islam atas umatnya, tetapi akhlak mulia yang 

diajarkan Islam juga menganut kehidupan sosial dengan sesama, bahkan semua 

makhluk hidup. Ini berarti konsep manusia terbaik dalam Islam adalah manusia yang 

bermanfaat bagi orang lain dan bahkan semua makhluk.8 

Pendidikan Islam sebagai wadah yang dapat membantu untuk senantiasa 

mengarahkan dan mengajarkan manusia untuk dekat dengan Allah swt. yang 

dimaksud adalah bukan dalam arti pendidikan ilmui-ilmu agama Islam yang 

semacam di madrasah, pesantren, atau UIN. Akan tetapi, yang dimaksud dengan 

pendidikan Islam di sini adalah menanamkan nilai-nilai fundamental Islam kepada 

setiap muslim terlepas dari disiplin ilmu apapun yang dikaji. Diharapkan akan 

bermunculan anak-anak muda dan enerjik yang berotak Jerman dan berhati Mekkah 

seperti yang sering dikatakan oleh mantan presiden RI B.J. Habibie.9 

Sesungguhnya fenomena yang terjadi saat ini adalah merosotnya akhlak dan 

krisis nilai. Bagaimanapun majunya teknologi apabila manusia dibekali dengan 

pengetahuan dan iman yang kuat maka semua itu tidak akan berpengaruh buruk. 

                                                           

7Marzuki, Prinsip Dasar Akhlak Mulia  (Yogyakarta: Debut Wahana Press, 2009), h. 14. 

8Syaikh Muhammad al-Ghazali, Akhlak Seorang Muslim (Cet. I; Jakarta: Mustaqim, 2004), 

h. 7. 

9Yusuf Qardawi, Islam Agama Peradaban ( Solo: Era Intermedia, 2004), h. 5. 
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Untuk menjawab tantangan ini, maka pendidikan Islam memiliki peranan untuk 

menanamkan nilai-nilai akhlak pada anak. Kemerosotan akhlak sangat berpengaruh 

terhadap perilaku negatif yang pada akhirnya merusak anak sendiri dan orang lain. 

Gejala kemerosotan akhlak tersebut telah melanda pada semua tingkatan 

usia, bahkan telah menimpa pada anak sebagai generasi muda. Bahkan, generasi 

muda tersebut telah terlibat dalam tindakan kriminal atau kenakalan anak dan tidak 

sedikit dari mereka terseret ke dalam penjara karena perbuatan menyimpang yang 

mereka lakukan melanggar hukum.  

Krisis akhlak yang menimpa masyarakat umum terlihat pada sebagian sikap 

mereka dengan mudah merampas hak orang lain. Mereka main hakim sendiri dengan 

membakar pelaku kejahatan tanpa melalui proses peradilan yang sah. Melanggar 

peraturan tanpa merasa bersalah, mudah terpancing emosi, dan sebagainya. Tidak 

hanya itu, bahkan dimungkinkan semakin berkembangnya kecendurungan sadisme, 

kriminalitas serta merebaknya pornografi dan porno aksi di tengah-tengah 

masyarakat.10 

Tindak kriminal banyak terjadi di negara kita. Hal itu tidak dapat dipungkiri 

karena dari dulu hingga sekarang walaupun hukum sudah ditegakkan tetapi tindak 

kriminal malah semakin meningkat presentasenya. Terlalu kejam apabila pelaku 

anak disebut sebagai penjahat anak bukan kenakalan anak, sementara bila 

memperhatikan kebijakan pelaksanaan atau eksekutif anak yang melakukan 

kenakalan (anak nakal), penyebutan anak yang berada di dalam lembaga 

                                                           

10Said Aqil Husain, Aktualisasi Nilai-nilai Qur’ani dalam Sistem Pendidikan Islam (Cet. II; 

Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 25. 
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permasyarakatan bukan sebatas sebagai narapidana anak tetapi sebagai anak didik 

pemasyarakatan.11 

Penting diketahui pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai 

upaya terakhir. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA ini terpisah dari lembaga permasyarakatan 

yang biasa disebut dengan penjara orang dewasa. Apabila suatu daerah belum 

terdapat LPKA atau sebaliknya hanya terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan 

bersama dengan narapidana dewasa, namun untuk penempatan kamarnya terpisah 

dari orang dewasa untuk menghindari anak mendapat pengaruh buruk selama di 

penjara. Hal inilah yang terjadi Provinsi Sulawesi Selatan khusunya Kabupaten 

Maros, keberadaan LPKA itu sendiri menjadi tempat untuk menampung tidak hanya 

narapidana anak, tetapi juga untuk narapidana dewasa dan narapidana wanita. Walau 

demikian keberadaan mereka di LPKA statusnya tetap diberikan pembinaan khusus 

sebagai anak didik lembaga permasyarakatan dengan tidak menghapuskan hak-hak 

yang melekat pada diri mereka yang wajib dipenuhi dan dilindungi dengan baik, 

khususnya dalam hal pendidikan, terutama pendidikan agama. 

Hal ini selaras dengan pertimbangan UU RI No. 23 Tahun 2002 point B 

tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang 

Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia 

seutuhnya.12 Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah generasi muda penerus 

bangsa, dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek 

pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan 

                                                           

11Taklimudin dan Febri Saputra, “Pendidikan Akhlak Pada Napi Anak di LAPAS Kelas IIa 

Curup”, Jurnal Pendidikan Islam Bulajea, Vol. 2 No. 02 (Desember 2017). 

12Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa 

ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan progresif. Anak sebagai sebuah 

pribadi yang unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun mereka bertindak sesuai 

dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar 

mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk prilaku seorang anak. 

Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru serta orang 

dewasa lainya sangat dibutuhkan anak dalam masa perkembanganya.13 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi 

Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara 

menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta 

atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak perlu mendapat pelindungan 

dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di 

bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan 

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh 

terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan 

melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor dari 

dalam diri anak (keluarga) dan di luar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena 

itu, peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan 

menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama. 

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, di dalam undang-undang ini mengatur perbedaan perlakuan di dalam hukum 

                                                           

13M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum  (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 9-11. 
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acara maupun ancaman pemidanaannya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang 

diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan 

dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih 

panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan 

kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk 

menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, 

bangsa dan negara.14 

Pendidikan Islam mempunyai peranan penting dalam mengembangkan 

akhlak, hal ini dikarenakan pendidikan Islam memiliki nilai-nilai Islam yang 

bersumber langsung dari kitab suci al-Qur’an dan hadis. Pada dasarnya pendidikan 

Islam itu sendiri memiliki peran yang konkret dalam pembinaan kepribadian, 

terlebih lagi dengan pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak mampu menjadi tolak 

ukur bagi perkembangan mental seseorang.15 Tidak terkecuali pada anak LPKA 

Kelas II di Maros. Di LPKA Kelas II Maros anak bukan hanya dikurung di dalam sel 

jeruji besi, mereka juga dibina untuk memperbaiki perbuatan dan sifat. Salah satu 

cara yang dilakukan di LPKA tersebut adalah dengan memberikan pendidikan Islam 

sebagai usaha dalam pembinaan akhlak yang mulia bagi anak binaan. 

Pendidikan Islam ini mencakup pemberian siraman rohani maupun jasmani. 

Usaha ini dilakukan agar anak memiliki kesadaran beragama. Melalui kesadaran 

beragama ini diharapkan akan muncul pada diri anak akhlak yang mulia.16 Jiwa 

                                                           

14Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak (Cetakan III, Bandung: Refika Aditama, 2010), h. 

29. 

15Muhaimin, Strategi Belajar Mengajar Penerapannya dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama (Surabaya: CV. Citra Media Karya Anak Bangsa, 1996), h. 1. 

16Sumardi MD, Kasi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Maros, Wawancara pada 

tanggal 24 Mei 2019. 
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manusia membutuhkan agama, agama akan memberikan pedoman dan pegangan 

bagi manusia tentang nilai-nilai bagaimana kehidupan ini harus dijalani agar 

manusia bisa bahagia. Menyadari untuk dapat mencapai keberhasilan sebuah 

pendidikan Islam khususnya di lingkungan LPKA bukanlah hal yang mudah 

dilakukan, mengingat narapidana anak memiliki karakteristik dan tingkat religius 

yang berbeda.  

Mengimplementasikan pendidikan Islam merupakan suatu bimbingan yang 

mengembangkan apa yang terdapat pada diri tiap individu secara optimal yang 

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

setiap individu bisa berguna bagi dirinya sendiri, lingkungannya dan masyarakat 

pada umumnya. Dalam hal ini lebih mengutamakan proses perubahan perilaku 

menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan lebih dikhususkan 

terhadap pendidikan Islam, yang mana dalam bimbingan Islam ini lebih kepada 

pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam 

jiwanya, serta menumbuhkan kembali sikap optimisme para narapidana anak didik 

untuk tidak mengulangi perilaku buruk yang telah mereka lakukan, sehingga 

diharapkan terbentuknya akhlak yang mulia dalam kepribadian narapidana anak 

tersebut. 

Berdasarkan paparan di atas, maka menjadi sangat penting adanya pembinaan 

dengan menanamkan nilai-nilai Islam untuk para narapidana anak di dalam LPKA. 

Hal ini agar mereka mampu memperbaiki pribadi mereka dengan akhlak yang mulia 

selepasnya mereka dari dalam penjara. Selain itu, supaya mereka memiliki nilai-nilai 

kepribadian yang lebih baik. Khusus di LPKA Kelas II Maros menarik perhatian 

peneliti melihat lepasan narapidana anak yang sudah melalui masa pembinaan di 
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LPKA ada yang justru nampak memiliki akhlak yang lebih baik dari masyarakat 

sekitarnya yang tidak tersangkut dengan hukum pidana, namun adapula sebaliknya 

tetap melakukan perbuatan-perbuatan amoral setelah melalui masa pembinaan. Pada 

observasi awal penulis melihat bahwa model pembinaan yang dilakukan terhadap 

narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dilakukan sama dengan model pembinaan 

narapidana dewasa. Berdasarkan situasi tersebut penulis melihat bahwa dengan 

penyamaan model pembinaan menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan 

kebutuhan narapidana anak sesuai dengan karakteristiknya sebagai seorang anak. 

Penelitian ini akan menganalisis bentuk implementasi pendidikan Islam dalam 

pembinaan akhlak mulia narapidana anak LPKA Kelas II Maros, sehingga 

diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pencapaian tujuan 

program pembinaan khususnya program pendidikan Islam di LPKA Kelas II Maros 

tersebut. 

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 

1. Fokus Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Implementasi Pendidikan Islam dalam Pembinaan 

Akhlak Mulia Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 

II Maros”, penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana bentuk implementasi 

pendidikan Islam. Implementasi Pendidikan Islam tersebut kemudian akan 

difokuskan dengan melihat kontribusinya dalam pembinaan akhlak mulia bagi 

narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. 

Fokus penelitian tersebut dimaksudkan agar penulisan dan penelitian tidak 

keluar dari konteks yang diinginkan oleh peneliti, sehingga menghasilkan karya tulis 

yang sesuai dengan standar penulisan yang baku dan benar. 
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2. Deskripsi Fokus 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan dan memahami penelitian 

ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian beberapa kalimat yang dianggap 

penting: 

a. Implementasi Pendidikan Islam 

Implementasi pendidikan Islam adalah mewujudkan serta mengaplikasikan 

perbuatan dan perkataan berdasarkan pendidikan Islam. Dengan kata lain, yang 

menjadi rujukan dalam menentukan suatu pilihan adalah berdasarkan nilai-nilai yang 

Islami. 

Pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembinaan yang 

disesuaikan dengan karakteristik narapidana anak baik bentuk, metode maupun 

materinya. 

b. Pembinaan Akhlak Mulia 

Pembinaan akhlak mulia adalah upaya memperbaiki akhlak narapidana. 

Narapidana sebagai anggota masyarakat yang oleh karena tindak pidana yang 

dilakukannya berada di dalam LPKA tersebut. 

Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati tempat yang 

penting, sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya 

suatu masyarakat tergantung kepada bagaimana akhlaknya. Apabila akhlaknya baik, 

maka sejahteralah lahir dan batinnya, apabila akhlaknya rusak, maka rusaklah lahir 

dan batinnya. 

Narapidana diharapkan setelah mendapat program pembinaan kepribadian 

dan kemandirian, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi 
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tindak pidana lagi, diterima kembali di masyarakat, aktif dalam pembangunan, dan 

dapat hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. 

c. Narapidana anak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros 

Dalam Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan 

pidana anak menjelaskan bahwa pengertian anak menurut pasal 1 ayat (3) yang 

dimaksud anak adalah seseorang yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum 

berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan pindak pidana. 

Kemudian yang dimaksud dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) Kelas II Maros adalah suatu tempat atau wadah yang disiapkan oleh 

pemerintah untuk menampung narapidana untuk jangka waktu tertentu. LPKA Kelas 

II Maros ini terletak di Jalan Poros Kariango-Carangki, Kecamatan Mandai, 

Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka rumusan pokok masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berkut: 

1. Bagaimana gambaran kondisi akhlak narapidana anak di LPKA Kelas II 

Maros? 

2. Bagaimana bentuk implementasi pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak 

mulia narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 

II Maros? 

3. Bagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros untuk mengimplementasikan 

pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak mulia narapidana anak? 
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D. Kajian Pustaka 

Banyak sebelumnya yang membahas tentang Implementasi pendidikan Islam 

dalam bentuk penelitian ilmiah. Begitu pula hasil karya ilmiah yang menjadikan 

Lembaga pemasyarakatan sebagai lokasi penelitian. Dari berbagai penelitian yang 

sudah ada di antaranya sebagai berikut: 

Penelitian yang berjudul “Pembinaan Pendidikan Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan  (LAPAS) Kelas II Palopo” yang ditulis oleh Makmur alumni 

program Magister pascasarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin 

Makassar pada konsentrasi Dirasah Islamiyah, memberikan gambaran tentang 

bagaimana implementasi pendidikan Islam di LAPAS Kelas II Palopo, sehingga 

memberikan gambaran kepada penulis mengenai kontribusi pendidikan Islam dalam 

pembinaan narapidana di LAPAS.17 

Kedua, Darwis, alumnus PPs UNHAS Makassar tahun 2007, dengan judul 

tesis “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Pengamat Pemasyarakatan di LAPAS 

Kelas II B Polewali Mandar”. Dalam tesis ini dibahas tentang pengalihan warga 

binaan dari tahap ke tahap melalui Tim Pengamat Pemasyarakatan.18 

Ketiga, Sudirman Azis, alumnus PPs UKIP Paulus Makassar Tahun 2009 

dengan judul tesis “Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan 

dalam Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas II B Polewali Mandar”. Tesis ini membahas tentang 

kemandirian warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian mempunyai 

                                                           

17Makmur “Pembinaan Pendidikan Islam di Lembaga Pemasyarakatan  (LAPAS) Kelas II 

Palopo” Tesis (Makassar: 2010). 

18Darwis “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim Pengamat Pemasyarakatan di LAPAS Kelas II 

B Polewali Mandar” Tesis (Makassar: 2007). 
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kemampuan dan yang dapat dijadikan sebagai modal awal bagi yang bersangkutan 

untuk kembali hidup dalam masyarakat bebas secara baik dan bertanggung jawab. 

Tesis membantu peneliti untuk mendapat informasi-informasi tentang lembaga 

pemasyarakatan dalam pembinaannya terhadap warga binaan.19 

Jurnal Fathurrohman, dengan judul “Pembinaan Moral Keagamaan 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan”. Penelitian ini memberikan gambaran 

tentang bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan 

pembinaan moral bagi Narapidana, sehingga mebantu peneliti menggali informasi 

tentang konsep pembinaan narapidana walaupun secara khusus peneliti 

memfokuskan terhadap narapidana anak dan di LPKA.20 

A. Mursaha Junaid, alumnus PPs UIN Alauddin Makassar tahun 2009 dengan 

judul tesis “Implementasi nilai-nilai al-Qur’an dalam Pembinaan Akhlak Mulia 

Peserta Didik di SMA Negeri I Burau Kabuaten Luwu Timur”. Tesis ini membahas 

tentang peranan guru terhadap pembinaan akhlak mulia peseta didik. Tesis ini 

berlokasi di Lembaga Pendidikan yaitu sekolah, sedangkan yang peneliti bahas 

berlokasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang menjadi obyek 

penelitian adalah manusia yang melanggar hukum, yang membuat dia berada di 

tempat tersebut bukan karena mau mendapatkan pendidikan tapi karena berbuat 

                                                           

19Sudirman Azis “Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam 

Pembinaan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B 

Polewali Mandar” Tesis (Makassar: 2009). 

20Fathurrohman “Pembinaan Moral Keagamaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan” 

Majalah pembelajaran ilmiah (Vol. 2 No. 1, Oktober 2015). 
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salah dan dosa. Penelitian in juga membantu peneliti dalam memperoleh informasi-

informasi berkaitan dengan konsep pembinaan akhlak mulia.21 

Dari penelitian-penelitian tersebut semakin meyakinkan penulis untuk 

mengkaji Implementasi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Akhlak Mulia 

Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. 

Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut, maka yang menjadi titik perbedaan 

dengan penelitian ini adalah penelitian ini difokuskan pada pembinaan pendidikan 

Islam bagi narapidana yang berkategori narapidana anak yang beragama Islam di 

Lembaga Pembinaan Khsusu Anak (LPKA) Kelas II Maros. Penelitian ini juga 

sekaligus menjadi alternatif melihat keberhasilan kebijakan Kemenkumham dalam 

membagi kategori Lembaga Pemasyarakatan terkhusus membentuk Lembaga 

pembinaan khusus anak yang tentunya diperuntukkan untuk narapidana anak. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dari penelitian ini dengan melihat latar belakang 

masalah dan rumusan masalah di atas adalah untuk: 

a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran kondisi akhlak narapidana 

anak di LPKA Kelas II Maros. 

b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk implementasi pendidikan Islam 

dalam pembinaan akhlak mulia narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. 

 

                                                           

21A. Mursaha Junaid “Implementasi nilai-nilai al-Qur’an dalam Pembinaan Akhlak Mulia 

Peserta Didik di SMA Negeri I Burau Kabuaten Luwu Timur” Tesis (Makassar: 2009). 
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c. Untuk menganilisis bentuk peluang dan tantangan LPKA Kelas II Maros untuk 

mengimplementasikan pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak mulia di LPKA 

Kelas II Maros. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan ilmiah 

1) Sebagai kontribusi pemikiran bagi seluruh pegawai LPKA dalam 

mengimplementasikan pendidikan Islam kepada narapidana anak. Sebab 

dengan penerapan pendidikan Islam akan membawa kepada kebaikan secara 

universal dunia akhirat. 

2) Sebagai literatur bagi pemerhati penanggung jawab pendidikan dan pegawai 

LPKA khususnya dan seluruh umat Islam pada umumnya dalam rangka 

memperbaiki akhlak manusia melalui implementasi pendidikan Islam. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Sebagai dukungan moril kepada LPKA Kelas II Maros sekaligus lebih 

mengembangkan langkah dan metode yang ditempuh dalam membina akhlak 

mulia bagi narapidana anak dengan pendidikan Islam. 

2) Sebagai rekomendasi kepada pemerintah untuk dijadikan acuan dalam 

membina akhlak mulia narapidana anak yang beragama Islam. Akhlak mulia 

adalah salah satu tujuan yang harus dicapai  dalam membina narapidana anak, 

baik dalam tujuan pendidikan Islam, maupun dalam tujuan pembinaan dalam 

LPKA. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Konsep Pendidikan Islam 

1. Pengertian Pendidikan Islam 

Pengertian pendidikan secara umum, yang kemudian dihubungkan dengan 

Islam sebagai suatu sistem keagamaan menimbulkan pengertian-pengertian baru, 

yang secara implisit mejelaskan karakteristik-karakteristik yang dimilikinya. 

Pengertian pendidikan dengan seluruh totalitasnya dalam konteks Islam inheren 

dalam konotasi istilah “tarbiyah”, “ta’lim”, dan “ta’dib” yang harus dipahami secara 

bersama-sama. Ketiga istilah itu mengandung makna yang amat dalam menyangkut 

manusia dan masyarakat serta lingkungan yang dalam hubungnnya dengan Tuhan 

saling berkaitan satu sama lain. Istilah-istilah itu pula sekaligus menjelaskan ruang 

lingkup Pendidikan Islam yaitu informal, formal, dan nonformal.1 

Dalam konteks Islam, istilah pendidikan mengacu pada makna dan asal kata 

yang membentuk kata pendidikan itu sendiri dalam hubungannya dengn Islam. Maka 

pada konsep ini, perlu dikaji hakikat Pendidikan Islam dengan pengkajian istilah 

umum dan digunakan para ahli Pendidikan Islam. 

a. Yusuf al-Qardawi, Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, yaitu 

mencangkup akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, serta akhlak dan 

keterampilannya. Karena Pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup. 

                                                           
1Lihat Azyumardi Azra¸ Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru 

(Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h. 4-5. 
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Serta Pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk menghadapi masyarakat 

dengan segala kebaikan dan kejahatan, manis dan pahitnya.2  

b. Omar Muhammad Al-Touny al-Syaebani dalam Muzayyin Arifin, Pendidikan 

Islam sebagai suatu usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan 

pribadinya, kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan alam sekitarnya melalui 

proses kependidikan yang dilandasi dengan nilai-nilai islami.3 

c. Ahmad D. Marimba, memberikan pengertian Pendidikan Islam adalah bimbingan 

jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada 

terbentuknya kepribadian muslim menurut ukuran-ukuran Islam.4 

Dari paparan di atas, tentang pengertian Pendidikan Islam, maka dapat 

disimpulkan bahwa Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berangkat dari nilai 

dan spirit Islam, yang berkembang atas dasar-dasar keislaman agar dapat dijadikan 

jalan hidup bagi umat Islam. Pendidikan Islam merupakan bentuk kegiatan dari 

transformasi nilai-nilai keislaman dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang 

berkembang di atas dasar-dasar ajaran Islam. 

2. Sumber dan Dasar Pendidikan Islam 

Sumber Pendidikan Islam merupakan hal yang sangat di perhatikan dalam 

penataan individual dan sosial sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara 

sempurna. Di dalam Pendidikan Islam terdapat beberapa sumber pendidikan, para 

                                                           
2Soleha & Rada, Ilmu Pendidikan Islam (Cet 1; Bandung: Shiddiq Press, 2011), h. 21. 

3Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, Edisi Revisi (Cet. VI; Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2014), h. 15. 

4Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam (Cet. IV; Bandung: PT al-Ma’rif, 

1980), h. 91. 
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ahli sependapat bahwa al-Qur’an dan hadis adalah sumber Pendidikan Islam 

sebagaimana mereka juga sependapat bahwa al-Qur’an adalah sumber utama yang 

pertama dan hadis sumber utama kedua. 

a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an merupakan sumber pertama dan yang paling utama Pendidikan 

Islam. Al-Qur’an memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja  tidak mudah 

untuk diungkap secara keseluruhannya karena luas dan mendalamnya pembahasan 

itu di dalam al-Qur’an di samping juga keterbatasan kemampuan manusia untuk 

memahami keseluruhannya dengan sempurna. Pendidikan al-Qur’an juga memiliki 

pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti dan diterapkan 

secara utuh dan benar. Karenanya menjadikan al-Qur’an sebagi sumber bagi 

Pendidikan Islam adalah keharusan bagi umat islam.5 

Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran. Al-Qur̀an merupakan landasan paling dasar yang 

dijadikan acuan dasar hukum tentang Pendidikan Islam, Sepserti yang dijelaskan 

dalam QS. al-Shura/42: 52. 

َََوَكَذَٰلَِكَ
َ
ۡمرِنَاََۚماَُكنَتَتَۡدرِيََماَأ

َ
ِۡنَأ يَمَٰنََُوََلََٱۡلِكَتَُٰبَوَۡحۡيَنآَإََِلَۡكَُروٗحاَم  َوَلَِٰكنََٱۡۡلِ

ۡسَتقِيٖمََۦَجَعۡلَنَُٰهَنُوٗراَنَّۡهِديَبِهَِ َِصَرَٰٖطَمُّ ََّشآُءَِمۡنَِعَبادِنَاَِۚإَونََّكَََلَۡهِدٓيَإََِلَٰ ٥٢َََمنَن
Terjemahnya: 

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Qur’an) dengan 
perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al Kitab (al-
Qur’an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi Kami menjadikan 
Al Quran itu cahaya, yang Kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki 

                                                           
5Abdurrahman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah, Sekolah dan Masyarakat (Jakarta: 

Gema Insani,1983), h. 28. 
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di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi 
petunjuk kepada jalan yang lurus.6 

Dengan merujuk pada ayat di atas, jelaslah bahwa al-Qur’an diwahyukan 

untuk mejadi pedoman dalam segala aktivitas hidup termaksud pendidikan. al-Qur’an 

merupakan dasar utama dalam Pendidikan Islam. Al-Qur’an adalah sumber bagi 

seluruh kegiatan-kegiatan hidup manusia dan menjadi pedoman dalam seluruh aspek 

kehidupan manusia. 

b. Al-Hadis 

Hadis merupakan sumber ajaran kedua sesudah al-Qur’an. Seperti al-Qur’an, 

hadis juga berisi akidah dan syari’ah. Sunnah berisi petunjuk (pedoman) untuk 

kemashlahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat menjadi 

manusia seutuhnya atau muslim yang bertakwa. Untuk itu Rasul Allah menjadi guru 

dan pendidik utama.7 

Oleh karena itu Hadis merupakan landasan kedua bagi cara pembinaan 

pribadi manusia muslim. Sunnah selalu membuka kemungkinan penafsiran 

berkembang. Itulah sebabnya, mengapa ijtihad perlu ditingkatkan dalam 

memahaminya termasuk Sunnah yang berkaitan dengan pendidikan. 

Adapun dasar dalam arti sumber, menjelaskan bahwa Pendidikan Islam itu 

mempunyai sumber pengambilan. Pendidikan Islam adalah sebagian aktivitas orang-

orang Islam yang diambil dari berbagai sumber. Dengan demikian yang menjadi 

sumber materi pendidikan itu adalah syariat Islam, dimana syariat Islam itu sendiri 

bersumber dari al-Qur’an dan hadis. 

                                                           
6Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: Darus Sunnah: 2015), h. 

490. 

7Zakiah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 21. 
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c. Ijtihad 

Ijtihad sebagai dasar pendidikan Islam pada dasarnya merupakan proses 

penggalian dan menetapkan hukum syariat yang dilakukan oleh para mujtahid dengan 

salah satunya menggunakan pendekatan nalar. Hal ini dilakukan untuk memberikan 

jawaban atas berbagai persoalan umat yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam 

al Qur’an dan al Hadis.8 

Ijtihad dalam hal ini dapat saja meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk 

aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada al-Qur’an dan al Hadis. Namun 

demikian, ijtihad harus mengikuti kaidahkaidah yang diatur oleh para mutahid tidak 

boleh bertentangan dengan al-Qur’an dan al Hadis. Oleh Karena itu, ijtihad 

dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sangat dibutuhkan sepanjang 

masa setelah wafatanya nabi Muhammad saw. Sasaran ijtihad ialah segala sesuatu 

yang diperlukan dalam kehidupan dan senantiasa berkembang. Ijtihad bidang 

pendidikan sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, terasa semakin 

penting dan mendesak, tidak saja dibidang materi melainkan juga dibidang sistem 

dalam arti yang luas. 

Dasar Pendidikan Islam selanjutnya adalah bersumber dari nilai sosial 

kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan as-

Sunnah dengan prinsip mendatangkan manfaat dan menjauhkan kemudharatan bagi 

manusia. Pada dasar ini, Pendidikan Islam dapat diletakkan di dalam kerangka 

sosiologis, selain menjadi sarana transmisi pewarisan kekayaan sosial budaya yang 

positif bagi kehidupan manusia.9 Kemudian dasar warisan pemikiran Islam 

                                                           
8Sri Minarti, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Amzah, 2013), h. 56 

9Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan 
Milenium III (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), h. 9. 
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merupakan dasar penting bagi Pendidikan Islam. Dalam hal contohnya adalah para 

ulama, filsuf, cendekiawan muslim, khususnya dalam dunia pendidikan, merupakan 

rujukan yang sangat penting bagi pengembangan Pendidikan Islam itu sendiri. 

Dengan demikian, pendidikan Islam yang dilaksanakan dalam suatu sistem 

akan memberikan kemungkinan berprosesnya bagian-bagian ke arah tujuan yang 

ditetapkan. Tujuan yang dimaksud adalah berkembangnya fitrah dasar atau potensi 

dalam diri manusia baik yang bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perpaduan 

tiga aspek inilah akan terwujud sosok insan kamil, yakni pribadi muslim yang 

memiliki karakter yang tangguh. 

3. Tujuan Pendidikan Islam 

Islam sebagai agama yang senantiasa mengajarkan akan pentingnya untuk 

berpikir dan bertindak secara progresif, maka dari itu Islam memberikan penegasan 

bahwa untuk mencapai suatu tujuan dari apa yang diinginkan harus ada perubahan, 

sebagai firman Allah swt. Dalam QS. Ar-Ra’ad/13:11. 

َيََديۡهََِوِمۡنََخۡلفِهَََِيَۡفُظونَهَُ َلَُ ِۢنََبۡۡيِ َِبَٰٞتَم  ۡمِرَ ُمَعق 
َ
ِهَِمۡنَأ ََٱللَّ ََإِنَّ ََٱللَّ َٰ ََماَبَِقۡوٍمََحَّتَّ ُ ِ ََلَُيَغّي 

َراَدَ
َ
ِإَوَذآَأ نُفِسِهۡمَه

َ
واََْماَبِأ ُ ِ َُُيَغّي  ََٱللَّ ََلَُبَِقۡوٖمَُسوٗٓءاَفَََلََمَردَّ ِنََۥۚ  َ.ِمنََوالٍَ ُدونِهََِوَماَلَُهمَم 

 

Terjemahnya: 

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutnya bergiliran, di 
muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehinnga mereka 
merubah keadaan mereka yang ada pada diri mereka sendiri. Apabila Allah 
menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, Maka tak ada yang dapat 
menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.10 

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah usaha atau kegiatan 

selesai. Tujuan pendidikan (education) adalah meningkatkan kualitas perilaku 

                                                           
10Kementerian Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, h. 250. 
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manusia, menunjukkan tingkah laku yang benar dan baik, dan memberi arahan 

bagaimana mengubah tingkah laku yang salah menjadi benar, sehingga membentuk 

kepribadian yang sempurna (kamil).11 Pendidikan merupakan kegiatan yang 

berproses dan bertahap, maka tujuannya pun harus bertahap dan bertingkat. Jadi, 

tujuan adalah merupakan sasaran yang ingin dicapai setelah sebuah usaha dan 

kegiatan dilakukan. Demikian pula halnya dengan pendidikan Islam merupakan 

sebuah proses yang bertahap, maka tujuannya pun harus bertahap dan berjenjang. 

Tujuan pendidikan Islam pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari 

pengertian pendidikan Islam yang telah dikemukan di atas, karena tujuan pendidikan 

Islam pada prinsipnya hanyalah merupakan cerminan dan penjabaran orientasi yang 

hendak dicapai dari maksud pengertian tersebut. Dengan kata lain tujuan pendidikan 

Islam merupakan perubahan dan perkembangan pada diri manusia yang ingin 

diusahakan dalam proses pendidikan Islam, atau usaha pendidikan Islam untuk 

mencapainya, baik dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk Allah swt., 

maupun sebagai makhluk individu, pendidikan Islam harus menjamin terpelihara dan 

berkembangnya potensi-potensi yang terpendam pada masing-masing manusia 

secara sempurna. Sebagai makhluk sosial berarti tujuan pendidikan Islam harus 

diarahkan kepada pertumbuhan dan perkembangan individu yang selanjutnya 

direalisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat. 

Tujuan dan proses pendidikan Islam adalah idealitas atau cita-cita yang 

mengandung nilai-nilai Islam yang hendak dicapai dalam proses kependidikan yang 

berdasarkan Islam secara bertahap. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam 

                                                           
11Abdul Majid, Kepribadian Dalam Psikolog Islam (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 

51. 
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merupakan penggambaran nilai-nilai yang hendak diwujudkan dalam pribadi 

manusia didik pada akhir proses tersebut. Dengan kata lain, tujuan pendidikan Islam 

adalah perwujudan nilai-nilai pendidik muslim melalui proses pendidikan yang 

berkepribadian muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang 

sanggup mengembangkan potensinya menjadi hamba Allah swt. yang taat.  

Berbicara tentang tujuan Pendidikan Islam, sudah pasti berkaitan dengan 

tujuan penciptaan manusia dan eksistensinya di dunia ini. Ibn Maskawaih pada 

rujukan buku Muh. Room, menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya tersusun 

atas dua unsur jasad (materi) dan non jasad (non materi) yang menyebabkan ia hidup 

(hayat). Bila manusia memperoleh didikan yang baik, maka mental dan jiwa yang 

baik akan ia dapatkan agar menjadi pribadi yang sempurna. Kesempurnaan yang 

dimaksud adalah kebajikan dalam bentuk ilmu pengetahuan dan tidak tunduk pada 

hawa nafsu serta keberanian dan keadilan, dan itulah yang dicari oleh manusia.12 

Pendidikan Islam harus merealisasikan cita-cita Islam yang mencakup 

pengembangan kepribadian muslim yang bersifat menyeluruh secara harmonis 

berdasarkan potensi psikologi dan fisiologi (jasmani) yang mengacu kepada 

keimanan dan sekaligus berilmu pengetahuan secara berkesinambungan sehingga 

terbentuklah muslim yang sempurna dan berjiwa tawakkal secara total kepada Allah 

swt., sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An’am/6:162. 

ََقُۡلَ ِ ََِرب  ََصََلِِتََونُُسِِكََوََمَۡياَيََوَمَماِِتَلِلَّ  ١٦٢ََٱۡلَعَٰلَِمۡيََإِنَّ
Terjemahnya: 

Katakanlah: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah 
untuk Allah, Tuhan semesta alam.13 

                                                           
12Muh. Room, Implementasi Nilai-Nilai Tasawuf dalam Pendidikan Islam: Solusi 

Mengantisipasi Krisis Spiritual di Era Globasasi, h. 49. 

13Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 150. 
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Dengan demikian tujuan pendidikan Islam berorientasi sesuai dengan 

kebutuhan hidup manusia modern, masa kini, dan masa yang akan datang. Manusia 

tidak hanya memperoleh kemudahan hidup di dunia dan sebagai sarana untuk 

memperoleh kebahagiaan spritual di akhirat. Berkaitan dengan itu, tujuan manusia 

dalam hidupnya sangat penting dalam pengembangan nalar dan penataan perilaku 

serta emosi manusia dengan landasan Islam. 

Abd. Rahman Getteng menyimpulkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu 

adalah tidak lain membentuk pribadi muslim yang seutuhnya, yaitu pribadi yang 

ideal menurut ajaran Islam, yakni meliputi aspek-aspek individual, sosial, dan aspek 

intelektual.14 Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa persoalan 

pendidikan Islam merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dikaji  karena 

memberikan arah untuk mencapai kebahagiaan hidup. 

Selanjutnya Muhammad Athiyyah al-Abrasyi sebagaimana dikutip oleh 

zuhairini mengemukakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk akhlak 

yang mulia, mempersiapkan kehidupan dunia dan akhirat, menumbuhkan ruh ilmiah, 

dan menyiapkan tenaga profesional.15 

Terkait pernyataan di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan Pendidikan 

Islam mengandung makna tentang perubahan yang diingini dan diusahakan oleh 

manusia untuk menjadikan dirinya manusia yang sempurna (insan kamil) dengan 

ilmu dan pengetahuan yang dicarinya dalam proses pendidikan. Pendidikan Islam 

dengan makna tujuan yang sebenarnya tidak terlepas dari fungsinya, yakni perannya 

dalam memanusiakan manusia yang dituntut oleh ajaran Islam. 

                                                           
14Abd. Rahman Getteng, Pendidikan Islam di Sulawesi Selatan: Tinjauan Historis dari 

Tradisional Hingga Modern (Yogyakarta: Graha Guru, 2005), h. 47. 

15Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h.164. 
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Pendidikan Islam sebagai suatu aktivitas memerlukan adanya rumusan tujuan 

yang ingi dicapai dalam pelaksanaan dan kegiatannya. Tujuan tersebut biasanya 

telah tergambar dalam pengertian Pendidikan Islam itu sendiri. Namun oleh 

beberapa ahli telah merumuskan tujuan Pendidikan Islam secara tersendiri, seperti: 

a. Menurut Abdurrahman Shaleh dalam Education Theory, a Quranic Outlook, 

terdapat empat yang menjadi tujuan inti yang diisyaratkan dalam al-Qur’an: 

1) Tujuan pendidikan jasmani adalah mempersiapkan manusia sebagai pengem-

ban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini, melalui keterampilan fisik. 

2) Tujuan pendidikan ruhani adalah meningkatkan jiwa kesetiannya kepada 

Allah semata. Selain itu juga, berkelakuan sesuai moralitas ajaran Islam yang 

diteladankan oleh Nabi Muhamaad saw. berdasarkan cita-cita ideal dalam 

Islam. 

3) Tujuan pendidikan akal adalah berhubungan dengan pengarahan menggu-

nakan pikiran untuk menemukan kebenaran dan sebab-sebabnya. 

4) Tujuan pendidikan sosial adalah membentuk kepribadian utuh yang menjadi 

bagian dari komunitas sosial. Artinya bagaiamana menjalin hubungan sosial 

dengan masyarakat majemuk.16 

b. Menurut konsep al-Attas bahwa tujuan Pendidikan Islam adalah untuk 

menghasilkan manusia yang baik. Term baik yang dimaksud di sini adalah 

meliputi hal-hal yang spiritual, material, rohani dan jasmani. 

c. Menurut As-Syaibany mengemukakan tujuan Pendidikan Islam adalah sebagai 

persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat.17 

                                                           
16Rudi Ahmad Suryadi, Rekrontuksi Pendidikan Islam Sebuah Penafsiran Qurani (Cet. I; 

Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), h 168. 
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d. Menurut ‘Atiyah al-Abrasyi yang dikutip oleh Hasan Langgulung dalam 

kajiannya tentang tujuan umum Pendidikan Islam sebagai berikut: 

1) Pembentukan akhlak mulia. 

2) Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

3) Persiapan untuk mencari rezeki, dan memelihara segi kemanfaatannya. 

4) Menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar serta mencapai keingintahuan 

yang ingin ia ketahui sehingga memungkinkan dia mengkaji ilmu demi ilmu 

itu sendiri. 

5) Menyiapkan pelajar dari segi profesional, teknikal, dan pertukangan.18 

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat para ahli di atas, tujuan 

Pendidikan Islam yang merujuk pada pengertian Pendidikan Islam itu sendiri yaitu 

untuk membentuk kepribadian muslim menurut aturan-aturan dan hukum-hukum 

agama Islam serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu dalam kehidupannya, yang 

mana ajaran-ajaran itu kiranya dapat dijadikan sebagai petunjuk jalan yang benar 

menuju kehidupan untuk menjadi insan kamil. 

B. Konsep Akhlak Mulia dalam Pendidikan Islam 

1. Pengertian Akhlak Mulia 

Sebelum peneliti memberi batasan tentang istilah akhlak mulia, perlu kiranya 

peneliti kemukakan tiga istilah yang sering diekuivalenkan oleh sebagian besar 

masyarakat untuk memberikan makna pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia. 

Ketiga istilah itu antara lain; etika, moral dan akhlak, masing-masing istilah ini 

                                                                                                                                                     
17Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat (Cet. I; Jakarta: Kencana 

Pramedia Group, 2014), h. 16. 

18Hasan Langgulung, Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologis dan Pendidikan, h. 

61-62. 
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memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah semuanya membahas 

kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia, namun jika ditinjau 

perbedaanya hanya bersumber dari folosofi istilah itu sendiri. 

Di bawah ini, definisi istilah tersebut dari beberapa ahli sebagai berikut:  

a) menurut Sidi Gazalba, Etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia 

dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.19 

Sedangkan menurut Mahmud Syujuthi, mengatakan bahwa etika adalah ilmu 

yang membahas tentang kesusilaan yang dapat menentukan bagaimana patutnya 

manusia hidup dalam masyarakatnya apa yang baik dan buruk harus senantiasa 

berdasarkan hasil-hasil tentang peri keadaan hidup dalam arti seluas luasnya.20  

b) Moral menurut Sidi Gazalba adalah norma-norma yang sesuai dengan konsep-

konsep yang diterima oleh umum tentang laku perbuatan mana yang baik dan 

mana yang buruk sedangkan akhlak adalah sikap kepribadian yang melahirkan 

laku perbuatan manusia terhadap Tuhan dan manusia, terhadap diri sendiri dan 

makhluk lain, sesuai dengan dengan suruhan dan larangan serta petunjuk Al-

Qur’an dan hadis.21 Sementara Mahmud mengatakan bahwa moral adalah 

kesusilaan, kebiasaan yang berlaku pada suatu kelompok tertentu yan sifatnya 

relatif dan tidak mutlak. Adapun akhlak menurutnya adalah sikap dan tingkah 

                                                           
19Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu, Filsafat, Tentang Ijtihad, Fiqh, 

Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat, Negara  (Cet I; Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 

105. 

20Mahmud Syujuthi,  Catatan Kecil Seorang Da’i Dari Nasehat Sampai Syafaat (Cet I; 

Surabaya: Al-Ihsan, 1995), h. 109. 

21Sidi Gazalba, Asas Kebudayaan Islam: Pembahasan Ilmu, Filsafat, Tentang Ijtihad, Fiqh, 
Akhlak, Bidang-bidang Kebudayaan, Masyarakat, Negara, h. 106. 
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laku jiwa yang kuat dan mantap yang menimbulkan perbuatan dengan mudah 

tanpa pertimbagan atau diipikirkan lebih dahulu.22 

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik benang merah yang 

membedakan ketiganya adalah bahwa istilah etika lebih banyak digunakan oleh para 

filosof yang mengandalkan kekuatan akal sebagai sumber kebenaran dan 

berkembang sesuai teori ilmu pengetahuan. Sementara moral adalah suatu kebiasaan 

yang dilakukan pada masyarakat tertentu yang sudah disepakati sebagai suatu hal 

yang wajar. Sedangkan istilah akhlak adalah lebih banyak berdasarkan pada dalil 

naqlli yang bersumber dari Al-Qur’’an dan hadis dan dipandang sumber kebenaran 

mutlak. 

Akhlak yang merupakan inti dari Pendidikan Islam perlu diketahui 

pengertiannya dengan jelas, supaya dapat teraktualisasi dalam kehidupan seseorang 

demi mendapatkan kebahagian di dunia dan di akhirat. Sebelum dikemukakan 

pengertian akhlak mulia, terlebih dahulu dikemukakan pengertian akhlak dengan 

menggunakan pendekatan linguistik, memunculkan asumsi bahwa kata Akhlak 

berasal dari bahasa arab yaitu isim masdar (bentuk Infinitive) dari kata “akhlaqa, 

yukhliqu, ikhla>qan”, sesuai dengan timbangan (wazan) s\\\\\ula>si mazid af’ala, yuf’ilu, 

if’a>lan yang berarti al-sajiyah (perangai), al-adat (kebiasaan, kedzaliman), alwaru’ah 

(peradaban yang baik), dan al-din (agama).23 Munawwir juga mengatakan bahwa 

khalaqa yang berarti menjadikan, membuat, atau menciptakan.24 Dalam kamus al-

                                                           
22Mahmud Syujuthi,  Catatan Kecil Seorang Da’i Dari Nasehat Sampai Syafaat, h, 110. 

23Imam al-Qusyairy an-Nisyabuny, Risalah al-Qusyriyah (Cet. V; Surabaya: Risalah Gusti, 

2001), h. 290. 

24A. W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap (Cet. 14; Surabaya: 

Pustaka Progresif, 1997), h. 363. 
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Munjid, akhlak berarti budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat.25 Sedangkan 

dalam kamus bahasa Indonesia, kata “akhlak” diartikan budi pekerti atau kelakuan.26 

Kata akhla>qun adalah bentuk jamak dari khulu>qun yang mengandung segi–

segi persesuaian dengan perkataan khalqun yang berarti kejadian, yang juga erat 

hubungannya dengan kha>liqu yang berarti pencipta. Demikian pula dengan kata 

makhlu>qun yang berarti diciptakan.27 Kata akhla>qun banyak ditemukan dalam hadis-

hadis Nabi Muhammad saw. dan tidak ditemukan dalam al-Qur’an,28 yang 

ditemukan dalam al-Qur’an hanyalah bentuk tunggal kata tersebut yaitu khulu>qun. 

Dengan demikian, akhlak secara kebahasaan bisa berarti baik atau buruk berdasarkan 

standar nilai dalam Islam.  

Meskipun ada perbedaan pendapat dalam menentukan akar kata akhlak 

tersebut, ternyata para ahli linguistik sepakat menyatakan bahwa makna kata akhlak 

adalah perangai, kelakuan, sifat, tabiat, dan keprbadian yang dimiliki oleh seseorang. 

Selanjutnya tentang akhlak juga dapat ditelusuri dengan pendekatan 

terminologi. Hal ini dapat ditelusuri dengan mengkaji definsi-definisi yang 

dikemukakan oleh para ahli, menurut Ibnu Miskawaih: 

Akhlak adalah keadaan jiwa yang mendorong (mengajak) untuk melakukan 
perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan terlebih dahulu.29 

                                                           
25Luwis Ma’ruf, al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam (Beirut: Daru al-Masyriq, 1988), h. 78. 

26Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (Cet.10; Jakarta: Bumi Aksara, 1999 ), h. 456. 

27A. Mustofa, Akhlak Tasawuf  (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11. 

28M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat 
(Cet. 1; bandung: Mizan, 2007), h. 67. 

29Humaidi Tata Pangarsa, Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa (Malang: IKIP 

Malang, 1990), h. 223. 
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Definisi di atas menunjukan bahwa akhlak merupakan perbuatan seseoranng 

yang dilakukan secara spontanitas tanpa harus dipertimbangkan lagi. Perbuatan-

perbuatan baik tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa perbuatan seperti itu 

harus dilakukan tanpa harus memikirkan faktor-faktor lain, termasuk di antaranya 

apakah ketika melakukan perbuatan baik itu akan dapat penghargaan atau pujian 

dari orang lain. 

Menurut konsep Islam, akhlak adalah insting dalam diri manusia yang telah 

diciptakan oleh Allah swt. dan menuntunnya untuk menyukai sifat-sifat tertentu 

serta membenci sifat-sifat yang lain. Di dalam akhlak terdapat pengalaman yang 

berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.30 Perbuatan akhlak itu muncul 

sendirinya, sehingga untuk melakukan sebuah perbuatan tidak dibutuhkan lagi 

pertimbangan implikasi positif dan negatif. 

Akhlak bersangkut paut dengan gejala jiwa sehingga dapat menimbulkan 

perilaku. Bilamana perilaku yang timbul ini adalah baik, maka dikatakan akhlak 

mulia. Sebaliknya bila perilaku yang timbul adalah buruk, maka dikatakan akhlak 

buruk. Daya jiwa yang dapat membangkitkan perilaku, kehendak dan perbuatan baik 

dan buruk, indak dan jelek, dan yang secara alami dapat menerima pendidikan, 

disebut juga dengan akhlak. Maka, jika kita menyaksikan daya jiwa seseorang 

mempengaruhi perbuatannya sehingga menjadi perilaku utama antara lain: benar, 

cinta kebaikan, suka berbuat baik, terlatih pada kesukaan atas keindahan. Perilaku-

perilaku tersebut menjadi watak pribadinya, selanjutnya muda baginya melakukan 

                                                           
30Abdullah bin Qasim al-Wasyli, An-Nahjul Mubin Lisyarhi al-Ushul al-Isyirin, Terj. Kamal 

Fauzi Ahmad Zubaidi dan Jasiman, Syarah Ushul Isyirin: Menyelami Samudra 20 Prinsip Hasan al-
Banna (Cet. III; Solo: Era Intermedia, 2007), h. 55. 
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perbuatan tadi tanpa paksaan, maka itulah yang disebut dengan akhlak mulia. 

Sebaliknya daya jiwa yang tidak menerima pembinaan dan pendidikan yang layak 

serta tidak perduli akan pentingnya menanamkan unsur-unsur kebaikan dalam diri 

seseorang, menghantarkan pada pendidikan yang jelek sehingga kejelekkan itu 

disukainya, sedangkan keindahan dibencinya, lalu perilaku dan perkataan tercela 

menjadi watak pribadinya dan mudah baginya berbuat yang demikian maka itulah 

yang disebut dengan akhlak tercela.31 

Hubungan Pendidikan Islam dengan akhlak merupakan suatu hal yang 

niscaya berlangsung secara kontekstual dengan nilai-nilai, karena Islam sebagai 

agama wahyu mengandung landasan untuk membina akhlak mulia dan menjadi 

pedoman hidup umat manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang 

pendidikan. Nilai yang terkandung dalam ajaran Islam akan senantiasa dipahami dan 

diamalkan baik secara individu maupun sosial, selalu dipengaruhi oleh sistem nilai, 

baik nilai kultural maupun nilai keagamaan. 

Hal itu memang ada kaitannya dengan esensi ajaran Islam sendiri, yaitu 

rahmatan li al-‘a>lamin, dijadikannya masyarakat sebagai dasar, menunjukkan 

karakter ajaran Islam yang fleksibel dan berlaku di setiap tempat dan di setiap 

waktu, sehingga terjadi hubungan antara teks dan konteks. Di sisi lain, kenyataan itu 

memberikan kemungkinan timbulnya konsep Pendidikan Islam yang beragam.32 

Pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu merupakan konsepsi pendidikan yang 

mengandung berbagai teori yang dikembangkan dari wawasan yang bersumber dari 

                                                           
31Abu Bakar al-Jazairi, Manhaj al-Muslim (Makkah: Dar al- Syuruk, 1987), h. 193. 

32H. Maksum, Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya (Cet. II; Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu; 1999), h. 27. 



33 
 

kitab suci Al-Qur’an dan hadis. Pendidikan Islam dilihat dari segi sistem merupakan 

proses dan produk yang diharapkan mampu membudayakan umat manusia dengan 

nilai-nilai. Supaya mengamalkan nilai Islam secara kaffah agar bahagia dunia dan 

akhirat. 

Oleh karena Islam mendomani seluruh aspek kehidupan ummat muslim  baik 

duniawi maupun ukhrawi, ditinjau dari aspek pengamalannya pendidikan akhlak 

Islam berwatak akomodatif kepada tuntutan kemajuan zaman yang ruang lingkupnya 

berada di dalam kerangka acuan norma-norma kehidupan Islam. Hal demikian 

tampak jelas bahwa pendidikan Islam dikembangkan secara utuh dan menyeluruh. 

Ilmu pendidikan Islam merupaka sistem dan proses kependidikan yang berdasarkan 

Islam untuk mencapai tujuannya, baik studi maupun praktis. 

Jadi, Pendidikan akhlak Islami merupakan suatu proses mendidik, 

memelihara, membentuk dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan 

berpikir baik yang bersifat formal maupun informal yang didasarkan pada ajaran-

ajaran Islam.33 Pada sistem pendidikan Islam ini khusus memberikan pendidikan 

akhlak mulia agar dapat mencerminkan kepribadian seorang muslim. 

2. Pendidikan Islam dalam Membina Akhlak Mulia 

Persoalan akhlak merupakan persoalan yang substansial dan fundamental 

dalam kehidupan manusia baik bagi individu maupun bagi kehidupan masyarakat, 

pada prinsipnya ajaran al-Qur’an adalah akhlak. Dimensi-dimensi ajaran yang 

terdapat di dalam al-Qur’an mengandung konsep akhlak, bahkan akhlak menjadi 

tolok ukur keimanan seseorang. Seseorang dikatakan memiliki keimanan jika dalam 

                                                           
33M. Yatimi Abdullah, Studi Akhlak dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta:  Amzah, 2007), h. 

22. 
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kehidupannya selalu melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya terlebih lagi 

bagi orang lain.  

Di samping itu akhlak yang baik dapat meningkatkan derajat manusia, ini 

menunjukan bahwa derajat manusia sangat tergantung dan bahkan akan ditentukan 

oleh akhlak yang dimilikinya. Seseorang yang memilki akhlak yang mulia, tentu 

akan lebih disukai dan disenangi oleh orang di sekelilingnya. Berbeda dengan orang 

yang selalu melakukan perbuatan yang tidak baik, tentu akan dibenci oleh orang-

orang di sekelilingnya.34 

Adapun pernyataan yang menyatakan bahwa akhlak adalah tahap ketiga 

dalam beragama. Tahap pertama adalah pernyataan keimanan dengan mengucapkan 

dua kalimat syahadah, tahap kedua melakukan ibadah seperti shalat, zakat, puasa 

dan ibadah lainnya. Kemudian tahap ketiga adalah buah dari keimanan dan ibadah 

mahdah yaitu akhlak.35 

Dari pemahaman di atas maka diketahui bahwa orang yang beragama akan 

terukur nilai keagamaanya melalui akhlak mulia yang dimilikinya. Artinya 

aktualisasi pemahaman keagamaannya tercermin dari akhlak yang dimilikinya. 

Konteks yang demikian ini, akhlak mulia merupakan fungsionalisasi ajaran agama, 

akhlak itu sendiri terwujud dalam ucapan, sikap dan perbuatan.  

Dalam konteks Pendidikan Islam, dimensi akhlak merupakan salah satu 

dimensi yang sangat diutamakan. Hal ini menunjukan bahwa akhlak merupakan 

                                                           
34Jalaluddin Rakhmat, Dahulukan Akhlak di Atas Fiqi (Cet. II; Bandung: Manik Maya, 

2003), h. 137. 

35Husni Rahim, Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Logos, 2001), h. 

39. 
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suatu hal yang sangat penting bagi manusia. Pendidikan Islam sangat berkaitan 

dengan akhlak mulia, kedua variabel ini berkaitan erat. Sesuatu yang dikatakan baik 

dalam konteks akhlak adalah sesuatu yang dianggap baik menurut agama Islam dan 

begitupun sebaliknya. 

Adapun konsep pendidikan Islam tentang dasar pembinaan akhlak adalah 

sebagai berikut: 

a) Pandangan Islam tentang hakikat pembinaan akhlak mulia bersifat mendalam 

dan menyeluruh, tidak terikat pada suatu pandangan tertentu dan tidak 

bertentangan dengan teori atau filsafat pendidikan manapun. 

b) Dalam dasar pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak terlihat arah pandang 

yang komprehensif, mencakup semua aspek positif perekembangan integral: 

intelektual, spritual, fisik, dan aspek-aspek perkembangan lainnya. 

Dengan keyakinannya terhadap kebenaran wahyu Allah dan Sunnah Rasul-

Nya, membawa konsekuensi logis, sebagai standar dan pedoman utama bagi setiap 

moral muslim. Ia memberi sanksi terhadap moral dalam kecintaan dan ketaatannya 

kepada Allah swt. tanpa perasaan adanya tekanan-tekanan dari luar. Kayakinannya 

terhadap hari kemudian, mendorong manusia berbuat baik dan berusaha menjadi 

manusia sebaik mungkin dengan segala pengabdiannya kepada Allah swt.  Ajaran 

akhlak dalam Islam meliputi segala segi kehidupan manusia berdasarkan asas 

kebaikan dan bebas dari segala kejahatan. Islam tidak hanya mengajarkan tetapi 

menegakkannya dengan janji dan sanksi Ilahi yang maha adil. Tuntutan moral sesuai 

dengan hati nurani yang menurut kodratnya cenderung kepada kebaikan dan benci 

kepada keburukan. 
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Pada prinsipnya akhlak mulia adalah jiwa Pendidikan Islam, hal ini 

terindikasi melalui analisa bahwa tujuan tertinggi dalam Pendidikan Islam dalam 

pembentukan akhlak mulia, maka substansi akhlak sangat penting ditanamkan dalam 

diri masyarakat muslim. Pendidikan akhlak itu sendiri harus dilakukan sejak anak 

masih kecil sampai menjadi dewasa dan masuk dalam lingkungan masyarakat secara 

integratif dan komprehensif. 

Pengajaran akhlak berarti pengajaran tentang stabilitas batin seseorang yang 

tanpak pada tingkah lakunya. Target pendidikan yang akan dicapai adalah agar 

peserta didik memiliki akhlak mulia dan mampu mengaplikasikan dalam 

kehidupannya. 

Berkaitan dengan hal ini, ada analisis yang menyatakan bahwa pembelajaran 

dan pendidikan bagi masyarakat muslim merupakan usaha membentuk kepribadian 

yang utuh. Pembentukan ini dapat dilakukan dengan memberikan pengertian tentang 

baik buruk dan kepentingannya dalam kehidupan, dengan memberikan ukuran nilai 

buruk dan baik, melatih dan membiasakan berbuat, mendorong dan member sugesti 

untuk melakukan perbuatan yang yang lebih baik dari sebelumnya.36 

Pendidikan Islam memberikan nilai suatu perbuatan menurut ajaran agama 

Islam, dan membentuk sifat terpuji bagi peserta didik yang ikut mewarnai perbuatan 

dalam kehidupan kesehariannya. Sudah tentu ketika kita percaya bahwa akhlak bisa 

berubah melalui pendidikan, latihan, riyad|ah jiwa dan berusaha secara serius oleh 

manusia yang merupakan objek Pendidikan Islam. Ialah manusia yang tergambar dan 

terangkum dalam al-Qur’an dan hadis. Lembaga Pendidikan Islam selalu 

                                                           
36Lihat, Zakiah Daradjat, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi 

Aksara, 1995), h. 71. 
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menyelenggarakan pendidikan yang lebih kepada fungsinya sebagai sumber akhlak 

mulia dan nilai. Pada dasarnya Pendidikan Islam adalah pendidikan nilai karena 

esensi agama adalan sistem nilai keutamaan atau secara ekplisit ditegaskan bahwa 

agama adalah akhlak yang baik. 

Akhlak mulia dapat diwujudkan melalui sekurang-kurangnya dua pendekatan 

sebagai berikut: 

a) Rangsangan, yaitu perilaku manusia yang terwujud karena adanya dorongan dari 

suatu keadaan. Keadaan yang dimaksud terwujud karena adanya latihan, tanya 

jawab, mencontoh, dan lain sebagainya. 

b) Kognitif, yaitu penyampaian informasi yang didasari oleh dalil-dalil  nakli (al-

Qur’an dan hadis), teori, dan konsep. Hal dimaksud dapat diwujudkan melalui 

dakwah, ceramah, dan sebagainya. 

 Dari dua pendekatan tersebut akan mendorong terwujudnya pola perilaku 

manusia yang berakhlak mulia. Selanjutnya, hasil-hasil daripada perilaku tersebut 

material (artifacts) dan non material (konsep, ide, gagasan) yang mewujudkan pola 

perilaku merupakan pancaran dari iman, Islam, dan ihsan. 

C. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

1. Sejarah Pemidanaan 

Mengenai tentang sejarah pemidanaan maka tidak dapat dipisahkan dengan 

sejarah Adam dan Hawa. Sejak itu pula mulai timbul adanya pelanggaran terhadap 

ketentuan yang berlaku, pada saat itu adalah ketentuan Allah swt., sebagaimana 

firman Allah swt. dalam QS. al- Baqarah/2:35. 
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ـ َاَدُمَََوقُۡلَنا نَتََوَزوُۡجَكََٱۡسُكنََۡيَٰٓ
َ
َِمۡنَهاََٱۡۡلَنَّةََأ رََغًداََحۡيُثَِشۡئُتَماََوََلََتۡقَرَباََهَِٰذهََِولُُكَ

َجَرةََ َٰلِِمۡيَََفَتُكونَاَِمَنََٱلشَّ  ٣٥ََٱلظَّ
Terjemahnya: 

Dan kami berfirman, “Hai Adam diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan 
makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja dan kamu 
sukai, janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk 
orang-orang zalim.37 

Dalam perjalanan hidup manusia, ternyata pelanggaran terhadap hukum yang 

berlaku dilakukan juga oleh sebagian anak  Adam sendiri yang bernama Habil 

membunuh saudaranya  sendiri ketika  kurbannya tidak diterima, sementara kurban 

saudaranya diterima, itulah pembunuhan pertama yang terjadi sejak dunia ini ada. 

Manusia dalam perkembangan hidupnya terkadang mendapatkan 

permasalahan, ketika manusia diperhadapkan pada sebuah permasalahan maka 

disinilah terkadang manusia lepas kontrol dan juga terkadang masih berada dalam 

posisi yang sadar, sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang bertentangan 

dengan ajaran agama Islam. Tetapi tidak sedikit diantara manusia yang ketika 

diperhadapkan pada sebuah permasalahan maka mereka melenceng dari apa yang 

seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. 

Sehingga mereka melanggar ajaran agama Islam dan juga melanggar aturan yang 

dibuat pemerintah, pada akhirnya ketika diproses mereka dihukum atau diberikan 

sanksi sebagai konsekuensi dari apa yang mereka kerjakan. 

Dari hal inilah sebenarnya awa mula munculnya ide pemidanaan, yang dalam 

perjalanan sejarahnya mulai dari bentuk dan sistem yang sangat sederhana sampai 

pada sistem yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman. 

                                                           
37Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 6. 
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2. Konsep Pembinaan d LPKA 

Penjara tidak lagi menakutkan dan membosankan bagi anak-anak. 

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. 

Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya 

sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk 

kelanjutan pelaksanaan dari UndangUndang tersebut adalah dengan membuat sistem 

baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.38 

Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA 

merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai 

hak-hak anak. Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai 

asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas 

pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib 

pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki 

tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 

Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan 

menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi 

anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. 

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, 

                                                           
38Lihat Yuliyanto dan Yul Ernis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem 

Peradilam Pidana Anak (Cet. I; Jakarta Selatan: Pohon Cahaya, 2016), h. 23. 
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profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar 

proses peradilan pidana. Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan Anak yang 

berkonflik dengan hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam 

Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu: 

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat. 

b) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang 

baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat. 

c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.39 

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian 

secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat 

berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat 

terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.40 

 Dalam lingkup hukum, apabila seseorang melakukan tindak pidana maka 

seseorang itu harus patuh mengikuti prosedur hukum positif. Antisipasi atas 

kejahatan tersebut diantaranya dengan mengfungsikan instrumen hukum secara 

efektif melalui penegakan hukum. Melalui instrumen, diupayakan perilaku yang 

melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif, mengajukan ke 

                                                           
39Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemindanaan Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 

1993), h.33.  

40D. Sudjana, Strategi Pembelajaran Dalam Pendidikan Luar Sekolah (Bandung : Nusantara 

Press, 2000), h. 223. 
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depan pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang 

terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindakan yang represif. 

Selama berada di LPKA anak diwajibkan mengikuti program pembinaan 

yang diadakan oleh LPKA. Adapun pembinaan yang diadakan di LPKA meliputi 

pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Khusus mengenai pembinaan 

Anak Didik Pemasyarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur di dalam Pasal 

20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam 

rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan 

usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria 

lainnya.41 

3. Tujuan Pembinaan Narapidana Anak di LPKA 

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan 

pemidanaan. Dalam rancangan KUHP Nasional telah diatur tujuan penjatuhan 

pidana yaitu : 

a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi 

pengayoman masyarakat. 

b) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 

c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

d) Mengembalikan narapidana (terpidana) ke masyarakatnya berbekal kesiapan 

hidup dan mengembalikan jiwanya yang sudah parah.42 

                                                           
41Yuliyanto dan Yul Ernis, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Perspektif Sistem 

Peradilam Pidana Anak, h. 23. 

42R.A.S Soernadi Praja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia 

(Jakarta: Biratirta, 1979), h. 15. 
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Pembinaan terpidana itu bertujuan agar ia mempunyai kesanggupan untuk 

menjadi peserta aktif dan kreatif dalam kesatuan hubungan hidup sebagai warga 

masyarakat Indonesia yang menghormatii hukum, sadar akan bertanggungjawab dan 

berguna. 

Karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina narapidana tidak 

dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Ada empat komponen penting dalam 

pembinaan narapidana, yaitu : 

a) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri 

b) Keluarga 

c) Masyarakat 

d) Petugas pemerintah dan kelompok masyarakat.43 

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang 

berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi orang yang baik. Atas 

dasar tujuan pembinaan yang demikian itulah maka sasaran yang perlu dibina adalah 

akhlak narapidana yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri dan 

orang lain serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri 

dengan kehidupan yang tenteram, sejahtera, adil, makmur dalam masyarakat, dan 

selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan berakhlak 

mulia. 

Sistem pemasyarakatan dengan inti pembinaan seperti di atas memerlukan 

kemampuan dan keterampilan khusus dari semua unsur yang terlibat dalam proses 

pembinaan, kelengkapan sarana prasarana, serta fasilitas yang diperlukan. 

                                                           
43R.A.S Soernadi Praja dan Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia , h. 47. 
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Sehubungan dengan itu, berikut ini akan dikemukakan bentuk-bentuk kegiatan 

pembinaan yang seharusnya diprogramkan terhadap narapidana di LPKA, yang 

meliputi beberapa hal yang disesuaikan dengan keadaan narapidana itu sendiri, yaitu 

sebagai berikut: 

a) Bimbingan mental, yang diselenggarakan dengan pendidikan agama, 

kepribadian, budi pekerti, dan pendidikan umum yang diarahkan untuk 

membangkitkan sikap mental baru sesudah menyadari kesalahan masa lalu. 

b) Bimbingan keterampilan yang dapat diselenggarakan dengan kursus, latihan 

kecakapan tertentu sesuai dengan bakatnya, yang nantinya menjadi bekal hidup 

untuk mencari nafkah di kemudian hari. 

c) Bimbingan untuk memelihara rasa aman dan damai, untuk hidup dengan teratur 

dan belajar menaati aturan. 

d) Bimbingan lainnya yang menyangkut perawatan kesehatan, seni budaya, dan 

sedapat-dapatnya diperkenalkan akan segala aspek kehidupan bermasyarakat 

dalam bentuk masyarakat kecil selaras dengan lingkungan sosial yang terjadi di 

luarnya.44  

Berdasarkan uraian di atas baik dari segi tujuan pembinaan maupun wujud 

pembinaannya, pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan dilakukan 

untuk membekali mereka dalam berbagai aspek sesuai dengan kebutuhannya, 

sehingga dengan bekal itu mereka mampu hidup secara baik di tengah-tengah 

masyarakat setelah selesai mejalani masa pidananya. 

                                                           
44Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan 

(Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 188. 
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Akhirnya dapat disimpulkan bahwa tujuan pembinaan di LPKA adalah agar 

narapidana dapat insaf dan sadar kembali dari kekeliruan yang dapat diperbuatnya, 

diharapkan agar dengan pembinaan itu mereka dapat menjadi warga masyarakat 

yang memiliki akhlak yang mulia bertanggung jawab terhadap diri dan keluarga, 

masyarakat, bangsa, negara, agama dan penciptanya. 

Pembinan narapidana anak yang dilakukan secara terencana dan terukur akan 

sangat membantu mengurangi tingkat kenakalan anak di bawah umur. Selain itu, 

melalui pembinaan di LPKA seorang narapidana anak akan memperoleh pandangan 

hidup untuk dapat merencanakan masa depannya di kemudian hari.  



45 

E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembinaan Narapidana Anak di LPKA 

Kelas II Maros 

Landasan Yuridis 

1. UU RI No. 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak 

2. UU RI No. 11 Tahun 2012 

tentang sistem peradilan pidana 

anak 

 

 

 

Landasan Religius 
 

1. Al-Qur’an 
 
2. Al Hadis 
 
3. Ijtihad 
 

 
Impelementasi Pendidikan Islam 

 
 

Pembinaan Akhlak Mulia 



46 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

deskriptif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada. Yaitu, keadaan gejala menurut apa adanya tentang suatu kasus, 

gejala atau keadaan.1 Penelitian ini memusatkan kajian pada satu objek tertentu 

yang diperlakukan sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua 

pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari 

berbagai sumber. 

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan 

pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran 

umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau 

hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum  namun tanpa 

menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif 

dan mendalam. Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam 

kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi 

kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh 

dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. 

Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber 

namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti. 

                                                           

1Suharsini Arikunto, Manajemen Penelitian (cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 234 
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2. Lokasi Penelitian  

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian adalah Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros, di Jalan Poros Kariango-Carangki, Kecamatan 

Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. LPKA Kelas II Maros sebagai obyek 

penelitian atas dasar pertimbangan bahwa LPKA adalah instansi naungan 

Kementerian Hukum dan Ham yang mana di dalamnya ada manusia yang perlu 

dibina dan direhabilitasi kepribadiannya. Mereka berada pada tempat tersebut bukan 

untuk menuntut ilmu tapi karena melanggar hukum. Walaupun kondisinya seperti 

itu, pembina yang ada di LPKA tersebut berupaya membentuk warga binaannya 

memiliki akhlak mulia melalui implementasi pendidikan Islam.  

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, yaitu 

berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang yang 

berada dalam situasi tertentu.2 Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk masuk ke 

dalam dunia konseptual para obyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka 

mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka 

disekitar peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. 

Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan yang tentang apa yang tampak 

mengenai suatu  gejala-gejala atau fenomena yang pernah menjadi pengalaman 

manusia yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengadakan suatu penelitian 

kualitatif. Pendekatan ini adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk 

menggambarkan hal-hal yang yang terjadi pada objek penelitian dengan 

                                                           

2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 17. 
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menggambarkan kejadian-kejadian yang terjadi secara sistematis dengan meneliti 

berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.3 

Fenemenologi merupakan salah satu jenis pendekatan penelitian kualitatif 

dimana peneliti melakukan pengumpulan data dengan obsrervasi partisipan untuk 

mengetahui fenomena esensial. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan  fenomenologi karena peneliti akan mengamati fenomena-fenomena 

yang terjadi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. 

Pendekatan pada penelitian ini tidak terfokus pada satu pendekatan saja 

yakni fenemonologi, tetapi menggunakan pendekatan lain untuk memperdalam 

temuan-temuan pada saat proses penelitian di lapangan. Pendekatan-pendekatan 

yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut:\ 

1. Pendekatan pedagogis, yakni mendekati masalah dengan menggunakan 

teori-teori pendidikan Islam dan pembinaan akhlak mulia. 

2. Pendekatan manejerial, yakni dengan menganalisis faktor-faktor yang 

menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan 

pendidikan Islam untuk membina akhlak mulia narapidana anak di LPKA 

Kelas II Maros. 

3. Pendekatan religius, yakni mengemukakan nilai-nilai Islam sebagai basis 

nilai dalam memecahkan masalah yang diteliti. 

4. Pendekatan sosiologis, yakni dengan mendekati masalah dengan 

menggunakan teori-teori sosial dan masyarakat. 

 

                                                           

3Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Yogyakarta: Erlangga, 2009), h. 59. 
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C. Sumber Data 

Data merupakan segalanya yang dapat memecahkan semua masalah peneli-

tian. Sedangkan Sumber  Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber 

primer dan sumber sekunder: 

1. Sumber primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi 

penelitian setelah melakukan wawancara dan observasi terhadap objek-objek 

permasalahan yang akan di teliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengambil informan, yaitu narapidana anak, pegawai, dan unsur pimpinan 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. 

2. Sumber sekunder merupakan data yang terkumpul diperoleh dari studi 

kepustakaan (library research) laporan penelitian, buku-buku, literatur, serta 

sumber lain yang berkaitan dengan Implementasi nilai-nilai pendidkan Islam 

dalam pembentukan akhlak mulia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA) Kelas II Maros. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian akan memperoleh data yang representatif jika menggunakan meto-

de yang mampu mengunkap data yang diperlukan. Untuk itu, di dalam pengumpulan 

data, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan 

pengumpulan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Cholid dan Abu Achmadi, adalah proses tanya jawab 

dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih 

bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-
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keterangan.4 Sedangkan menurut Sugiono wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehngga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.5 Jadi, berdasarkan pendapat-

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan tersebut. 

Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur 

(semistructure interview). Sugiono menyatakan: 

Jenis wawancara ini termasuk ke dalam kategori in depth interview, dimana 
dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 
terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 
permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara 
diminta pendapatnya serta ide-idenya.6 

 Jenis data yang ingin diperoleh dengan metode wawancara dalam penelitian 

ini adalah data atau informasi yang berkaitan dengan implementasi Pendidikan Islam 

dalam Pembentukan Akhlak Mulia di Lembaga Pembinaan Anak (LPKA) Kelas II 

Maros. 

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah kepala LPKA, 

Kabid keagamaan LPKA, Imam Mesjid LPKA, Staf LPKA, dan Narapidana anak 

Kelas II Maros. Untuk menjaga kredibilitas hasil wawancara tersebut, maka perlu 

                                                           

4Cholid Narbuko dan Abu Acmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 70. 

5Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D (Bandung: Alfabeta, 2007), 

h.231.  

6Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D , h. 73.  
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adanya pencatatan data, dalam hal ini peneliti menggunakan alat recoreder  yang 

berfungsi untuk merekam hasil wawancara tersebut. 

2. Observasi 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang 

sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh sumber 

data dan ikut merasakan suka dukanya.7 Observasi dilakukan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data yang sesuai dengan keinginan peneliti karena mengadakan 

pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan partispatif, yang dimana 

peneliti juga menjadi instrument atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus 

mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung 

ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data.  

Dengan observasi partisipatif, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, 

tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna setiap perilaku yang tampak. 

Susan Stanback dalam Sugiono menyatakan “in participant observation the 

researcher observes what people do, listent to what the say, and participates in their 

activities”.8 Maksudnya dalam observasi partisipatif, apabila peneliti turut  ambil 

bagian atau berada dalam keadaan obyek, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, 

dan berpastisipasi dalam aktivitas mereka.9 Observasi dalam penelitian ini melihat 

secara langsung bagaimana implementasi nilai-nilai pendidkan Islam dalam 

                                                           

7Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

106. 

8Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D, h. 65 

9Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitan, h. 70. 
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pembentukan akhlak mulia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II   

Maros. 

3. Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikunto studi dokumentasi adalah mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kantor, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.10 Sedangkan sugiono 

mengemukakan bahwa studi dokumen merupakan catatan perstiwa yang sudah 

berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Jadi, metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dalam 

penelitian dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen untuk 

memperoleh data-data yang bentuknya catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

dokumen, peraturan, agenda, gambar dan data-data lain yang dapat menguatkan 

hasil penelitian ini. 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian akan semakin 

kredibel apabila didukung dokumen kegiatan yang berhubungan dengan 

implementasi pendidikan Islam terhadap pembentukan akhlak mulia narapidana anak 

kelas II Maros. 

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah 

dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis misalnya dokumen-

dokumen resmi, makalah-makalah penelitian, dan buku-buku yang relevan dengan 

penelitian ini. Studi dokumen resmi dilakukan peneliti adalah mengumpulkan data 

melalui pencatatan atau data-data tertulis mengenai dokumen LPKA, dokumen 

                                                           

10Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, h. 231 
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menyangkut proses implementasi pendidikan Islam terhadap pembentukan akhlak 

mulia narapidana anak kelas II Maros. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermamfaat untuk menjawab permasalahan 

penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tidak lepas dari karakteristik 

penelitian kualitatif, yang di antaranya adalah bahwa manusia merupakan instrumen 

penelitian. 

Adapun ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Responsif: manusia sebagai instrumen responsif terhadap lingkungan dan 

terhadap pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Manusia bersifat 

interaktif terhadap orang dan lingkungannya. 

2. Menyesuaikan diri: manusia sebagai instrumen hampir tidak terbatas dapat 

menyesuaikan diri dengan keadaan dan situasi pengumpulan data. 

3. Menekankan keutuhan: manusia sebagai instrumen memamfaatkan imajinasi dan 

kreativitasnya serta memandang dunia sebagai suatu keutuhan, sebagai konteks 

yang berkesinambungan dimana mereka memandang dirinya sendiri dan 

kehidupannya sebagai suatu yang riil, benar dan mempunyai arti. 

4. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan: sewaktu peneliti melakukan 

fungsinya sebagai pengumpul data dan menggunakan berbagai metode, manusia 

sebagai instrumen penelitian terdapat kemampuan untuk memperluas dan 

meningkatkan pengetahuan itu berdasarkan pengalaman praktisnya. 
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5. Memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan manusia 

sebagai instrumen yang memiliki kemampuan menjelaskan sesuatu yang kurang 

dipahami subjek. 

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: 

1. Panduan observasi 

 Panduan observasi adalah sebuah lembaran yang berisi catatan mengenai data 

atau objek yang akan diteliti. 

2. Panduan Wawancara 

Panduan wawancara adalah daftar pertanyaan tertulis yang akan dijadikan 

pedoman bagi peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan. 

3. Panduan Dokumentasi 

Panduan dokumentasi adalah daftar catatan yang memuat kategori data 

untuk mencari bukti-bukti data yang dihasilkan sebelumnya. Data-data tersebut 

dapat berupa majalah, dokumen, buku-buku, dan dokumentasi kegiatan di sosial 

media. 

4. Alat Perekam Suara (Handphone) 

Alat perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam pembicaraan 

pada saat melakukan wawancara. 

5. Kamera  

Kamera adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan data 

penelitian berbentuk gambar. 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

bahwa peneliti memfokuskan perhatian pada data yang di lapangan sehingga segala 



55 
 

sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian akan menjadi sangat 

penting. Sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data dari sumber data. 

Teknik pengolahan dan analisis data sangat berhubungan erat dengan jenis 

data yang diperoleh. Data dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif. 

Analisisnya berupa naratif kualitatif. Menurut Patton analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan 

satuan uraian dasar.11 

 Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, dalam Moleong menyatakan bahwa 

analisis data kualitatif adalah: 

Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 
data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
ke orang lain.12 

Menurut Sugiono menyataka bahwa analisis data kualitatif ialah: 

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 
diri sendiri dan orang lain.13 

Adapun langkah-langkah tekhnis analisis data yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memper-

dalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan mem-

                                                           

11Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , h. 91. 

12Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , h. 248. 

13Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, h. 89. 
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buang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat 

secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan 

masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak relevan 

dengan pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.14 

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai 

berikut: 

a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung 

yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. 

b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan 

dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti 

membaca dan mempelajari semua jenisdata yang sudah terkumpul. Penyusunan 

satuan tersebut hanya dalam bentuk kalimat faktual. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, 

sehinggaakan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan 

sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnyaberdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan 

dengan yang bersifat naratif. 

 

                                                           

14Muhammad Yaumi, ACTION RESEARCH: Teori, Model, dan Aplikasi (Makassar: 

Alauddin University Press, 2013), h. 156-157.  
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3. Verifikasi 

 Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah pena-

rikan kesimpulan atau verifikasi ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh 

bukti-bukti yang valid dankonsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengum-

pulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum 

pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebe-

lumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, da-

pat berupa hubungan kausal atau interktif, hipotesis atau teori.15 

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui 

beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan 

penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan. 

                                                           

15Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, dan R&D, h. 246-253. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah salah satu 

unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan 

di Maros atau secara struktural dan fungsional bertanggung jawab kepada Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI. 

     Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dibangun pada 

tahun 1983 sampai dengan 1984, pada awalnya merupakan Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIB dan ditetapkan menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 

M.16.PR.07.03 Tahun 2003. Selanjutnya resmi berganti status menjadi Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sampai sekarang pada tanggal 3 

juli 2019 berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor SEK-PR.01.04-118. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros beralamat di 

Jalan Raya Kariango Km. 3 Mandai Kabupaten Maros Telp. (0411) 4814 550. 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros mempunyai kapasitas 

202 Orang.  

2. Kapasitas dan Sarana Prasarana 

a. Luas Tanah kurang lebih 4 (empat) hektar dan luas bangunan sekitar 

3.794 m2 terdiri dari : 
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1) 2 unit bangunan perkantoran 

2) 10 unit blok hunian narapidana anak pemasyarakatan 

3) 1 unit poliklinik 

4) 1 unit dapur 

5) 1 unit ruang pendidikan 

6) 1 unit mushala dan  

7) 1 unit Aula  

b. Jumlah Blok dan Kamar Hunian: 10 Blok / Wisma dan 65 Kamar Hunian. 

c. Kapasitas 202 dan isi rata – rata setiap bulan 600 orang. 

3. Pejabat Struktural, Operator, dan Pegawai 

a. Nama-nama pejabat struktural: 

1) Kepala LPKA Kelas II Maros: Jayadi Kusumah, A.Md.IP, SH, MH. 

2) Ka. Seksi Pengawasan Penegakan Disiplin: Abdillah, S.Pd, SH, M.Si. 

3) Ka. Subag Umum: Drs. Ahmad Asrul Mokodompis. 

4) Ka. Seksi Registrasi dan Klasifikasi: Sumardi MD, S.Pd, MH. 

5) Kepala Seksi Pembinaan: Mustafa, S.Pd, MH. 

b. Nama-nama operator: 

1) Operator SMS Gateway: Fachril Alwi 

2) Operator PB Online/CMB Online/CB Online: Andi Suriadi. SH. 

c. Jumlah pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II 

Maros sebanyak 82 Orang. 

4. Letak Geografis 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros beralamat di 

Jalan Raya Poros Kariango Km. 3 Mandai Maros Sulawesi Selatan. 
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a. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Pengadilan Negeri Maros  : ± 10 KM. 

b. Jarak LPKA Kelas II Maros ke Kejaksaan Negeri Maros    : ± 10 KM. 

c. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Polres Maros             : ± 8 KM. 

d. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Polsek Mandai             : ± 3 KM. 

e. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Kostrad Kariango             : ± 5 KM 

f. Jarak LPKA Kelas II Maros Ke Kantor Pemadam Kebakaran : ± 7 KM 

5. Keunggulan dan Ciri Khas 

Keunggulan atau ciri khas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas 

II Maros antara lain : 

a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah LPKA 

yang pertama di Indonesia yang mengagas Jeruji Pustaka atau Pustaka 

Bergerak. 

b. Pelaksana Pertemuan Literasi se Sulawesi Selatan dan Barat yang bertema 

Literasi Menuju Remisi. 

c. Perayaan hari air dan hari lingkungan hidup sedunia yang dipusatkan di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros bekerja sama 

dengan Kementerian Lingkungan Hidup Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. 

d. Pembinaan Keagamaan berupa Baca Tulis Al Qur’an untuk WBP yang 

beragama Islam di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II 

Maros bekerjasama dengan Kantor Agama Kabupaten Maros. 

B. Gambaran Kondisi Akhlak Narapidana Anak Di LPKA Kelas II Maros. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 

No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas 
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merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik 

Pemasyarakatan. Selanjutnya sebagai bentuk perhatian terhadap pembinaan 

narapidana yang berkategori anak pemerintah mengkategorikan selain LAPAS juga 

dibentuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam upayanya memenuhi 

tanggung jawab tersebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros 

telah melaksanakan berbagai macam kegiatan demi mewujudkan tujuannya yakni 

untuk meningkatkan kualitas narapidana anak, agar menyadari kesalahan, 

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali 

oleh lingkungan masyarakat dan aktif berperan dalam pembangunan serta dapat 

hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 

Tahap-tahap program pembinaan pun dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros dengan maksud mengantarkan seluruh 

narapidana anak kembali ke tengah-tengah masyarakat, segala usaha diupayakan 

untuk manfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia seefisien mungkin, sehingga semua 

bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam 

UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. 

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti beberapa hasil dalam upaya 

implementasi pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak mulia narapidana anak di 

LPKA Kelas II Maros terdapat beberapa perubahan dari narapidana anak diantaranya 

sebagai berikut: 

a. Narapidana anak terbiasa melaksanakan ibadah di Mushallah LPKA. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika dari keseluruhan narapidana anak 

yang pernah menjalani masa hukuman LPKA Kelas II Maros terbiasa dengan 

melaksanakan ibadah di mushallah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama dari 
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pembinaan telah tercapai, yaitu narapidana anak senantiasa melaksanakan 

aktivitasnya berorientasi terhadap agama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa 

pelaksanaan pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros telah berjalan 

dengan efektif. 

Narapidana anak dalam menjalani masa pembinaan di LPKA Kelas II Maros 

diberi perhatian khusus oleh petugas sehingga hasil dari pembinaan tersebut dapat 

tercapai. Meskipun beberapa faktor diprediksikan dapat menghambat proses 

pembinaan tersebut, seperti contoh digabungnya narapidana anak dan narapidana 

dewasa. Akan tetapi, karena segala usaha atisipatif dilakukan oleh pihak petugas 

sehingga dapat mengatasi faktor-faktor tersebut. 

Dengan narapidana terbiasa melaksanakan ibadah di mushallah LPKA 

memberikan informasi kepada peneliti bahwa adanya perubahan ke akhlak yang 

mulia dari narapidana anak yang menjalani proses pembinaan di LPKA Maros 

tersebut. Akhlak mulia tersebut menjadi penunjang bagi narapidana anak untuk tidak 

mengulangi tindak pidananya. 

b. Narapidana anak memperoleh pendidikan dan keterampilan. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jika dampak pembinaan kemandirian 

dan pembinaan keterampilan memang dirasakan manfaatnya. Eki sebagai mantan 

narapidana yang pernah memperoleh pembinaan kemandirian di LPKA Kelas II 

Maros telah memperoleh keterampilan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan yang 

diharapkan dari pelaksanaan pembinaan telah tercapai. 

Sedangkan dalam pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros yang 

telah mengikuti program ini dapat mampu menyerap hasil dari setiap program 

pembinaan yang dilaksanakan dan beberapa diantaranya yang sudah bebas tahanan 
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telah dapat membuka usaha mandiri secara kecil-kecilan di rumahnya seperti halnya 

. Eki Alias Muhammad Eki membuka usaha press ban. Perubahan sikap dapat terasa 

oleh narapidana anak yang mengikuti pembinaan keterampilan, perubahan sikap ini 

mengarah kepada perubahan sikap yang positif, dalam menghadapi sesuatunya agar 

lebih sabar dan lebih teliti. Tidak hanya perubahan sikap secara positif namun terjadi 

penambahan pengetahuan dan peningkatan keterampilan yang dapat dirasakan oleh 

narapidana anak anak setelah mengikuti program-program dalam pembinaan 

perilaku sosial dan akhlak mulia narapidana anak di LPKA Kelas II Maros tersebut. 

c. Narapidana anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin. 

Berdasarkan hsil penelitian dapat diketahui bahwa outcome yang diharapkan 

dari pembinaan, yaitu anak menjadi lebih bertanggung jawab dan disiplin telah 

tercapai. 

Disiplinnya narapidana dikarenakan terjadwalnya kegiatan yang ada di LPKA 
Kelas II Maros dan juga adanya hukuman atau sanksi yang diberlakukan.1 

Dalam perubahan akhlak mulia narapidana anak, hasil yang didapat selama 

melakukan pembinaan di LPKA Kelas II Maros yaitu bertanggung jawab dan 

disiplin. Remaja yang baru pertama kali ditetapkan sebagai narapidana tentunya 

akan dituntut untuk mampu beradaptasi dan bersosialisasi dengan peraturan LPKA 

yang sangat menekan. Di samping hukuman yang telah ditetapkan, rutinitas 

kehidupan sosial bersama dengan narapidana lain yang sering menimbulkan 

keributan, pemerasan dan tindak kekerasan dirasakan sebagai suatu penderitaan lain 

di samping hukuman itu sendiri. Sehingga Program pembinaan yang sangat 

memberikan perhatian khusus kepada narapidana anak mengantarkan secara tidak 

                                                           
1Muh. Akbar, Narapidana anak LPKA Kelas II Maros, wawancara pada tanggal 27 Februari 

2020. 
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sengaja sebagai stimulus seorang narapidana anak menanamkan sikap disiplin dan 

bertanggung jawab tersebut. 

Akhlak dalam Islam merupakan suatu hal yang penting dan ditekankan dalam 

kehidupan bermasyarakat, termasuk sikap disiplin dan bertanggung jawab tersebut. 

Hal ini merupakan sebuah aspek yang amat jelas, sekaligus sebagai mustika hidup 

yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akhlak hendak menjadikan 

manusia orang yang berkelakuan baik, bertindak baik terhadap manusia, terhadap 

sesama makhluk dan terhadap Allah. 

d. Narapidana anak mampu bersosialisasi di masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika masyarakat tidak menjauhi. 

Bahkan melakukan pendekatan dan memberikan motivasi. Hal ini jelas sangat 

dibutuhkan mantan narapidana anak, dengan usia yang masih dalam tahap 

pertumbuhan dan pernah mengalami masa pidana, anak jelas membutuhkan 

dukungan dan motivasi dari masyarakat. 

Kemampuan bersosialisasi dengan baik dan positif seseorang narapidana 

anak yang baru saja bebas dari masa tahanan sangat dituntut di tengah faktor budaya 

negatif di masyarakat yang dikhawatirkan menghambat perubahan akhlak mulia 

narapidana anak tersebut. Akan tetapi, berdasarkan penelitian ini menunjukkan 

narapidana anak yang telah menjalani proses pembinaan di LPKA Maros mampu 

bersosialisasi dengan baik di masyarakat dan tetap komitmen tidak mengulangi lagi 

tindak pidananya. Walaupun di beberapa kasus yang menjalanai pembinaan di LPKA 

Kelas II Maros adajuga yang mengulangi tindak pidananya lagi. 

Berdasarkan wawancara dengan mantan narapidana anak yang telah bebas 

menjelaskan bahwa: 
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Yang membuat saya tidak ingin mengulangi tindak pidana adalah karena 
pembinaan yang sangat berkesan oleh petugas LPKA Maros. Pendekatan yang 
dilakukan membuat saya sadar akan kesalahan saya.2 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa metode pembinaan yang 

diberikan oleh LPKA Maros mampu memberikan kesan positif dan efek jerah 

terhadap narapidana anak. Sebelum narapidana anak kembali berinteraksi dengan 

masyarakat diluar telah diberikan bekal-bekal keagamaan yang dapat membentuk 

akhlak mulia seorang narapidana anak, sehingga membantu narapidana anak untuk 

tidak terjerumus ke budaya-budaya negatif di lingkungan sekitarnya. 

C. Bentuk Implementasi Pendidikan Islam dalam Pembinaan Akhlak Mulia 

Narapidana Anak di LPKA Kelas II Maros 

Data KPAI Setiap tahun ada 6.000 anak dengan 3.800 anak berakhir di 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sisanya ada di Lapas orang dewasa, di 

tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak. Hal ini 

diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak bermuara kepada 

putusan pidana penjara. Fakta ini semakin diperparah lagi dengan jumlah LPKA di 

Indonesia yang hanya 17 unit dari 33 provinsi (jumlah kabupaten dan kota di 

indonesia kurang lebih 500 kab/kota), dan dari 17 LPKA di Indonesia hanya 8 

(delapan) unit Lapas anak yang berfungsi khusus untuk menangani anak atau yang 

isinya murni anak. Sedangkan 9 (sembilan) Lapas khusus anak lainnya, selain 

menampung anak juga difungsikan untuk menampung tahananan narapidana 

dewasa.3 

                                                           

2Muhammad Eki, Mantan Narapidana Anak LPKA Kelas II Maros, Wawancara pada tanggal 

5 Februari 2020. 

3Hafrida, dkk. “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Sei Bulu 

Muara Bulian”, Jurnal Publikasi Pendidikan Vol. 5, no. 3 (September 2015), h. 204. 
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Mengingat luasnya wilayah Provinsi Sulawesi Selatan maka tidak semua 

narapidana dan tahanan anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak 

(LPKA). Sejak berdirinya, penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 

Kelas II Maros tidak hanya dihuni oleh narapidana anak saja tetapi juga dihuni oleh 

narapidana dewasa dan perempuan. 

Data lapangan menunjukan saat ini di LPKA Maros narapidana dewasa lebih 

banyak dari narapidana anak. Jumlah narapidana anak sebanyak 16 orang, 

sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut: 

No. Nama Usia 

(tahun) 

Jenis Kejahatan Lama 

Hukuman 

1 Reyhan April Gibran Bin 

Riswan 

16 Perlindungan 

Anak 

3 Tahun 

2 Dedi Rizaldi Kusuma AR 15 Perlindungan 

Anak 

2 Tahun  

10 Bulan 

3 Rezky Sabri Alias Rezky 17 Perlindungan 

Anak 

3 Tahun 

4 Agung Pratama 17 Narkotika 1 Tahun  

6 Bulan 

5 Ardiansyah Ishak Bin Ishak 

Ismail 

15 Perlindungan 

Anak 

10 Bulan 

6 Musliadi Bin Tompo 16 Pencurian 6 Bulan 

7 Syamsuddin Bin Mannu 17 Perlindungan 

Anak 

3 Tahun  

3 Bulan 

8 Aprilia Dwi Yanti Bin Robert 

Poei  

17 Penganiayaan 5 Bulan 

9 Andi Saputra Bin Sony 

Asmunir 

17 Pencurian 5 Bulan 

10 Aco Salampe Bin Salampe 17 Pencurian 8 Bulan 

11 Muh. Akbar Bin Nasir Dg. Lau 16 Pembunuhan 6 Bulan 

12 Muhammad Akil Bin Minggu 

Dg. Janji 

17 Pencurian I Tahun 

6 Bulan 

13 Amiruddin 16 Perlindungan 3 Tahun 
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Anak 

14 Muh. Adam Prasetyo 17 Pencurian 5 Bulan 

15 Muh. Ardi Bin Alimuddin 17 Pencurian 9 Bulan 

16 Sandi Bin Edy 15 Pencurian 6 Bulan 

Tabel 1.1 Daftar Nama Narapidana Anak LPKA Kelas II Maros bulan Februari. 

Pembinaan terhadap narapidana anak di LPKA Kelas II Maros disesuaikan 

dengan asas-asas yang terkandung dalam pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Dalam melakukan pembinaan LPKA Kelas II Maros telah memastikan sebelumnya 

bahwa pemenuhan hak-hak terhadap narapidana anak dijalankan dengan baik. 

Pemenuhan hak-hak tersebut diantaranya: 

1. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan 

umurnya. 

2. Pemisaan dari narapidana dewasa. 

3. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif. 

4. Pemberlakuan kegiatan rekreasional. 

5. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, 

tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabatnya. 

6. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup. 

7. Pemberian pendampingan orang tua /wali dan orang yang dipercaya oleh anak. 

8. Pemberian pendidikan. 

9. Pemberian pelayanan kesehatan. 

Sebagai bentuk nyata dan implementasi pendidikan Islam dalam 

pembentukan akhlak mulia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II 

Maros dalam menangani narapidana anak memberikan pembinaan baik pembinaan 

tersebut dilaksanakan secara rutin maupun berkala. Program pembinaan tersebut 
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dijalankan berdasarkan amanat dari undang-undang yang bertujuan untuk membina 

narapidana anak agar menjadi warga negara yang baik. Pembinaan terhadap 

narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros 

dilakukan dengan beberapa program pembinaan dan metodenya masing-masing. 

Berikut adalah program dan metode pembinaan di LPKA Kelas II Maros: 

1. Program Pendidikan Islam dalam Pembentukan Akhlak Mulia Narapidana Anak 

di LPKA Kelas II Maros 

a. Pembinaan Kepribadian 

Dalam pembinaan kepribadian narapidana anak, LPKA Kelas II Maros 

menerapkan beberapa cara dalam mengembangkan kepribadian anak dengan tujuan 

supaya kelak ketika anak sudah kembali ke orang tua masing-masing, terjadi 

perubahan yang lebih baik dari kepribadian yang sebelumnya kurang baik menjadi 

pribadi yang baik dan patuh hukum. 

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama mamberi 

pengertian agar narapidana anak dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang 

benar dan perbuatan yang salah. Pembinaan kepribadian dilakukan melalui 

pembinaan kesadaran beragama dengan memberikan kewajiban yang diberlakukan 

bagi semua narapidana anak untuk mengikuti shalat jamaah wajib 5 waktu. 

Pembinaan dilakukan dengan memberikan program shalat 5 waktu di mesjid. 
Kemudian untuk menambah wawasan keagamaan narapidana anak juga 
diberikan program membaca dan menulis al-Qur’an (BTQ). Kami juga 
bekerjasama dengan kantor agama Maros untuk bersedia membawakan 
ceramah di mushallah LPKA.4 

Selain shalat, LPKA juga mengajarkan narapidana anak untuk membaca al-

Qur’an untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, LPKA 

                                                           

4Mustafa, Kasi Pembinaan LPKA kelas II Maros, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020. 
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bekerjasama dengan kantor agama yang ada di Maros untuk bergantian mengisi 

ceramah agama di dalam LPKA. Hal ini bertujuan untuk memenuhi pengetahuan 

agama bagi narapidana khususnya anak, supaya kebutuhan rohani di dalam LPKA 

tetap terpenuhi. 

Ceramah yang diberikan kepada narapidana anak, dibagi menjadi dua yaitu 

ceramah agama dan ceramah umum. Pokok-pokok materi yang akan diberikan 

pemateri kepada narapidana anak harus diketahui oleh pihak LPKA, dan kegiatan 

ceramah tidak boleh menyinggung perasaan dan menimbulkan keresahan para 

narapidana anak. Khususnya anak yang masih di bawah umur, karena psikologi 

mereka di dalam tahanan bisa terganggu. 

Setiap kegiatan ceramah atau penyuluhan di dalam LPKA harus selalu 

diawasi oleh petugas agar tidak digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat 

mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam LPKA tersebut. Untuk pelaksanaan 

ceramah atau penyuluhan dilakukan di aula LPKA Kelas II Maros yang disediakan 

untuk tempat berkumpul semua tahanan dan narapidana. 

Pembinaan kerohanian dilakukan agar anak dapat dengan mudah diterima 

kembali ke masyarakat dan lingkungannya. Untuk mencapai ini, selama berada di 

dalam LPKA dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha 

sosial secara gotong royong sehingga pada saat mereka kembali ke masyarakat, 

mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpastisipasi dalam 

pembangunan masyarakat dan lingkungannya. 

b. Pembinaan Jasmani 

Selain pembinaan rohani, LPKA Kelas II Maros juga memenuhi kebutuhan 

jasmani narapidana khususnya narapidana anak untuk menjaga kondisi kesehatan 
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jasmani anak melalui olahraga, kesenian dan kegiatan rekreasional sesuai dengan 

fasilitas yang tersedia di LPKA Kelas II Maros.  

Untuk pembinaan jasmani setiap hari sabtu pukul 08.00 WITA semua 
narapidana dikumpulkan di lapangan untuk mengikuti senam pagi. Selain 
narapidana, senam pagi ini juga diikuti oleh petugas di LPKA Kelas II Maros.5 

Senam pagi yang wajib diikuti oleh seluruh narapidana merupakan contoh 

pembinaan jasmani yang diberikan dalam LPKA. Dengan lapangan yang ada dalam 

LPKA Kelas II Maros, seluruh narapidana anak LPKA bisa senam pagi setiap hari. 

Selain itu, narapidana anak bisa bermain sepak takraw, voli, maupun catur di dalam 

LPKA Kelas II Maros selama kegiatan tersebut bersifat menghibur yang positif. 

Pelaksanaan olahraga atau permainan di dalam LPKA, semua kegiatan harus diawasi 

oleh petugas demi keamanan dalam LPKA tersebut. 

Melalui pembinaan jasmani seorang narapidana anak diharapkan dapat 

membiasakan dirinya untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala hal yang 

kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat 

dan nyaman. Kemudian kehidupan yang sehat dan nyaman merupakan salah satu 

faktor yang dapat membuat seseorang memperoleh kebahagiaan. Dengan 

Kebahagiaan yang diperoleh seorang narapidana anak diharapkan menjadi pendorong 

untuk menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-harinya setelah melalui 

proses pembinaan di LPKA Kelas II Maros tersebut. 

c. Pembinaan Kemampuan Intelektual 

Selain pembinaan agama, hal yang penting untuk diberikan kepada anak 

meskipun statusnya sebagai narapidana adalah pembinaan intelektual. Usaha ini 

                                                           

5Abdillah, Kasi Pengawasan Penegakkan Disiplin LPKA Kelas II Maros, wawancara pada 

tanggal 10 Maret 2020. 
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diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir anak binaan LPKA semakin 

meningkat sehingga menunjang menunjang kegiatan-kegiatan positif yang 

diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual juga berfungsi untuk 

mengganti dan menyeimbangkan ketertinggalan pendidikan formal yang terpaksa 

ditinggalkan oleh anak ketika sudah ditetapkan sebagai narapidana. 

Agar narapidana anak tidak ketinggalan dengan jenjang pendidikannya selama 
menjalani masa tahanan, sesuai dengan program pemerintah pusat setiap 
narapidana anak diberikan kesempatam untuk mengikuti program paket 
sehingga narapidana anak tetap dapat menyelesaikan pendidikan formalnya.6 

Pembinaan intelektual dilakukan melalui pendidikan formal maupun non 

formal. Pendidikan formal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 

oleh pemerintah agar dapat diikuti oleh semua narapidana anak. Pembinaan formal 

dilaksanakan melalui progam kejar paket yang bisa diikuti oleh narapidana anak. 

Dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pendaftar kejar paket, anak 

yang berstatus narapidana bisa mengikuti kejar paket dan mendapatkan ijazah 

selayaknya pendidikan formal di luar LPKA. 

Sedangkan pembinaan non formal di dalam LPKA Kelas II Maros yang bisa 

dilakukan dengan mudah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dari berbagai 

lembaga yang bekerja sama dengan LPKA Kelas II Maros. Seperti ceramah agama 

oleh pihak kantor agama kabupaten Maros, maupun ceramah umum yang diberikan 

oleh kepolisian, kejaksaan, maupun dari LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan 

dan Anak) Kabupaten Maros. Isi ceramah yang bermacam-macam, tetap 

menekankan bahwa narapidana khususnya anak di dalam LPKA harus menjadi 

                                                           

6Mustafa, Kasi Pembinaan LPKA kelas II Maros, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020. 
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pribadi yang baik dan taat hukum. Hal ini bertujuan agar nanti anak dapat mudah 

diterima kembali oleh masyarakat. 

Dengan kecakapan kemampuan intelektual seorang narapidana anak 

diharapkan mereka dapat memperoleh alasan-alasan atas dampak yang ditimbulkan 

akibat tindak pidana yang dilakukannya dan memperoleh serta mengurai alasan-

alasan mengapa mereka harus menanamkan ahklak mulia di kehidupan sehari-

harinya. Dengan pengetahuan intelektual tersebut diharapkan dapat menjadi pondasi 

dalam membentuk kepribadian seorang narapidana anak karena kemauannya sendiri 

dengan merasionalkan alasan-alasan atas perubahan tingkah lakunya menuju akhlak 

yang mulia. 

d. Pembinaan Kesadaran Hukum 

Pembinaan kesadaran hukum narapidana anak LPKA khususnya anak, 

dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk 

mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga menegakkan hukum dan 

keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban kepada 

hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk pribadi sadar 

hukum yang dibina selama di LPKA Kelas II Maros maupun saat kembali di tengah-

tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan langsung oleh penyuluh 

yang berhadapan langsung dengan narapidana anak melalui ceramah, diskusi, 

sarasehan, peragaan dan simulasi hukum. 

Setiap narapidana di LPKA Kelas II Maros berhak memperoleh bantuan 

hukum dari penasehat hukum. Kepada narapidana diberikan penyuluhan hukum dan 

untuk itu, kepala LPKA Kelas II Maros bekerja sama dengan instansi penegak 
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hukum setempat seperti kepolisian, kejaksaan maupun lainnya yang terkait dengan 

pembinaan narapidana khususnya anak. 

Dalam upaya memberikan kesempatan mendapatkan bantuan hukum, LPKA 

menyediakan tempat untuk pertemuan dengan penasehat hukum yang dapat dilihat 

dan diawasi, tetapi tidak bisa didengar oleh petugas. Hal ini sebagai bentuk menjaga 

privasi antara narapidana dengan penasehat hukumnya. Kunjungan yang dilakukan 

oleh penasehat hukum hanya bisa dilakukan pada waku tertentu yang sudah 

ditentukan oleh LPKA tersebut.  

Dengan Pembinaan kesadaran hukum ini narapidana anak akan merasa 

didampingi dan diberikan perhatian khusus. Sehingga dalam menerima dan 

menjalani proses pembinaan mereka merasa nyaman dan ikhlas dalam 

melakukannya. Dengan rasa nyaman dan ikhlas dalam proses pembinaan diharapkan 

mampu membentuk akhlak mulia bagi narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. 

e. Pembinaan Keterampilan 

Selain pembinaan kepribadian, kepada narapidana anak LPKA Kelas II 

Maros juga diberikan pembinaan keterampilan. Pembinaan keterampilan diberikan 

melalui: 

1) Bimbingan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya 

kerajinan tangan, industri, rumah tangga dan sebagainya. 

2) Bimbingan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya 

peternakan sapi yang berada di belakang LPKA Kelas II Maros. 

3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing. Dalam hal 

ini mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan perkembangan bakatnya 

itu. Misalnya memiliki kemampuan merajut, maka diusahakan penyediaan 
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peralatan rajut yang kemudian digunakan oleh narapidana anak untuk 

mengembangkan bakatnya itu. 

Untuk mengetahui setiap bakat yang dimilik oleh narapidana khususnya 

anak, dilakukan penelitian bagi mereka yang baru masuk LPKA tentang bakat dan 

minat apa yang dimiliki oleh setiap narapidana. Pelaksanaan keterampilan bakat 

dilakukan melalui penyaluran dan pengembangan atas kecakapan alami yang 

dimiliki narapidana misalnya melukis, mengukir, merajut, dan lain lain. 

Keterampilan yang didukung oleh LPKA merupakan keterampilan yang bermanfaat 

dan dapat dikembangkan lebih lanjut seperti mendaur ulang sampah plastik menjadi 

hiasan ruangan. 

Pembinaan keterampilan penting untuk diberikan kepada narapidana anak 

agar mereka melakukan kegiatan yang bermanfaat di dalam LPKA, karena setelah 

keluar dari LPKA atau dikatakan bebas, sedikit sekolah formal yang kembali 

menerima mantan narapidana anak. Sehingga jika tidak dibekali dengan 

keterampilan-keterampilan yang bermanfaat, maka mantan narapidana anak akan 

menjadi pengangguran yang tidak bisa melakukan apapun.  

Dengan keterampilan yang diperoleh selama masa tahanan, setidaknya anak 

bisa mengembangkan bakatnya tersebut di rumah atau lingkungannya tempat ia 

kembali nanti. Hasil karyanya pun bisa dijual dan menghasilkan uang atau 

dimanfaatkan sendiri di rumahnya. LPKA Kelas II Maros mengharapkan narapidana 

anaknya berperilaku produktif selama di dalam tahanan supaya tidak hanya terpuruk 

dengan hukumannya. Narapidana anak sebagai warga masyarakat dan sebagai warga 

negara berhak untuk mendapatkan pendidikan secara adil, maka mereka perlu 
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diberikan pendidikan yang programnya disesuaikan dengan kondisi serta keberadaan 

mereka. 

Dengan membekali dengan keterampilan diharapkan setelah bebas dari masa 

pidana nanti seorang narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dapat menyibukkan 

dirinya dengan usaha-usaha produktif. Melalui usaha-usaha produktif tersebut 

narapidana anak mampu menutupi kebutuhan ekonominya dan mengisi waktu 

kekosongan sebagaimana kondisi yang dialaminya sebelum menjalani masa pidana 

di LPKA Kelas II Maros. Dengan kesibukan tersebut menutup kemungkinan untuk 

seorang narapidana anak yang telah bebas mengulangi tindak pidananya, dan 

memilih untuk menanamkan akhlak mulia dalam berinteraksi dengan  masyarakat 

sekitarnya. 

Berikut adalah tabel kegiatan pembinaan akhlak mulia narapidana anak 

berdasarkan jenis programnya: 

No. Jenis Program 

Pembinaan 

Kegiatan Tujuan Yang Berkaitan 

Pembentukan Akhlak Mulia 

1 Pembinaan 

Kepribadian 

a. Shalat jamaah wajib 

lima waktu 

Membentuk narapidana anak agar 

patuh dan taat beribadah, dan 

memiliki hubungi yang baik kepada 

Allah swt. 
b. Membaca Al-

Qur’an 

c. Ceramah dan penyu-

luhan keagamaan 

2 Pembinaan 

Jasmani 

a. Senam pagi Membiasakan hidup bersih dan 

sehat sehingga memperoleh 

kebahagiaan. Dengan kebahagian 

dengan mudah menanamkan akhlak 

mulia bagi narapidana anak. 

b. Olahraga (Sepak 

takraw, voli, dan 

catur) 

3 Pembinaan 

Kemampuan 

Intelektual 

a. Program kejar paket Diharapkan dapat menjadi pondasi 

dalam membentuk kepribadian 

seorang narapidana anak karena 

kemauannya sendiri dengan 

merasionalkan alasan-alasan atas 

perubahan tingkah lakunya menuju 

b. Ceramah dan sosia-

lisasi bekerjasama 

dengan lembaga lain 
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akhlak yang mulia. 

 

4 Pembinaan 

Kesadaran 

Hukum 

Penyuluhan hukum Dengan Pembinaan kesadaran 

hukum ini narapidana anak akan 

merasa didampingi dan diberikan 

perhatian khusus. Sehingga dalam 

menerima dan menjalani proses 

pembinaan mereka merasa nyaman 

dan ikhlas dalam melakukannya. 

Dengan rasa nyaman dan ikhlas 

dalam proses pembinaan diharapkan 

mampu membentuk akhlak mulia 

bagi narapidana anak di LPKA 

Kelas II Maros. 

 

5 Pembinaan 

Keterampilan 

a. Bimbingan keteram-

pilan usaha mandiri, 

seperti kerajinan  

tangan. 

Melalui usaha-usaha produktif 

narapidana anak mampu menutupi 

kebutuhan ekonominya dan mengisi 

waktu kekosongan sebagaimana 

kondisi yang dialaminya sebelum 

menjalani masa pidana di LPKA 

Kelas II Maros. Dengan kesibukan 

tersebut menutup kemungkinan 

untuk seorang narapidana anak yang 

telah bebas mengulangi tindak 

pidananya, dan memilih untuk 

menanamkan akhlak mulia dalam 

berinteraksi dengan  masyarakat 

sekitarnya. 

 

b. Bimbingan keteram-

pilan usaha industri 

kecil, seperti peter-

nakan sapi 

c. Bimbingan 

Keteram-pilan 

sesuai bakat masing-

masing 

Tabel 1.2 kegiatan pembinaan akhlak mulia narapidana anak berdasarkan 

jenis programnya. 

2. Metode Pendidikan Islam Dalam Pembinaan Narapidana Anak di LPKA Kelas II 

Maros 

Metode Pendidikan Islam dalam pembinaan merupakan cara dalam 

penyampaian materi binaan, agar secara efektif dan efisien dapat diterima oleh 

narapidana dan dapat memberikan perubahan dalam diri narapidana anak, baik itu 
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perubahan dalam pola pikir, tingkah laku maupun dalam tindakan. Penyampaian 

materi tidak saja berdasar pada kesiapan si pemberi materi saja, tetapi juga harus 

diperhatikan kesiapan dari narapidana anak sendiri dalam menerimanya. Berdasarkan 

hasil observasi di lapangan, metode pendidikan Islam di LPKA Kelas II Maros dapat 

dibagi menjadi dua kategori yaitu metode berdasarkan objeknya dan metode 

berdasarkan penerapannya. Metode-metode tersebut dijalankan baik satu jenis 

metode atau beberapa metode secara bersamaan dalam satu program sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Beberapa hal dari 

metode tersebut diterapkan di LPKA Kelas II Maros, kemudian dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Metode berdasarkan objeknya. 

1) Metode Pembinaan Berdasarkan Situasi 

Dalam pembinaan ini, terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan dari atas 

ke bawah (top down approach) dan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up 

approach). Pendekatan dari atas ke bawah adalah pembinaan yang berasal dari 

pembina, atau paket binaan untuk narapidana anak telah disediakan dari atas. 

Narapidana anak tidak berkesempatan untuk menentukan jenis pembinaan yang akan 

dijalani sehingga harus menjalani paket binaan tertentu yang telah disediakan. 

Dalam hal pembinaan di LPKA Kelas II Maros seperti contoh pembinaan 

kepribadian yang mengharuskan setiap narapidana anak wajib menjalankan shalat 

lima waktu tanpa menelusuri kebutuhan narapidana anak tersebut. 

Pembinaan dari bawah ke atas adalah paket pembinaan yang memperhatikan 

kepentingan dan kebutuhan belajar bagi narapidana anak. Kunci dari keberhasilan 

narapidana anak adalah pandai-pandainya seorang pembina mengenalkan narapidana 
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anak pada dirinya sendiri. Dalam hal pembinaan di LPKA Kelas II Maros seperti 

contoh pembinaan keterampilan yang melihat bakat dan minat narapidana anak di 

LPKA tersebut. 

2) Metode Pembinaan Perorangan (Individual Treatment) 

Pembinaan ini diberikan kepada narapidana anak secara perorangan oleh 

pembina. Pembinaan perorangan tidak harus terpisah secara sendiri-sendiri tetapi 

dapat dilakukan secara berkelompok tetapi penangananya sendiri-sendiri. Pembinaan 

ini dilakukan karena setiap narapidana anak memiliki kematangan tingkat emosi, 

intelektual, logika yang berbeda-beda. Pendekatan ini akan sangat bermanfaat jika 

narapidana anak punya kemampuan untuk mengenal diri sendiri. 

3) Metode Pembinaan Secara Berkelompok (Classical Treatment) 

Pembinaan yang secara kelompok disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan 

yang ditentukan oleh pembina atau pembinaan sesuai dengan kebutuhan yang 

dirasakan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Melalui pembinaan secara 

berkelompok diharapkan seorang narapidana anak dapat memberikan motivasi 

dengan narapidana lainnya. Dengan menjalani pembinaan seperti program keagaam 

secara berkelompok dapat menjadi stimulus kepada narapidana anak untuk saling 

menasehati dan mengingatkan dalam usaha pembentukan akhlak mulia dalam 

dirinya masing-masing. 

b. Metode berdasarkan penerapannya. 

1) Metode Pembiasaan 

Manifestasi penggunaan metode pembiasaan berdasarkan pengamatan 

peneliti di lapangan digambarkan melalui kegiatan rutinan baik harian, bulanan, 

bahkan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh narapidana baik narapidana biasa 
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maupun narapidana anak, terlebih Narapidana anak dengan kegiatannya yang begitu 

padat. Metode pembiasaan merupakan proses penanaman kebiasaan. Dengan 

menanamkan kebiasaan beribadah kepada narapidana anak, maka narapidana akan 

dengan mudah mempunyai kebiasaan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan 

apapun dengan mudah dan senang hati. Akan menimbulkan keanehan dalam hati 

apabila kebiasaan tersebut dirubahnya. Untuk itu dalam proses transformasi 

keilmuan, perlu sekali untuk menanamkan pembiasaan yang baik. Dengan begitu 

setelah habis masa pidana di LPKA, narapidana anak telah terbiasa melakukan 

kebiasaan baik dan akhlak mulia, sehingga terus diterapkannya di kehidupan 

mendatang.  

2) Metode nasehat 

Penggunaan metode memberi nasehat diperoleh dari hasil wawancara kepada 

Narapidana anak kepada Agung Pratama yang mengatakan bahwa:  

Pegawai LPKA selalu memberi nasehat berupa himbauan dari petugas LPKA 
untuk selalu berperilaku baik dalam kami sebagai narapidana.7 

Metode nasehat bisa juga diselipkan di tengah-tengah kegiatan pengajian 

oleh kantor agama Kabupaten Maros pada hari senin yang lebih efektif sebab diikuti 

oleh seluruh narapidana anak pemasyarakatan. Maka sebab itu, memberi nasihat 

merupakan salah satu metode penting dalam pendidikan Islam. Orang yang 

dinasihati diharapkan dapat terhindar dari bahaya serta menunjukkan ke jalan yang 

lebih baik. 

 

 

                                                           

7Agung Pratama, Narapidana anak LPKA Kelas II Maros, wawancara pada tanggal 27 

Februari 2020. 
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3) Metode hukuman 

Dengan metode hukuman seseorang akan lebih terpacu untuk memperbaiki 

diri. Misalnya hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui keterangan 

Muh. Akbar bahwa:  

Bagi seluruh Narapidana yang tidak mengikuti kegiatan sebagaimana 
mestinya, maka akan mendapat hukuman selama kegiatan itu berlangsung. 
Pelanggaran tidak mengikuti kegiatan satu kali maka akan dihukum jemur 
tergantung durasi kegiatan yang tidak diikuti tersebut, tidak mengikuti 
kegiatan kedua kalinya maka akan diperintahkan untuk menulis surat 
pernyataan bersangkutan. Apabila tetap kembali melanggar maka akan 
ditempatkan di sel isolasi. 8 

Sebenarnya metode hukuman merupakan metode terburuk di antara metode-

metode lain. Akan tetapi metode ini bisa saja digunakan apabila dalam kondisi 

tertentu. Yang perlu diperhatikan dalam metode ini adalah bahwa hukuman 

merupakan metode yang maksudnya adalah untuk memperbaiki ketika telah 

melakukan kesalahan, bukan sebagai media balas dendam.  

Setiap metode pembinaan mempunyai kelemahan sendiri. Apabila metode 

digunakan sebaik-baiknya maka kelemahan-kelemahan tersebut dapat dikurangi. 

Kelemahan-kelemahan dapat ditutup dengan menggunakan metode lain dan berhasil 

secara maksimal dapat diperoleh. Metode-metode tersebut dijalankan baik satu jenis 

metode atau beberapa metode secara bersamaan dalam satu program sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Namun secara 

teoritis dalam pelaksanaan metode pendidikan Islam dalam pembinaan akhlak mulia 

narapidana anak di LPKA Kelas II Maros, ada empat komponen penting yang harus 

diperhatikan, sehingga dapat berjalan dengan baik, yakni diri sendiri, keluarga, 

masyarakat dan petugas. Untuk metode yang digunakan berjalan sesuai dengan 

                                                           
8Muh. Akbar, Narapidana anak LPKA Kelas II Maros, wawancara pada tanggal 27 Februari 

2020. 
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kebutuhan narapidana anak. Sebenarnya semua metode bisa dipakai dalam proses 

pembinaan akhlak mulia bagi narapidana anak yang berada di LPKA Kelas II Maros. 

D. Peluang dan Tantangan LPKA Kelas II Maros Untuk Mengimplementasikan 

Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Mulia Narapidana Anak 

Pelaksanaan Pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros secara 

umum telah berjalan dengan baik, namun disisi lain upaya implementasi pendidikan 

Islam dalam pembentukan akhlak mulia narapidana anak di LPKA tersebut tentunya 

tidak terlepas dari berbagai macam kendala. Kendala-kendala yang ada selama ini 

ada sebagian besar berasal dari narapidana anak itu sendiri dan sebagian yang lain 

berasal dari pihak LPKA. Sebagian dari narapidana anak masih belum merasakan 

penghayatan terhadap kegiatan keagamaan yang diberikan kepada mereka. Hal itu 

disebabkan karena bervariasinya latar belakang yang mereka miliki, baik latar 

belakang kasus, kepribadian dan latar belakang yang pendidikan dari narapidana 

tersebut. 

Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros sendiri juga 

memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam hal kemampuan yang mereka miliki 

untuk membina narapidana anak dengan kondisi yang heterogen, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Keterbatasan Sarana Prasarana 

Sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam 

melakukan proses kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Dengan 

adanya sarana dan prasarana yang lengkap maka diharapkan para pembina 
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narapidana anak bisa melakukan pembinaan dengan maksimal agar tujuan yang telah 

direncanakan bisa tercapai. 

Setiap lembaga atau instansi apapun dalam menjalankan tugas atas segala 

kegiatan yang dilakukan tentunya membutuhkan dana. Tidak jarang, terkadang 

suatu kegiatan cukup terhambat apabila dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan 

kebutuhan kegiatan yangg dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros. Sangat wajar jika proses 

pelaksanaan implementasi sistem pendidikan Islam bagi Narapidana anak di LPKA 

Kelas II Maros mengalami kendala pada sarana prasarana, selain program pembinaan 

yang banyak, total penghuni di Lembaga tersebut mengalami over capacity.  

Kalau ditanya faktor penghambat banyak, kurangnya Dana/Anggaran dari 
Pemerintah, dengan keterbatasan dana Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat 
memenuhi fasilitas kegiatan keagamaan dari segi sarana dan prasarananya 
yang meliputi alat tulis, buku pelajaran dan lain-lain, begitupun dengan media 
pembelajaran.9 

Dari hasil wawancara di atas diketahui bahwa hambatan Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros adalah kurangnya dana dari 

pemerintah sehingga pihak LPKA tidak dapat memenuhi sarana prasarana yang 

menunjang kegiatan keagamaan seperti alat tulis, buku serta media pembelajaran. 

Oleh sebab itu, management anggaran dana pada setiap kegiatan yang dilakukan di 

LPKA Kelas II Maros memang harus dilakukan secara proporsional. Sehingga akan 

memberikan dampak pada keberhasilan pembinaan tersebut. Selain itu perlu adanya 

langkah nyata dan tepat dalam upayanya untuk mengusahakan dana dari pihak luar 

sebagai wujud dukungan dalam proses pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas 

II Maros. 

                                                           
9Mustafa, Kasi Pembinaan LPKA kelas II Maros, Wawancara pada tanggal 10 Maret 2020. 
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2. Sumber Daya Manusia 

Salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam 

mencapai tujuannya adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, pentingnya peran 

manusia dalam pencapaian tujuan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

akan berjalan dengan baik apabila sumber dayanya memadai, begitu juga dengan 

pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Sumber daya manusia dalam 

hal ini merupakan pegawai LPKA Kelas II Maros dan pembina yang berasal dari luar 

LPKA Kelas II Maros. 

Kendala implementasi pendidikan Islam bagi Narapidana anak di LPKA 

Kelas II Maros semakin kompleks dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang memadai sebagai tenaga pendidik. Kalaupun ada, tenaga pendidik yang ada 

hanya itu saja, artinya pendidik yang menjadi narasumber kegiatan keagamaan 

sangat minim sekali. Sehingga berimbas pada hal lain seperti penjadwalan kegiatan 

pembinaan keagamaan yang tidak dapat dilakukan secara serentak, kejenuhan-

kejenuhan yang dirasakan Narapidana anak, dan lain seterusnya. 

3. Budaya di Lingkungan Tempat Tinggal 

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal 

kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan 

masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya 

bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan 

orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 

perlakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa 

yang dilarang. 
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Faktor budaya ini menjadi faktor penghambat dalam pembinaan karena 

memang faktor ini yang memicu terhambatnya pembinaan itu sendiri. Sikap atau 

perilaku dari tiap narapidana anak ditentukan oleh budaya dari lingkungan tempat 

tinggalnya ataupun dari kebiasaan yang ia terapkan selama ini. Contohnya seperti 

budaya begal yang terdapat di daerah Makassar. Menurut Sandi selaku residivis di 

LPKA setelah ditanyakan mengapa melakukan lagi tindak pidana pencurian tersebut 

maka dia menyatakan bahwa: 

saya melakukan tindak pidana lagi karena memang hal tersebut (pencurian) 
sudah menjadi budaya yang melekat di lingkungan tempat tinggal saya, dan itu 
susah diubah. Rata-rata di daerah saya banyak yang melakukannya, makanya 
saya juga ikut-ikutan.10 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka faktor budaya ini menjadi salah satu 

penghambat dalam pembinaan narapidana anak baik itu disebabkan oleh lingkungan 

atau dari diri narapidana anak tersebut, karena walaupun sudah dibina di dalam 

LPKA, narapidana anak yang memang di lingkungannya terdapat kebudayaan yang 

tidak baik (begal/pencurian) maka narapidana anak tersebut akan dpat mengulangi 

perbuatan tersebut selain itu jika dilihat dari diri residivis anak tersebut baik dari 

tingkat pendidikannya yang masih rendah yaitu belum tamat SD dan baru tamatan 

SD serta dari motivasi anak tersebut dalam proses pembinaan. Hal tersebutlah yang 

menjadikan terhambatnya proses pembinaan di LPKA. Karena hal tersebut sudah 

menjadi suatu kebiasaannya dan hal tersebut sulit untuk diubah. 

Selain itu, dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 

diketahui beberapa faktor pendukung dalam pembinaan narapidana anak di LPKA 

                                                           

10Sandi, Narapidana Anak Kasus Pencurian LPKA Kelas II Maros, wawancara pada tanggal 

27 Februari 2020. 
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kelas II Maros. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam pembinaan akhlak ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan LPKA Kelas II Maros (Kepala LPKA Kelas II Maros) 

Stimulasi atau dorongan selalu diberikan kepala LPKA Kelas II Maros 

kepada bawahan untuk berkreasi sehinggan melahirkan kegairahan kerja para 

pegawai LPKA Kelas II Maros. Kepada bawahan diminta agar turut serta 

menyelesaikan masalah narapidana anak secara profesional dan bertanggung jawab. 

Di samping itu Kepala LPKA Kelas II Maros memiliki kemampuan manajerial yang 

tinggi, sehingga dapat mengarahkan bawahan melaksanakan pekerjaan dengan baik 

yang membantu tujuan LPKA Kelas II Maros dapat tercapai sesuai dengan rencana. 

Kepala LPKA Kelas II Maros melakukan perubahan, dalam hal ini memberi 

pencerahan dan penyadaran kepada bawahan berkaitan tugas dan tanggungjawabnya. 

Kepada mereka diingatkan janji dan sumpah yang telah diikrarkan. Dengan cara 

demikian,  bawahan yang hanya menunggu perintah dari atasan, tidak memahami 

arti hasil pekerjaannya bagi lembaga, masa bodoh, diubah menjadi bersemangat dan 

kreatif. Kreatif artinya selalau berpikir untuk melakukan suatu kegiatan berkaitan 

dengan tugas dan tanggungjawabnya, meskipun hal itu belum mendapat perintah 

dari atasan. 

Perubahan yang ada pada LPKA Kelas II Maros berdasarkan hasil observasi  

seiring dengan perubahan pradigma penjara yang awalnya untuk melakukan 

penyiksaan fisik berubah menjadi pembinaan akhlak, maka dilakukan perubahan 

program kerja dan tata tertib LPKA yang lebih menekankan pada ranah spritual. 

Sebagai contoh dalam bidang  keagamaan, adanya program BTQ secara rutin, shalat 

berjamaah, dan kegiatan-kegiatan yang bernuansa religius lebih ditingkatkan. 
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Kemudian hasil rapat berkenaan program pembinaan disosialisasikan sebelumnya ke 

narapidana sebelum diterapkan. Perubahan tata tertib ini dalam pengawasannya 

dilakukan bersama-sama, tidak hanya satu bidang saja, seperti halnya keagamaan 

bukan hanya bidang keagamaan saja yang bertanggung jawab penuh dalam 

mengimplementasikan pendidikan Islam dalam menanamkan akhlak mulia, tetapi 

semua staf LPKA Kelas II Maros merasa wajib melakukan pengawasan terhadap tata 

tertib yang diterapkan. 

Kepala LPKA Kelas II Maros telah memberdayakan segala  potensi 

bawahannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Asrul Mokodompis 

(Kasubag Umum), bahwa: 

Kepala LPKA Kelas II Maros sekarang telah melakukan perubahan-perubahan 
dari sebelumnya. Misalnya untuk bagian keagamaan sekarang ini, pekerjaan 
staf lebih terarah karena sudah ada pembagian tugas masing-masing.11 

Masalah yang timbul berkaitan dengan LPKA Kelas II Maros selalu 

dikomunikasikan dengan para bawahan sebagaimana dikemukakan Sumardi MD 

(Kasi Registrasi dan Klasifikasi) bahwa: 

Kami telah menerapkan sistem transparansi sehingga jika ada suatu masalah, 
maka dikomunikasikan secara rinci setiap kali apel pagi karena pada hari itu 
hampir seluruh bawahan hadir. Selain itu, juga disampaikan pada rapat rutin 
atau pada setiap kesempatan secara santai dan santun.12 

Dorongan dan dukungan yang pertama dalam melakukan pembinaan akhlak 

yaitu dari pihak pimpinan LPKA atau kepala Lapas (Kepala LPKA Kelas II Maros). 

Kepala LPKA Kelas II Maros sangat mendukung sekali dengan adanya pembinaan 

ini dan memberikan prioritas utama kepada pembinaan  akhlak tersebut. Menurut 

                                                           

11Ahmad Asrul Mokodompis, Kasubag Umum LPKA Kelas II Maros, wawancara pada 

tanggal 10 Maret 2020. 
12Sumardi MD, Kasi Registrasi dan Klasifikasi LPKA Kelas II Maros, wawancara pada 

tanggal 10 Maret 2020. 
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peneliti dengan adanya dukungan yang amat besar dari Kepala LPKA Kelas II Maros 

menjadi modal utama melakukan suatu kegiatan dan menjadi penyemangat yang 

tinggi bagi pembina akhlak dan dapat mempermudah dalam melakukan pembinaan. 

2. Teman Sesama Anak Binaan 

Teman merupakan pengaruh yang besar dalam proses pembinaan dan menjadi 

faktor pendukung. Menurut Agung selaku narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. 

Beliau mengungkapkan bahwa yang membuat semangat dalam menjalani masa 

hukuman dan mengikuti proses pembinaan adalah teman-teman yang ada, baik 

teman sekamar maupun teman-teman sesama narapidana anak yang selalu 

memberikan dukungan dan motivasi ketika kita sedang malas dan enggan dalam 

menjalani hukuman dan mengikuti proses pembinaan akhlak. 

Menurut peneliti teman merupakan anggota keluarga yang paling dekat dan 

paling berpengaruh terhadap seseorang. Jika seseorang berteman dengan teman yang 

baik dan benar kemungkinan akan menjadi baik pula. Tetapi jika seseorang berteman 

dengan orang yang salah kemungkinan kita akan ikut menjadi salah juga. Apa yang 

dilakukan oleh teman-teman dalam WBP tersebut merupakan dukungan yang sangat 

penting dalam melakukan perubahan. 

3. Pemisahan Blok Narapidana Anak dan Narapidana Dewasa 

Status LPKA kelas II Maros sebagai lembaga pemasyarakatan yang harusnya 

khusus untuk narapidana anak, akan tetapi karena faktor banyak narapidana dewasa 

yang perlu ditampung maka digabungkan antara narapidana anak dan narapidana 

dewasa di LPKA tersebut. Sehingga sebagaimana LPKA-LPKA lainnya, LPKA 

Kelas II Maros juga menerapkan pemisahan blok antara narapidana anak dan 

narapidana dewasa. 
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Di LPKA Kelas II Maros penggolongan narapidana sebagaimana yang 

tercantum dalam UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan diperlukan, 

baik dilihat dari segi keamanan dan pembinaan, serta untuk menjaga narapidana 

anak dari pengaruh negatif narapidana lainnya. Dalam undang-undang tersebut 

dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana dilakukaan 

penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis 

kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan 

pembinaan.13 

Pemisahan blok ini sangat membantu dalam proses pembinaan akhlak bagi 

narapidana anak di LPKA Kelas II Maros karena mengurangi pengaruh-pengaruh 

negatif dari narapidana dewasa lainnya. Kebutuhan dan kondisi psikologis antara 

narapidana anak dan narapidana dewasa tentunya berbeda. Dengan pemisahan blok 

ini tentunya dapat mengurangi interaksi narapidana anak dan narapidana dewasa, 

sehingga dalam kesehariannya lebih banyak berinteraksi dengan sebayanya 

narapidana anak. Hal ini memudahkan LPKA kelas II Maros dalam menerapkan   

metode pembinaan secara berkelompok bagi narapidana anak di LPKA tersebut.   

                                                           
13UU RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Gambaran kondisi akhlak narapidana anak di LPKA Kelas II Maros dapat dilihat 

dari beberapa kondisi berikut, antara lain: 

a. Narapidana anak terbiasa melaksanakan ibadah di mushallah. 

b. Narapidana anak memperoleh pendidikan dan keterampilan. 

c. Narapidana anak menjadi bertanggung jawab dan disiplin. 

d. Narapidana anak mampu bersosialisasi di masyarakat. 

2. Dalam hal kaitannya dengan implementasi pendidikan Islam dalam pembinaan 

akhlak mulia narapidana anak, LPKA Kelas II Maros telah melaksanakan 

beberapa program yang berjalan secara rutin ataupun berkala dan menerapkan 

beberapa metode yang kaitannya dengan pendidikan Islam. Beberapa program 

dan metode pendidikan Islam tersebut antara lain: 

a. Program pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak mulia narapidana anak 

di LPKA Kelas II Maros. Program tersebut antara sebagai berikut: 

1) Pembinaan kepribadian, yakni pembinaan akhlak mulia dengan tujuan supaya 

kelak ketika anak sudah kembali ke orang tua masing-masing, terjadi 

perubahan yang lebih baik dari kepribadian yang sebelumnya kurang baik 

menjadi pribadi yang baik dan patuh hukum. Jenis kegiatan yang berkaitan 

pembinaan kepribadian narapidana anak di LPKA Kelas II Maros yaitu: 

a) Shalat jamaah lima waktu di mesjid. 



90 
 

b) Baca Tulis al-Qur’an (BTQ) 

c) Ceramah dan penyuluhan keagamaan. 

2) Pembinaan Jasmani, yakni pembinaan dengan maksud membiasakan hidup 

bersih dan sehat sehingga memperoleh kebahagiaan. Dengan kebahagian 

dengan mudah menanamkan akhlak mulia bagi narapidana anak. Jenis 

kegiatan yang berkaitan pembinaan jasmani narapidana anak di LPKA Kelas 

II Maros yaitu: 

a) Senam pagi 

b) Olahraga (sepak takraw, bola voli, dan catur). 

3) Pembinaan kemampuan intelektual, yakni pembinaan yang diharapkan dapat 

menjadi pondasi dalam membentuk kepribadian seorang narapidana anak 

karena kemauannya sendiri dengan merasionalkan alasan-alasan atas 

perubahan tingkah lakunya menuju akhlak yang mulia. Kegiatan yang 

dilaksanakan LPKA Kelas II Maros berkaitan dengan pembinaan kemampuan 

intelektual adalah program kejar paket dan melakukan sosialiasasi dalam 

berbagai bidang dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di 

kabupaten Maros. 

4) Pembinaan kesadaran hukum, yakni pembinaan dengan maksud agar 

narapidana anak akan merasa didampingi dan diberikan perhatian khusus. 

Sehingga dalam menerima dan menjalani proses pembinaan mereka merasa 

nyaman dan ikhlas dalam melakukannya. Dengan rasa nyaman dan ikhlas 

dalam proses pembinaan diharapkan mampu membentuk akhlak mulia bagi 

narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. Kegiatan yang dilaksanakan LPKA 
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Kelas II Maros berkaitan dengan pembinaan kesadaran hukum adalah dengan 

melakukan kegiatan penyuluhan hukum. 

5) Pembinaan keterampilan, yakni dengan maksud melalui usaha-usaha 

produktif narapidana anak mampu menutupi kebutuhan ekonominya dan 

mengisi waktu kekosongan sebagaimana kondisi yang dialaminya sebelum 

menjalani masa pidana di LPKA Kelas II Maros. Dengan kesibukan tersebut 

menutup kemungkinan untuk seorang narapidana anak yang telah bebas 

mengulangi tindak pidananya, dan memilih untuk menanamkan akhlak mulia 

dalam berinteraksi dengan  masyarakat sekitarnya. Jenis kegiatan yang 

berkaitan pembinaan keterampilan narapidana anak di LPKA Kelas II Maros 

yaitu: 

a) Bimbingan keterampilan usaha mandiri, seperti kerajinan tangan. 

b) Bimbingan keterampilan usaha industri kecil, seperti peternakan sapi. 

c) Bimbingan Keterampilan sesuai bakat masing-masing. 

b. Metode pendidikan Islam dalam pembinaan narapidana anak di LPKA Kelas 

II Maros, dibagi menjadi dua kategori yakni metode berdasarkan objeknya dan 

metode berdasarkan penerapannya. Metode tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

1) Metode berdasarkan objeknya: 

a) Metode pembinaan berdasarkan situasi, yaitu pendekatan dari atas ke 

bawah (top down approach) dan pendekatan dari bawah ke atas (bottom up 

approach). 

b) Metode pembinaan perorangan (individual treatment). 

c) Metode pembinaan secara berkelompok (classical treatment). 
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2) Metode berdasarkan penerapannya: 

a) Metode pembiasaan. 

b) Metode nasehat. 

c) Metode hukuman. 

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat LPKA Kelas II Maros 

dalam mengimplementasikan pendidikan Islam untuk membentuk akhlak mulia 

narapidana anak adalah sebagai berikut: 

a. Faktor penghambat: 

1) Keterbatasan sarana prasarana. 

2) Keterbatasan sumber daya manusia. 

3) Pengaruh budaya di lingkungan tempat tinggal. 

b. Faktor pendukung: 

1) Pimpinan LPKA Kelas II Maros (Kalapas). 

2) Teman sesama anak binaan. 

3) Pemisahan blok narapidana anak dan narapidana dewasa. 

B. Implikasi Penelitian 

Lembaga pendidikan yang terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan 

informal harus berjalan bersinergi dalam menyelenggarkan pendidikan sesuai dengan 

cita-cita bangsa. Hal tersebut dapat berimplikasi kepada penyelenggaraan 

pendidikan baik kepada tujuan pendidikan umum maupun pendidikan Islam. 

Pada pendidikan Islam, unsur-unsur tersebut memegang peranan yang cukup 

penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan. Sejauh manakah pendidikan 

Islam sebagai suatu sub sistem dari pendidikan nasional dapat mengemban cita-cita 



93 
 

Islam yang menjadi harapan mayoritas penduduk Indonesia. Sejak lahirnya, praktek 

pendidikan Islam menitik beratkan pada aspek keagamaan (sikap). Sebagaimana 

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di bawah naungan Kemenkumham yang 

turut andil dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak yang melakukan tindak 

pidana harus menyerap berbagai metodologi baik itu di lembaga formal seperti 

sekolah pada umumnya, lembaga informal berkenaan dengan peran orangtua dalam 

membangun kepercayaan kembali narapidana anak, begitu juga dengan lembaga 

nonformal yang menjadi tempat kembali narapidana anak di tengah-tengah 

masyarakat nanti. Dengan demikian, metodologi pembinaan akhlak di LPKA harus 

dikaji dari relevansi dinamika di sekolah formal, kondisi keluarga narapidana anak, 

dan keadaan kemasyarakatan dengan segala perubahannya. 

Seperti halnya seorang guru di sekolah formal, para pegawai di LPKA Kelas 

II Maros harus memainkan perannya sebagai seorang pendidik bagi narapidana anak. 

Maka, metode pendekatan yang dilakukan harusnya sebagaimana interaksi antara 

seorang pendidik dan anak didik yang sedang melakukan proses pendidikan yang 

senantiasa memerhatikan aspek anak didik baik dari aspek psikologis maupun 

perkembangan anak didik dalam hal ini narapidana anak.  

Seorang pegawai LPKA juga dituntut mampu mengekplorasi nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam setiap program pembinaan yang dibuat bidang 

keagamaan khususnya di LPKA Kelas II Maros. Pada hakikatnya semua program 

yang diterapkan menekankan pada pengimplementasian nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam membentuk akhlak mulia pada narapidana anak. Untuk itu dalam proses 

pembinaan, seorang pendidik yakni pegawai LPKA Kelas II Maros perlu kiranya 
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menambah wawasan yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, terutama 

berkaitan dengan pembentukan akhlak mulia. 

Selain itu, pada implikasi penelitian ini perlu kiranya penulis menekankan 

bahwa mengimplementasikan pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak mulia 

narapidana anak adalah pekerjaan mulia yang bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan 

sekaligus sebagai tanggungjawab dunia akhirat. Oleh karena itu, pembinaan 

narapidana anak perlu diperhatikan secara serius untuk memperbaiki akhlaknya 

berdasarkan potensi dan kekuatan yang dimiliki secara maksimal. 

Dalam menghadapi hambatan dalam melaksanakan tugas mulia tersebut 

pegawai LPKA Kelas II Maros dituntut bekerja keras dengan penuh kesabaran. 

Sebuah keuntungan atas kemampuan kepemimpinan yang baik dari kepala LPKA 

Kelas II Maros harus disambut dengan melakukan kerjasama dan koordinasi yang 

baik antara sesama pegawai, antara pegawai dan narapidana, antara pegawai dan 

kepala LPKA, maupun antara LPKA secara institusi dan lembaga-lembaga lainnya 

di kabupaten Maros. 

Terakhir, keberhasilan LPKA kelas II Maros dalam membentuk akhlak mulia 

narapidana anak melalui pendidikan Islam tentunya akan memberikan konribusi 

positif bagi pemerintah kabupaten Maros dalam bidang pendidikan, keummatan, 

maupun keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka, perhatian khusus terhadap 

pembinaan anak-anak sebagai generasi masa depan dan aset berharga baik itu 

kabupaten Maros ataupun Indonesia secara nasional perlu diberikan kepada 

pemerintah terkait terutama dalam hal pemuhan sarana dan prasarana yang 

menunjang proses pendidikan Islam berjalan dengan efesien dan efektif. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Kegiatan wawancara dan observasi penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Pembinaan Kepribadian narapidana anak di LPKA Kelas II Maros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pembinaan Jasmani narapidana Anak LPKA Kelas II Maros. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pembinaan kesadaran hukum narapidana anak LPKA Kelas II Maros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Pembinaan kemampuan intelektual narapidana anak LPKA Kelas II Maros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pembinaan keterampilan narapidana anak LPKA Kelas II Maros. 
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