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ABSTRAK

Konsep rehabilitasi yang diterapkan oleh petugas Cabang Rutan Lhoknga,
bertujuan untuk memperbaiki perilaku amoral yang pernah dilakukan warga
binaannya dengan menerapkan latihan mental, fisik, dan moral yang berbasis nilai
keagamaan. Untuk itu, perlu diketahui bagaimana peran serta kinerja petugas
Cabang Rutan Lhoknga dalam memberikan pembinaan pada warga binaannya
untuk memperbaiki perilaku dan meningkatkan pengamalan agama pada warga
binaannya. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Adapun
rumusan masalahnya (1) Apa saja bentuk kegiatan yang diterapkan oleh petugas
Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan,
(2) Bagaimana kinerja petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan
pengamalan ibadah warga binaan, (3) Apa saja kendala yang dialami petugas
Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan.
Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bentuk kegiatan yang diterapkan
oleh petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah
warga binaan, (2) Untuk mengetahui kinerja petugas Cabang Rutan Lhoknga
dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan, (3) Untuk mengetahui
kendala yang dialami petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan
pengalaman ibadah warga binaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif
dengan sumber data yang didapat dari 11 orang. Adapun teknik pengumpulan
datanya melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah dilakukan
penelitian didapatkan bahwa bentuk kegiatan yang diterapkan oleh petugas
Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan,
antara lain pemberian tausiah, pengajian Al-Qur’an dan kitab, juga ada kegiatan
untuk melatih dan mengembangkan potensi diri, gotong royong, senam jantung
sehat. Adapun kinerja petugas dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga
binaan dinilai efektif. Sedangkan kendala yang dialami antara lain masih
kurangnya kesadaran pada diri warga binaan untuk mengikuti kegiatan yang
diterapkan. Untuk itu, kepada pimpinan atau Kepala Cabang Rutan Lhoknga agar
dapat membuat pendidikan dan pelatihan, motivasi, disiplin, keterampilan
lingkungan dan iklim kerja serta penguasaan peralatan kepada para petugasnya
agar dapat lebih meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mempunyai kebutuhan yang penting dalam mewujudkan

keamanan dan kebahagian dirinya. Kebutuhan inilah yang mendorong manusia

dalam melakukan banyak kegiatan dan aktivitas hingga ia mampu memenuhi

semua kebutuhannya tersebut.1 Faktor kebutuhan yang melibatkan keseluruhan

aspek kehidupan manusia, antara lain adalah dapat menjadikan manusia untuk

melakukan perbuatan amoral yang sangat merugikan dirinya sendiri dan juga

orang lain. Perbuatan amoral yang dimaksud di sini adalah seperti melakukan

tindak pidana kejahatan yang dilarang dan dapat dihukum menurut hukum negara

dan hukum agama.

Banyak tindak pidana yang dilakukan disinyalir untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Dewasa ini banyak jenis tindak pidana yang dapat dilakukan

antara lain yaitu tindak pidana pencurian, pembunuhan dan aborsi, penipuan,

korupsi, penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang, penyuapan, tindak

pidana di bidang kesusilaan, perdagangan orang, perjudian, pelanggaran lalu lintas

merupakan tindak pidana ini yang kerap terjadi. Ada banyak faktor yang

menyebabkan seorang itu melakukan tindak pidana tersebut. Misalnya karena

______________

1 Musfir bin Said Az-Zahrani, Konseling Terapi, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet
pertama, hlm. 96
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kondisi terpaksa, adanya tekanan, berada dalam suatu tekanan pihak tertentu, dan

lain sebagainya.2

Akibatnya banyak masyarakat yang mendapat hukuman dan masuk dalam

penjara sebagai warga binaan. Warga binaan adalah terpidana yang menjalani

pidana hilang kemerdekaan di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan),3 dan harus

mendapatkan pembinaan yang dilakukan di Lapas. Konsep pemasyarakatan ini

pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman, yaitu Dr. Sahardjo pada tahun

1964 yang mana disebutkan bahwa tugas jawatan(tanda pangkat dan kebesaran)

kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukum.4 Hal ini dilakukan sebagai upaya

agar pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak akan melakukan hal yang serupa.

Konsep rehabilitasi dalam pemasyarakatan yaitu dengan mengembalikan

kembali warga binaan itu ke masyarakat dengan perilaku yang baik dan lebih

berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Proses rehabilitasi dalam sistem

pemasyarakatan yang dilakukan, salah satunya dengan memberikan keterampilan

bagi warga binaan sehingga setelah keluar dari Lapas nanti, dia mampu

diperkerjakan. Konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial ini dilakukan agar warga

binaan menyadari kesalahannya. tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak

pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab atas

perbuatannya.
______________

2 Mizan Andesta, Motivasi Para Napi Terhadap Perilaku Kejahatan (Studi Kasus di
Lapas Lambaro Aceh Besar), (Skripsi yang tidak dipublikasikan). Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2016), hlm. 32-34.

3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU
Pemasyarakatan).

4 Yuyun Nurulaen, Lembaga Pemasyarakatan, Masalah dan Solusi: Persektif Sosiologi
Islam/NUA, (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 5.
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Pelatihan keterampilan, pendidikan, reintegrasi sosial dianggap sangat

penting diberikan bagi warga binaan. Namun, pendidikan agama juga tidak boleh

dilupakan. Pendidikan agama diartikan sebagai latihan mental. moral. dan fisik

yang dapat menghasilkan manusia yang berbudaya tinggi untuk melaksanakan

tugas kewajiban dan tanggung jawab dalam masyarakat selaku hamba-Nya.5

Pendidikan agama merupakan pondasi dasar yang harus diajarkan kepada warga

binaan agar ilmu yang didapatkan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem pembinaan yang diberikan petugas Rutan, secara perlahan akan

memberikan pemahaman terhadap warga binaan yang bersifat motivasi bahwa

Rutan bukanlah akhir dari segalanya. Artinya di dalam Rutan tersebut diharapkan

pembinaan akan berhasil membawa dampak positif bagi pengembangan diri

ketika warga binaan kembali pada lingkungan masyarakat agar tidak merasa

canggung dengan membuktikan diri mereka telah berubah menjadi lebih baik

dalam bersikap dan berperilaku. Selain itu selama tahap pembinaan, diharapkan

warga binaan mempunyai sifat kesadaran baik kesadaran sosial bermasyarakat

maupun kesadaran beragama untuk tetap percaya kepada Allah SWT sebagai satu-

satunya yang berkuasa di dunia dan akhirat serta pencipta segala sesuatu di dunia

ini dengan menjalankan semua perintah-Nya.6

Sistem pemenjaraan merupakan salah satu cara untuk memberikan

hukuman agar akhlak para warga binaan menjadi lebih baik dengan cara

mengupayakan pembinaan di dalamnya. Salah satu pembinaan yang dilakukan

______________

5 Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam II, (Bandung: Pustaka Setia, 1997), hlm. 12.

6 Harsono, Sistem Baru Pembinaan Warga binaan, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 15.



4

secara optimal dengan alokasi waktu yang besar adalah pembinaan keagamaan.

Hal tersebut dimaksudkan agar pembinaan dapat menimbulkan perasaan bahwa

apa yang mereka lakukan selama ini sudah melampaui batas moral yang ada. Di

samping itu, dengan adanya pembinaan keagamaan tersebut warga binaan dapat

memiliki pengetahuan keagamaan yang lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya. Kesadaran beragama dapat meningkatkan semangat religius dalam

diri pribadi untuk lebih patuh dalam menjalankan perintah Allah SWT yaitu

mengerjakan sholat, puasa, serta hal-hal yang berhubungan dengan ibadah

akhlaqiyah yang dirasa akan menumbuhkan suasana kenyamanan pada jiwa yang

diliputi dengan nilai-nilai agama seperti sabar, tawakkal, dan tidak berputus asa.7

Beragam kegiatan yang bersifat positif serta kegiatan ibadah dijalani oleh warga

binaan secara keseluruhan bahkan lebih tertatur dan terkoordinir waktunya.

Begitu halnya yang terjadi di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Lhoknga.

Konsep rehabilitasi yang diterapkan oleh petugas Cabang Rutan Lhoknga, juga

mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang bertujuan untuk memperbaiki

perilaku amoral yang pernah dilakukan warga binaannya dengan menerapkan

latihan mental, fisik, dan moral yang berbasis nilai keagamaan. Hal ini selain

untuk memperbaiki perilaku warga binaannya, juga diharapkan dapat

menumbuhkan nilai kemandirian serta tanggung jawab pada individu-individunya

melalui pengalaman-pengalaman aktivitas keagamaan yang diterapkan. Semua hal

tersebut tidak terlepas dari program pembinaan dan kinerja yang dilakukan

petugas Cabang Rutan Lhoknga.
______________

7 Mubarok, Metodologi Dakwah Terhadap Warga binaan, (Jakarta: Proyek Penerangan
Bimbingan dan Dakwah Depag, 1973), hlm. 34.
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Dalam penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa dari pihak Cabang Rutan

Lhoknga telah ada program pendidikan keagamaan dengan menjalin kerja sama

dari instansi pemerintah dan swasta lainnya. Program pendidikan keagamaan

tersebut seperti tausiah agama yang diberikan oleh petugas dari Dinas Syari’at

Islam Kota Banda Aceh setiap hari senin, pelatihan marhaban dari sanggar seni

Citra Seni Mandiri setiap hari selasa dan jum’at, pengajian Al-Qur’an setiap hari

rabu, pengajian kitab fiqh yang dibawakan oleh ustad dari pesantren Mudi, dan

juga beberapa progarm kegiatan keagamaan yang diberikan oleh mahasiswa dan

dosen jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) UIN Ar-Raniry Banda Aceh

pada kesempatan-kesempatan tertentu.8

Untuk itu, perlu diketahui bagaimana peran serta kinerja petugas Cabang

Rutan Lhoknga dalam memberikan pembinaan pada warga binaannya untuk

memperbaiki perilaku dan meningkatkan pengamalan agama pada warga

binaannya. Inilah yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Dengan

demikian, berdasarkan penjelasan uraian permasalahan di atas, maka penulis

tertarik untuk meneliti tentang “Kinerja Petugas Rumah Tahanan Dalam

Meningkatkan Pengamalan Ibadah Warga Binaan pada Cabang Rutan Lhoknga”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat

merumuskan permasalahan sebagai berikut :

______________

8 Muslem, Relevansi Layanan Konseling yang Diberikan Prodi Bimbingan dan Konseling
Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Terhadap Kebutuhan Warga Binaan Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar, (Skripsi yang tidak
dipublikasikan). Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2016), hlm. 30.
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1. Apa saja bentuk kegiatan yang diterapkan oleh petugas Cabang Rutan

Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan?

2. Bagaimana kinerja petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan

pengamalan ibadah warga binaan?

3. Apa saja kendala yang dialami petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam

meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas

Cabang Rutan dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan. Sedangkan

secara khusus penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bentuk kegiatan yang diterapkan oleh petugas Cabang

Rutan Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan.

2. Untuk mengetahui kinerja petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam

meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan.

3. Untuk mengetahui kendala yang dialami petugas Cabang Rutan Lhoknga

dalam meningkatkan pengalaman ibadah warga binaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian mengenai masalah ini antara lain sebagai

berikut :

1. Penelitian ini akan dapat menambah khazanah keilmuan yang dapat

dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat memberi

sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi
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masyarakat dan bagi Perguruan Tinggi sebagai bahan penelitian lebih

lanjut terhadap objek yang sama.

2. Dapat mengasah peneliti dalam melakukan penelitian dan mengidentifikasi

teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

3. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Cabang

Rutan Lhoknga, khususnya bagi pegawai Rutan dalam meningkatkan

kinerjanya untuk meningkatkan pengalaman ibadah warga binaan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari dari kesalahpahaman dalam memberikan penafsiran

serta memudahkan dalam memahami maksud dari judul skripsi ini, maka penulis

terlebih dahulu mempertegaskan arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul

skripsi sebagai berikut :

1. Kinerja

Kinerja adalah sebuah kata dalam bahasa indonesia dari kata dasar "kerja"

yang menerjemahkan kata dari bahasa asing prestasi. Bisa pula berarti hasil kerja.

Kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Kinerja adalah gambaran pencapaian suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.9 Dalam mengukur

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut

harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input

(masukan) program, tetapi juga pada keluaran-manfaat dari program tersebut.

______________

9 Bastian, Indra, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, (Jakarta: Erlangga, 2010),
hlm. 274.
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Dengan demikian, adapun yang dimaksud dengan kinerja dalam penelitian ini

adalah suatu hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan

kesungguhan serta waktu.

2. Petugas Rumah Tahanan

Sipir atau yang sering disebut dengan Petugas Pemasyarakatan yang

bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap warga binaan atau tahanan di

Lapas maupun Rutan. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang

bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Kemenkumham.10 Jadi, sipir merupakan

seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan,

dan keselamatan warga binaan di penjara.

3. Pengamalan Ibadah

Pengamalan yang mempunyai arti perbuatan baik yang mendatangkan

pahala (menurut ketentuan agama Islam), sedangkan pengamalan itu sendiri

mempunyai arti proses (perbuatan, melaksanakan, pelaksanaan, penerapan atau

proses, perbuatan, menunaikan, kewajiban, tugas).11 Sedangkan ibadah menurut

Kamus Bahasa Indonesia adalah amalan yang diniatkan untuk berbakti kepada

Allah SWT dengan menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya yang

______________

10 Octavia Sri Handayani, Pelaksanaan Pembinaan Warga binaan Dalam Rangka
Mencegah Pengulangan Tindak Pidana (Recidive) di Lapas Kelas IIA Sragen, (Skripsi). Dikutip
dari http://digilib.uin-suka.ac.id/15868/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf.
Diakses pada 20 Desember 2015.

11 Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Umum Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm., 25
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pelaksanaannya diatur secara syariah.12 Dapat dipahami bahwa yang dimaksud

dengan pengamalan ibadah di sini adalah segala perbuatan baik yang dilandasi

kehidupan agama Islam dengan memahami, menghayati dan mengamalkan

syariat-syariat agama Islam.

4. Warga Binaan

Warga binaan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 tentang Pemasyarakatan mengatakan bahwa warga binaan adalah terpidana

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Terpidana yang dimaksud

sesuai dengan Pasal 1 angka 6 undang-undang ini yaitu seseorang yang dipidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.13

Jadi yang dimaksud dengan warga binaan adalah orang-orang yang melakukan

pelanggaran hukum dan harus menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga

Pemasyarakatan dalam waktu tertentu.

______________

12 J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 196.

13 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Kinerja dan Produktivitas Kinerja Petugas
Rumah Tahanan (Rutan)

1. Pengertian Kinerja

Kinerja (performance) diartikan sama dengan prestasi kerja, pelaksanaan

kerja, pencapaian kerja, hasil kerja, unjuk kerja, dan penampilan kerja. Pengertian

kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Performance atau kinerja merupakan

hasil atau keluaran dari suatu proses.1 Kinerja adalah hasil atau tingkat

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu

telah disepakati bersama.2

Sedangkan Mathis dan Jackson menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Manajemen kinerja

adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja

perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan

______________

1 F. Luthans, Organizational Behavior, (New York: Mc. Graw-Hill, 2005), hlm. 165.

2 Veitzal Rivai dan Basri, Performance Appraisal: Sistem yang Tepat Untuk Menilai
Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2005), hlm. 50.
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kelompok kerja di perusahaan tersebut.3 Kinerja merupakan hasil kerja dari

tingkah laku. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah

laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan

pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya.4

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja diartikan sebagai hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.5 Sedangkan menurut H. Hadari Nawai, yang dimaksud dengan kinerja

adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik/mental

maupun non fisik/non mental.6 Sementara itu menurut Bernaden dan Russel,

sebagaimana dikutip oleh Gomes, Faustino Cardoso, kinerja diartikan sebagai

cacatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau

kegiatan karyawan selama suatu periode waktu tertentu.7

Kinerja yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kinerja petugas di

Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar. Berdasarkan statement pengertian kinerja

sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

______________

3 R.L Mathis dan J.H Jackson, Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya
Manusia (terj. Dian Angelia), (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 65.

4 Michael Amstrong, Manajemen Sumber Daya Manusia, (terj. Sofyan dan Haryanto),
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), hlm. 15.

5 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 164.

6 H. Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1997), hlm. 89.

7 Faustino Cardoso Gomes, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Andi Offset,
2000), hlm. 162.
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kinerja petugas adalah unjuk kerja atau pencapaian kerja yang dilakukan oleh

petugas dalam melaksanakan tugasnya.

a. Penilaian Kinerja Petugas

Menurut Hasibuan, penilaian kinerja adalah kegiatan manajer untuk

mengevaluasi perilaku prestasi kerja pegawai serta menetapkan kebijaksanaan

selanjutnya. Evaluasi atau penilaian perilaku meliputi penilaian kesetiaan,

kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, loyalitas, dedikasi, dan partsipasi pegawai.8

Sedangkan menurut Veitzal Rivai dan Basri, penilaian kinerja merupakan suatu

proses untuk penetapan pemahaman bersama tentang apa yang akan dicapai, dan

suatu pendekatan untuk mengelola dan mengembangkan orang dengan cara

peningkatan dimana peningkatan tersebut itu akan dicapai didalam waktu yang

singkat ataupun lama. Peningkatan ini tidak terjadi hanya karena sisitem yang

yang dikemudikan oleh manajemen untuk mengatur kinerja dari karyawan

mereka, tapi juga melalui suatu pendekatan kearah mengelola dan

mengembangkan orang yang memungkinkan mereka untuk mengatur

pengembangan dan kinerja mereka sendiri dalam kerangka sasaran yang jelas dan

standar yang telah disetujui dengan para penyelia mereka.9

Adapun R.L Mathis dan J.H Jackson, menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses mengevaluasi

seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan

seperangkat standar, dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut

______________

8 Malayu S.P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara,
2000), hlm. 87.

9 Veitzal Rivai dan Basri, Performance Appraisal..., hlm. 66.
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kepada karyawan. Penilaian kinerja juga disebut pemeringkatan karyawan,

evaluasi karyawan, tinjauan kerja, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil.10

Sedangkan menurut Handoko, penilaian kinerja merupakan cara pengukuran

kontribusi-kontribusi dari individu dalam organisasi. Nilai penting dari penilaian

kinerja adalah menyangkut penentuan tingkat kontribusi individu atas kinerja

yang diekspresikan dalam penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung

jawabnya.11

Jadi secara umum dapat didefenisikan bahwa penilaian kinerja tersebut

adalah sebagai penilaian hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun

kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Penilaian kinerja pegawai mutlak

harus dilakukan untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai.

Menurut Hani Handoko, penilaian kinerja itu dapat digunakan untuk

beberapa hal, antara lain: (1) perbaikan kinerja; (2) penyesuaian-penyesuaian gaji;

(3) keputusan-keputusan penempatan; (4) perencanaan kebutuhan latihan dan

pengembangan; (5) perencanaan dan pengembangan karier; (6) penyimpangan-

penyimpangan proses staffing; (7) melihat ketidakakuratan informasional; (8)

mendeteksi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan; (9) menjamin kesempatan yang

adil; dan (10) untuk melihat tantangan-tantangan eksternal.12

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penilaian kinerja merupakan

sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan

______________

10 R.L Mathis dan J.H Jackson, Human Resource Management..., hlm. 382.

11 Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua,
(Yogyakarta: BPFE-UGM, 2000), hlm. 11.

12 Ibid..., hlm. 69.
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telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Pelaksanaan

pekerjaan secara keseluruhan bukan hanya dilihat atau dinilai hasil fisiknya tetapi

meliputi berbagai hal, seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja,

prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan level

pekerjaan yang dijabatinya.

b. Tujuan dan Faktor yang Mempengaruhi Penilaian Kinerja

Menurut Veitzal Rivai dan Basri, adapun tujuan dari diadakannya

penilaian kinerja secara umum adalah untuk: (1) meninjau ulang kinerja masa

lalu; (2) memperoleh data yang pasti, sistematis dan faktual dalam penentuan nilai

suatu pekerjaan; (3) memeriksa kemampuan organisasi; (4) memeriksa

kemampuan individu karyawan; (5) menyusun target masa depan; (6) melihat

prestasi seseorang secara realistis; (7) memperoleh keadilan dalam sistem

pengupahan dan penggajian yang berlaku dalam organisasi; (8) memperoleh data

dalam penentuan struktur upah dan gaji sepadan dengan apa yang berlaku secara

umum; (9) memungkinkan manajemen mengukur dan mengawasi biaya yang

dikeluarkan oleh perusahaan secara lebih akurat; (10) memungkinkan manajemen

melakukan negosiasi yang objektif dan rasional dengan serikat pekerja apabila ada

atau langsung dengan karyawan; (11) memberikan kerangka berpikir dalam

melakukan peninjauan secara berkala terhadap sistem pengupahan dan penggajian

yang berlaku dalam organisasi; (12) memungkinkan manajemen lebih objektif

dalam memperlakukan karyawan berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang

sehat dan teknik-teknik penilaian yang tidak berat sebelah; (13) membantu

manajemen dalam memilih, menempatkan, promosi, memindahkan dan
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meningkatkan kualitas karyawan; (14) memperjelas tugas pokok, fungsi, kegiatan

wewenang dan tanggung jawab satuan-satuan kerja dalam organisasi, yang

apabila dapat terlaksana dengan baik akan mempunyai arti yang sangat penting

dalam usaha penyederhanaan kerja sehingga dapat menghilangkan duplikasi atau

tumpang tindih dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam organisasi; (15)

menghilangkan atau paling sedikit mengurangi berbagai jenis keluhan karyawan

yang apabila tidak teratasi dengan baik dapat berakibat para karyawan

meninggalkan organisasi dan pindah ketempat kerja yang lain. Apabila dapat

teratasi dengan baik akan meningkatkan motivasi kerja, menumbuhsuburkan

hubungan kerja yang menguntungkan, baik pihak manajemen maupun pihak

karyawan sendiri; (16) menyejajarkan penilaian kinerja dengan bisnis sehingga

keefektifan penilaian kinerja dalam mencapai tujuan organisasi tergantung dari

seberapa sukses organisasi menyejajarkan dan mengintegrasikan penilaian kinerja

dengan sasaran bisnis strategis; dan (17) mengetahui latihan yang diperlukan.13

Selanjutnya, adapun tujuan dari penilaian kinerja secara individual antara

lain sebagai berikut: (1) pimpinan mmemerlukan penilaian yang objektif terhadap

kinerja karyawan pada masa lalu untuk membuat keputusan dibidang sumber daya

manusia di masa yang akan datang; (2) pimpinan memerlukan alat untuk

membantu karyawannya dalam memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan,

mengembangkan kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan karier dan

memperkuat kualitas hubungan antara pimpinan dan karyawan; (3) untuk

pengembangan yang meliputi identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan secar

______________

13 Veitzal Rivai dan Basri, Performance Appraisal..., hlm. 52.
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individu, umpan balik kinerja, menentukan transfer dan penugasan, identifikasi

kekuatan dan kelemahan individu; (4) keputusan administratif, yang meliputi

keputusan untuk menentukan gaji, promosi, mempertahankan atau

memberhentikan karyawan, pengakuan kinerja individual, pemutusan hubungan

kerja dan mengidentifikasi yang buruk; (5) untuk menetapkan standar kinerja per

individu karyawan; (6) dokumentasi yaitu meliputi kriteria untuk validasi

penelitian, dokumentasi, keputusan-keputusan tentang sumber daya manusia dan

membantu untuk memenuhi persyaratan hukum; (7) organisasi yang meliputi:

perencanaan sumber daya manusia, menentukan kebutuhan pelatihan, evaluasi

pencapaian tujuan organisasi, informasi untuk identifikasi tujuan, evaluasi

terhadap sistem sumber daya manusia, dan penguatan terhadap kebutuhan

pengembangan perusahaan; (8) untuk menetapkan sasaran kinerja per individu

karyawan; (9) untuk meningkatkan kinerja karyawan masa depan; (10) untuk

mendorong semakin meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan

organisasi; (11) untuk meningkatkan motivasi kerja, motivasi berprestasi,

motivasi keberhasilan, kepuasan kerja, etos kerja, rasa memiliki terhadap

perusahaan; (12) untuk mengetahui tingkat prestasi masa lalu dan potensi ke

depan; (13) sebagai sarana penyaluran keluhan yang berkaitan dengan masalah

pribadi atau pekerjaan; (14) sebagai salah satu alat menjaga tingkat kinerja,

sebagai contoh dengan mendeteksi penurunan kinerja sebelum menjadi serius dan

mengambil langkah-langkah korektif; (15) untuk mengetahui efektifitas kebijakan

sumber daya manusia, seperti seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan analisis

pekerjaan; (16) untuk menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja menjadi
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lebih baik; (17) mengembangkan dan menetapkan kompetensi kerja; (18) untuk

memperolh data yang pasti, sistematis dan faktual dalam penentuan nilai sesuatu

pekerjaan; (19) untuk memperoleh keadilan dan sistem pengupahan; (20)

menghilangkan dan mengurangi keluhan karyawan; (21) untuk mempertegas dan

memperjelas tugas pokok, fungsi, kegiatan, wewenang dan tanggungjawab satuan

kerja dalam organisasi.14

Adapun manfaat dari penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar

mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Pihak-pihak yang

berkepentingan dalam penilaian adalah: (1) orang yang dinilai (karyawan); (2)

penilai (atasan, supervisor, pimpinan, manajer, konsultan); dan (3) perusahaan.15

Selain itu, Suryadi Prawirosentono menyebutkan faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu:

1) Efektivitas dan efisiensi. Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa

dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi

apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting

dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun

efektif dinamakan tidak efesien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-

cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efesien.

2) Otoritas (wewenang) adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah

dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang anggota

organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu kegiatan

______________

14 Ibid..., hlm. 54.

15 Ibid..., hlm. 55.
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kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut mengatakan apa

yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dalam organisasi tersebut.

3) Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi,

disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.

4) Inisiatif, yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam

membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan

tujuan organisasi.16

Selain itu, indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada

enam indikator, yaitu:17

1) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap

kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap

keterampilan dan kemampuan karyawan.

2) Kuantitas. Merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah

seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.

3) Ketepatan waktu. Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil

output serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.

4) Efektivitas. Merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi

(tenaga, uang, tekhnologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.

______________

16 Suryadi Prawirosentono, Kebijakan Kinerja Karyawan, (Yogyakarta: BPFE, 1999),
hlm. 27.

17 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 260.
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5) Kemandirian. Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya

akan dapat menjalankan fungsi kerjanya Komitmen kerja. Merupakan

suatu tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan

instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap kantor.

2. Konsep Produktivitas Kerja

a. Pengertian Produktivitas Kerja

Menurut Bambang Kusriyanto, produktivitas kerja adalah perbandingan

antara hasil kerja yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja persatuan waktu.18

Sedangkan menurut Melayu S.P. Hasibuan menyebutkan bahwa produktivitas

adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika

produktivitas naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi

(waktu-bahan-tenaga) dan sisitem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan

keterampilan dari tenaga kerjanya.19

Adapun menurut International Labour Organization (ILO) yang dikutip

oleh Malayu S.P Hasibuan menyebutkan secara lebih sederhana apa yang maksud

dengan produktivitas yaitu perbandingan secara ilmu hitung antara jumlah yang

dihasilkan dan jumlah setiap sumber yang dipergunakan selama produksi

berlangsung. Sumber tersebut dapat berupa (1) tanah; (2) bahan baku dan bahan

______________

18 Bambang Kusriyanto, Meningkatkan Produktivitas Karyawan, Edisi II, (Jakarta:
Pusataka Binaan, 1986), hlm. 2.

19 Melayu S.P Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, Dasar Peningakatan Produktivitas,
(Jakarta: Bumi Aksara Putra, 1996), hlm. 126.
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pembantu; (3) pabrik, mesin-mesin dan alat-alat; dan (4) tenaga kerja.20

Sedangkan menurut Muchdarsyah Sinungan juga mengisyaratkan dua kelompok

syarat bagi produktivitas perorangan yang tinggi: (1) kelompok pertama, terdiri

dari; (a) tingkat pendidikan dan keahlian; (b) jenis teknologi dan hasil produksi;

(c) kondisi kerja; dan (d) kesehatan, kemampuan fisik dan mental. Adapun (2)

kelompok kedua, terdiri dari; (a) sikap mental (terhadap tugas), teman sejawat dan

pengawas; (b) keanekaragaman tugas; (c) sistem insentif (sistem upah dan bonus);

dan (d) kepuasan kerja.21

Dari berbagai pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa

produktivitas kerja adalah kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari

berbagai sumber daya atau faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan

kualitas dan kuantitas  pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu perusahaan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Menurut Muchdarsyah Sinungan terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi produktivitas kerja secara umum ada delapan faktor yaitu:

1. Kebutuhan manusia; yang meliputi: kuantitas, tingkat keahlian, latar

belakang kebudayaan dan pendidikan, kemampuan, sikap, minat, struktur

pekerjaan, keahlian dan umur (kadang-kadang jenis kleamin) dari

angkatan kerja.

______________

20 Ibid..., hlm. 127.

21 Muchdarsyah Sinungan, Pruduktitas: Apa dan Bagaimana, (Jakarta: Bumi Aksara,
2000), hlm. 64.
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2. Modal yang terdiri dari modal tetap (mesin, gedung, alat-alat, volume dan

standar), strukturnya, tekhnologi, litbang, dan bahan baku (volume dan

standar).

3. Metode atau proses baik tata ruang tugas, penanganan bahan baku

penolong dan mesin, perencanaan dan pengawasan produksi, pemeliharan

melalui pencegahan, teknologi yang memakai cara alternatif.

4. Produksi yang meliputi: kuantitas, kualitas, ruangan produksi, struktur

campuran, dan spesial produksi.

5. Lingkungan organisasi (internal) berupa: organisasi dan perencanaan,

sistem manajemen, kondisi kerja (fisik), iklim kerja (sosial), tujuan

perusahaan dan hubungannya dengan tujuan lingkungan, system insentif,

kebijaksanaan personilia, gaya kepemimpinan dan ukuran perusahaan

(ekonomi skala).

6. Lingkungan negara (eksternal) seperti: kondisi ekonomi dan perdagangan

stuktur sosial dan politik, polotik, struktur industri, tujuan pengembangan

jangka panjang, pengakuan atau pengesahan, kebijaksanaan ekonomi

pemerintah (perpajakan dan lain-lain), kebijakan tenaga kerja, energi,

kebijakan pendidikan dan latihan, kondisi iklim dan geografis serta

kebijakan perlindungan lingkungan.

7. Lingkungan internasional (regional) yang terdiri dari: kondisi perdagangan

dunia, masalah perdagangan internasional, spesialisasi internasional,

kebijakan migrasi tenaga kerja, dan standar tenaga kerja.
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8. Umpan balik yaitu informasi yang ada hubungannya dengan timbal balik

masukan (input) dan hasil (output) dalam perusahaan, antara perusahaan

dengan ruang lingkup negara (internasioanal).22

Selain itu, menurut Pandji Anoraga, setidaknya terdapat 10 faktor yang

sangat diinginkan oleh para karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya,

yaitu: (1) pekerjaan yang menarik; (2) upah yang baik; (3) keamanan dan

perlindungan dalam pekerjaan; (4) etos kerja; (5) lingkungan atau sarana kerja

yang baik; (6) promosi dan perkembangan diri mereka sejalan dengan

perkembangan perusahaan; (7) merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan

organisasi; (8) pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi, (9)

kesetiaan pimpinan pada diri sipekerja; dan (10) disiplin kerja yang keras.23

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan kondisi utama karyawan

yang semakin penting dan menentukan tingkat produktivitas karyawan yaitu

pendidikan dan pelatihan, motivasi, disiplin, ketrampilan, tingkat penghasilan,

lingkungan dan iklim kerja, penguasaan peralatan. Dengan harapan agar karyawan

semakin gairah dan mempunyai semangat dalam bekerja dan akhirnya dapat

mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

c. Pengukuran Produktivitas Kerja

Untuk mengetahui produktivitas kerja dari setiap karyawan maka perlu

dilakukan sebuah pengukuran produktivitas kerja. Pengukuran produktivitas

tenaga kerja menurut sistem pemasukan fisik per orang atau per jam kerja orang

______________

22 Ibid..., hlm. 23.

23 Pandji Anoraga, Psikologi Kerja, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 56-60.
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ialah diterima secara luas, dengan menggunakan metode pengukuran waktu

tenaga kerja (jam, hari atau tahun). Pengukuran diubah ke dalam unit-unit pekerja

yang diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh

pekerja yang bekerja menurut pelaksanakan standar.24

Menurut Henry Simamora menyebutkan faktor-faktor yang digunakan

dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja dan

ketepatan waktu:

1) Kuantitas kerja adalah merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan

dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar ada atau ditetapkan

oleh perusahan.

2) Kualitas kerja adalah merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan

mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh karyawan dalam hal ini

merupakan suatu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan

secara teknis dengan perbandingan standar yang ditetapkan oleh

perusahaan.

3) Ketepatan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas diselesaikan pada awal

waktu yang ditentukan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketepatan

waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas yang

disediakan diawal waktu sampai menjadi output.25

______________

24 Ibid..., hlm. 262.

25 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Ke-3, (Yogyakarta: STIE
YKPN, 2004), hlm. 612.
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Muchdarsyah Sinungan menyebutkan secara umum pengukuran

produktivitas berarti perbandingan yang dapat dibedakan dalam tiga jenis yang

sangat berbeda, yaitu:

1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukan apakah pelaksanaan

sekarang ini memuaskan namun hanya mengetengahkan apakah meningkat

atau berkurang serta tingkatannya.

2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi,

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukan pencapaian

relatif.

3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya dan inilah yang

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan.26

Pengukuran produktivitas kerja ini mempunyai peranan penting untuk

mengetahui produktivitas kerja dari para karyawan sehingga dapat diketahui

sejauh mana produktivitas yang dapat dicapai oleh karyawan. Selain itu

pengukuran produktivitas juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi para

manajer untuk meningkatkan produktivitas kerja sesuai dengan apa yang

diharapkan oleh perusahaan.

______________

26 Muchdarsyah Sinungan, Produktivitas..., hlm. 23.
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B. Konsep Dasar Pembinaan Keagamaan

1. Pengertian Pembinaan Keagamaan

Menurut Tjipto Soedibio, kata "pembinaan" mengandung arti merawat,

sedangkan menurut Aisyah Dahlan memberikan arti pembinaan adalah

membangun pertumbuhan dan perkembangan seseorang untuk mencapai

kebahagiaan, kedewasaan dan kesempurnaan dalam arti kata seluas-luasnya, baik

yang rohani maupun jasmani.27 Adapun proses pembinaan merupakan cara ideal

dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata)

maupun tidak langsung (berupa keteladanan) untuk proses perubahan dalam diri

manusia menuju kondisi yang lebih baik.28 Ajaran Islam selalu mengajarkan

kepada pendidik dalam menyampaikan berbagai macam ilmu pengetahuan kepada

peserta didiknya, agar menggunakan suatu metode atau cara yang baik, sehingga

dapat tercapai suatu tujuan pembelajaran.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu

proses pengembangan yang diawali dengan mendirikan, menumbuhkan dan

memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan,

penyempurnaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan

dengan hasil yang maksimal.

Sedangkan pengertian dari keagamaan itu sendiri adalah berasal dari kata

agama yang mendapat awalan ke- dan akhiran –an yang menunjukkan kata sifat

______________

27 Aisyah Dahlan, Dekadensi Moral dan Penanggulangannya, (Jakarta: Yayasan
Ulumuddin, 1989), hlm. 92.

28 Ali Abdul Halim Mahmud, Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin, (Solo:
Era Intermedia, 1999), hlm. 21.
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yaitu keagamaan.29 Jalaluddin menjelaskan bahwa keagamaan merupakan suatu

keadaan yang ada dalam diri seseorang yang mendorong untuk bertingkah laku

sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.30 Jadi keagamaan di sini

mempunyai arti yang berhubungan dengan agama.

Sedangkan menurut W.J.S Poerwadarminta, agama adalah segenap

kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dsb) serta dengan ajaran kebaktian dan

kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.31 Selain itu, Taib

Thahir Abdul Mu’in mengemukakan definisi agama sebagai suatu peraturan

Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, untuk dengan

kehendak dan pilihannya sendiri mengikuti peraturan tersebut, guna mencapai

kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat.32 Pernyataan tersebut sesuai dengan

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 48, yang bunyinya:

















______________

29 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 234.

30 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 199.

31 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2007), hlm. 10.

32 Ibid…, hlm. 13-14.



27











Artinya: “Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa
kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang
diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain
itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap
umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada
Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu
apa yang telah kamu perselisihkan itu”. (QS.Al-Maidah: 48).33

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembinaan keagamaan di sini

adalah suatu proses pengembangan yang diawali dengan mendirikan,

menumbuhkan dan memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha

perbaikan, penyempurnaan dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang

diharapkan dengan hasil yang maksimal melalui aktivitas atau kegiatan yang

dilakukan berupa segala bentuk perbuatan, perkataan lahir batin seseorang yang

didasarkan pada nilai atau norma yang berpangkal pada ajaran-ajaran agama dan

prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-

kewajiban dengan harapan mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan

seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Dasar dan Tujuan Pembinaan Keagamaan
______________

33 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka
Mandiri, 2013), hlm. 124.
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Secara garis besar, tujuan diadakannya pembinaan keagamaan bagi

manusia dapat didasarkan pada mewujudkan individu sebagai manusia seutuhnya

agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah

SWT dalam Al-Qur’an yang bunyinya:







Artinya: "Dan di antara mereka ada orang yang berdoa; Ya Tuhan kami, berilah

kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami
dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah: 201).34

Menuntut hidup jaya di dunia adalah dengan berusaha yang

memungkinkan memperoleh manfaat dengan cara-cara yang dituntut agama.

Adapun mencari kesentosaan hidup di akhirat adalah dengan jalan iman yang

khalish (penuh keikhlasan), amal saleh serta berbudi luhur. Kebahagiaan hidup di

dunia bagi seorang muslim, hanyalah merupakan kebahagiaan yang sifatnya

sementara dan kebahagiaan akhiratlah yang menjadi tujuan utama. Itulah

sebabnya, kebahagiaan akhirat merupakan kebahagiaan abadi yang amat banyak.

Seperti yang Allah SWT firmankan dalam Al-Qur’an,








Artinya: “Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia

kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal

______________

34 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 49.
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kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah
kesenangan (yang sedikit)”. (QS. Ar-Ra’d: 26).35

Ayat di atas menjelaskan bahwa perluasan rezeki adalah atas kehendak

Allah SWT. Namun demikian, ayat ini tidak menyebutkan kehendak-Nya itu

ketika menguraikan penyempitan rezeki. Sebenarnya, penyempitan rezeki pun

atas kehendak-Nya juga, tetapi hal ini tidak disebut bukan saja karena telah dapat

dipahami dari penyebutan yang lalu, tetapi juga untuk menghindarkan dari Allah

SWT kesan negatif dengan melakukan penyempitan rezeki.36 Dengan demikian,

dapat dikatakan bahwa pembinaan keagamaan memiliki tujuan akhir yaitu

mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang senantiasa didambakan oleh

setiap muslim.

Segala sesuatu yang dilaksanakan, tentunya mempunyai tujuan yang

hendak dicapai, pada dasarnya pembinaan keagamaan merupakan usaha yang

dilakukan agar dapat mengetahui, memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran

agama. Sebenarnya, tujuan yang hendak dicapai setelah diadakannya kegiatan

keagamaan adalah untuk: (a) meningkatkan intensitas dakwah islamiyah kepada

umat dalam rangka membangun pribadi umat muslim yang religius dan

implementasinya Islam adalah rahmatan lil ‘alamin; (b) membangun kesadaran

umat muslim bahwa kegiatan keagamaan akan memotivasi sikap beragama yang

baik dan kontinyu; (c) membangun pribadi muslim yang terbiasa dalam

melaksanakan ibadah; (d) menciptakan generasi dengan tingkat kecerdasan

spiritual (SQ) yang baik, sehingga akan melahirkan generasi yang menjunjung

______________

35 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 373.

36 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 6..., hlm. 13.
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tinggi etika, moral dan nilai-nilai religius; (e) meningkatkan kemampuan umat

muslim, beraspek kognitif, afektif, dan psikomotorik; dan (f) untuk

mengembangan bakat dan minat umat dalam upaya pembinaan pribadi menuju

pembinaan manusia seutuhnya yang positif.37 Di samping itu, Aslan Hadi

menyebutkan juga bahwa pembinaan keagamaan memiliki tujuan bagi umat

manusia, antara lain: (a) membina dan membangun hubungan yang teratur dan

serasi antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan sesamanya, manusia

dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada

Allah SWT; (b) memberikan inspirasi, motivasi dan stimulasi agar potensi yang

dimiliki umat muslim dapat berkembang dan diaktifkan secara maksimal; (c)

menambah ilmu dan pengetahuan agama; dan (d) menjalin tali silaturrahmi.38

Secara ideal tujuan pembinaan keagamaan ini adalah untuk menyediakan

sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, baik penguasaan terhadap ilmu

pengetahuan dan tekhnologi maupun dalam hal sikap moral, dan penghayatan

serta pengamalan ajaran agama. Sedikitnya tujuan dari pembinaan keagamaan

tersebut adalah membimbing, menyulap manusia untuk berilmu, berteknologi dan

berketrampilan tinggi dan beramal saleh.39 Musa Asy’ari memberi pandangan

tentang tujuan dari pembinaan keagamaan, hendaknya dapat menanamkan

kesadaran pada diri manusia sebagai individu akan fungsinya sebagai: (a) wakil

______________

37 Sidik Kurniawan, Pengaruh Ontensitas Mengikuti Kegiatan Keagamaan terhadap
Kepribadian Siswa Kelas XI SMA2 Wonosobo, (Skripsi), Dikutip dari http://digilib.uinsby.ac.id/
9431/5/bab%202.pdf. Diakses pada 15 November 2015.

38 Aslan Hadi, Pengantar Filsafat Islam, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 6.

39 Azumardi Azra, Pendidikan Islam Tradisionalis dan Modernis Menuju Milinium Baru,
(Jakarta: Depdiknas, 2003), hlm. 57.
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Allah SWT di bumi yang harus mau dan mampu mengambil bagian secara aktif

dalam perannya sebagai insan pembangunan; dan (b) rahmat sebagian alam, yang

harus mau dan mampu mewujudkan kesejahteraan diri, kelompok, keluarga,

masyarakat, bangsa dan kemanusiaan pada umumnya.40 Untuk dapat melakukan

fungsinya dengan baik haruslah mempunyai sifat takwa, yaitu takwa dalam arti

taat secara sadar dan sukarela mematuhi perintah Allah SWT serta mampu dengan

maksimal mengabdi dan beribadah kepada-Nya atas dasar rasa hormat dan cinta,

mengharap kasih dan ridha-Nya.41

Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa tujuan akhir yang hendak

direalisasikan setelah dilakukannya pembinaan keagamaan bagi umat muslim

khususnya ialah agar dapat lebih beriman dan bertakwa serta berilmu pengetahuan

yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik.

3. Metode dan Materi Pembinaan Keagamaan

Dalam memberikan pembinaan, terdapat beberapa metode yang dapat

digunakan. Beberapa metode tersebut, secara umum telah digambarkan dalam Al-

Qur’an surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya,









______________

40 Aslan Hadi, Pengantar Filsafat Islam..., hlm. 7.

41 Sidik Kurniawan, Pengaruh Intensitas Mengikuti Kegiatan Keagamaan terhadap
Kepribadian Siswa Kelas XI SMA 2 Wonosobo, (skripsi), dikutip dari http://library.walisongo.
ac.id/digilib/files/disk1/88/jtptiain-gdl-sidikkurni-4385-1-skripsi-p.pdf diakses pada 15 November
2015.
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Artinya: "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan

pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.
Sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa
yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-
orang yang mendapat petunjuk". (Q.S An-Nahl: 125).42

Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Jarir menyebutkan bahwa maksud

dari kata hikmah adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah SWT berupa Al-

Qur’an dan as-Sunnah. Selain itu, kata bil hikmah, berarti dengan hikmah.

Maksudnya yaitu dalam memberikan pembinaan, seorang pendakwah harus

melakukan pembinaan dengan menggunakan metode yang penuh dengan hikmah,

sehingga mudah dipahami oleh mad'u. Kata wal mau'idhah al-hasanah, artinya

pembelajaran yang baik. Maksudnya yaitu dalam menyampaikan materi, seorang

pendakwah harus menceritakan contoh-contoh yang baik. Kata wajaadilhum

billatii hiya ahshan, artinya dan bantahlah dengan cara yang baik. Maksudnya

yaitu dalam menggunakan metode ini, seorang da'i harus membantah atau

menyanggah pendapat para mad'u (pendengar) dengan cara yang baik dan tegas,

sehingga mereka tidak merasa pendapat yang diberikannya tidak benar atau

salah.43

a. Metode Nasehat dan Panutan

______________

42 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka
Mandiri, 2013), hlm. 601.

43 Ibnu Katsir, Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), hlm. 235.
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Nasehat adalah menyampaikan suatu ucapan kepada orang lain untuk

memperbaiki kekurangan atau kekeliruan tingkah lakunya.44 Tetapi nasehat yang

dikemukakan itu tidak banyak manfaatnya jika tidak dibarengi dengan contoh

teladan dari pemberi atau penyampai nasehat.45 Contoh teladan adalah sesuatu

yang pantas untuk diikuti, karena mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Manusia

teladan yang harus dicontoh dan diteladani adalah Rasulullah SAW, sebagaimana

firman Allah SWT dalam Al-Qur’an :








Artinya: “Sesungguhnya, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang
baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan
(kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S Al-
Ahzab: 21).46

Ayat di atas mengemukakan dua kemungkinan tentang maksud

keteladanan yang terdapat pada diri Rasulullah SAW. Pertama dalam arti

kepribadian secara totalitasnya adalah teladan. Kedua, dalam arti terdapat dalam

kepribadian beliau yang patut untuk diteladani.47 Akhlak Rasulullah dapat

dijadikan contoh panutan bagi umat Islam untuk diteladani. Dalam hal ini, seorang

pendakwah bukan hanya sekedar memberikan nasehat saja melainkan juga

______________

44 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 23.

45 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1994), hlm.198.

46 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, hlm. 929-930.

47 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 11..., hlm. 242.



34

mampu untuk menjadi panutan, sehingga mad'u mau mengikuti sifat-sifat

tersebut.

b. Metode Kisah-Kisah

Manna’ Khalil Al-Qatthan menjelaskan bahwa tujuan dari adanya kisah-

kisah dalam Al-Qur’an antara lain adalah menanamkan pendidikan akhlakul

karimah karena dari keterangan kisah-kisah yang baik itu dapat meresap ke dalam

hati nurani dengan mudah dan baik serta mendidik dalam meneladani perbuatan

baik dan menghindari perbuatan buruk. Di antara ayat-ayat Al-Qur’an yang berisi

kisah yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30-39. Ayat ini menceritakan

manusia yang telah diberi kedudukan yang mulia dan diangkat derajatnya oleh

Allah SWT serta diberi kekuasaan.48 Melalui metode ini, diharapkan seorang

pendakwah mampu menceritakan kejadian-kejadian nyata di masa lampau

sehingga dapat menjadi pelajaran berarti bagi mad'u dari peristiwa yang pernah

terjadi.

c. Metode Amtsal (Perumpamaan)

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat-ayat dalam bentuk amtsal

(perumpamaan) dalam rangka membina umatnya. Demikian juga dalam proses

pelaksanaannya sangat banyak perumpamaan-perumpamaan yang harus diberikan

oleh seorang da'i, misalnya seorang da'i memberikan contoh secara langsung

kepada mad'u agar dapat memahami apa yang dijelaskan. Misalnya dalam surat

______________

48 M. Munir, Metode Dakwah, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 297.
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al-Ankabut ayat 41, Allah SWT mengumpamakan orang kafir dengan sarang laba-

laba:49











Artinya: "Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung
selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan
Sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau
mereka mengetahui". (Q.S Al-Ankabut: 41).50

Cara seperti itu juga digunakan oleh pendakwah dalam membina mad'u

yaitu dengan melalui metode ceramah. Kebaikan metode ini antara lain dapat

mempermudah mad'u memahami materi yang abstrak. Dalam hal ini, pendakwah

menggunakan perumpamaan itu dengan mengambil benda konkret seperti sarang

laba-laba yang diumpamakan dengan perlindungan dari Tuhan orang kafir.

d. Metode Pembiasaan (Ta’widiyah)

Pembiasaan mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan

manusia, karena dengan pembiasaan, seseorang mampu melakukan hal-hal

penting dan berguna tanpa menggunakan energi dan waktu yang banyak. Dari sini

dijumpai bahwa Al-Qur’an menggunakan "pembiasaan" yang dalam prosesnya

akan menjadi "kebiasaan" sebagai salah satu cara yang menunjang tercapainya

target yang diinginkan dalam penyajian materi-materinya. Pembiasaan tersebut

______________

49 Indrakusuma, dkk., Pengantar Ilmu Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional, 2003),
hlm. 121.

50 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an..., hlm.888.
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menyangkut segi-segi pasif (meninggalkan sesuatu) berupa menghilangkan

perilaku yang tidak bermanfaat sehingga merugikan diri sendiri dan orang lain,

ataupun yang aktif (melaksanakan sesuatu) seperti melakukan perilaku-perilaku

baru yang lebih efektif.51 Aplikasi metode pembiasaan tersebut di antaranya

adalah terbiasa dalam keadaan berwudhu, terbiasa tidur tidak terlalu malam dan

bangun tidak kesiangan, terbiasa membaca Al-Qur’an dan asmaul husna, shalat

berjamaah di masjid, terbiasa berpuasa sekali sebulan, terbiasa makan dengan

tangan kanan dan lain-lain.

e. Metode Targhib dan Tarhib (Ganjaran dan Hukuman)

Apabila metode teladan dan nasehat tidak mampu, maka pada waktu itu

harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang

benar, tindakan tegas itu adalah hukuman.52 Hal ini sebagaimana firman Allah

SWT yang bunyinya,














Artinya: “Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya

kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar
(dahsyat).” [1] (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan
itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang

______________

51 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an…, hlm. 198.

52 Muhammad Bukhari, Sistem dan Model Pendidikan Klasik, (Jakarta: Bulan Bintang,
2007), hlm. 54.
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disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan
kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka
tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.” [2] (QS. Al-
Hajj: 1-2).53

Ayat di atas menggarisbawahi rasa takut sebagai dorongan untuk

bertakwa, juga mengisyaratkan kewajaran Allah SWT untuk dipatuhi, berdasarkan

anugerah pemeliharan-Nya. Dengan demikian, motivasi ketakwaan akan muncul

dari rasa takut atau mengharap anugerah-Nya bahkan oleh dorongan syukur,

terima kasih dan cinta-Nya.54 Hal ini perlu diterapkan untuk mengingatkan bahwa

hukuman untuk mencegah perilaku yang salah itu terulang kembali.

f. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah salah satu cara penyajian atau penyampaian dalam

formasi melalui penerangan dan penuturan secara lisan oleh pendidik terhadap

anak didik.55

g. Metode Dialog dan Diskusi

Al-Qur’an juga menggunakan metode ini dalam mendidik dan

mengajarkan manusia dengan tujuan lebih memantapkan pengertian dan sikap

______________

53 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an…, hlm. 511.

54 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Vol. 9..., hlm. 7.

55 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Cet. IV, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004),  hlm. 129.
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pengetahuan mereka terhadap suatu masalah.56 Tujuan diskusi adalah membahas

dan menemukan pemecahan problematika yang ada kaitannya dengan dakwah

sehingga apa yang menjadi permasalahan dapat ditemukan jalan keluarnya.57

Metode ini digunakan oleh pendakwah untuk membuat kesepakatan dengan mad'u

melalui dialog langsung berupa diskusi-diskusi antara kedua belah pihak

mengenai perilaku yang harus ditinggalkan dan perilaku yang harus dipertahankan

dan dikembangkan.

h. Metode Konseling

Metode konseling merupakan wawancara secara individual dan tatap muka

antara konselor sebagai pendakwah dan klien sebagai mitra dakwah untuk

memecahkan masalah yang dihadapinya.58 Konselor sebagai pendakwah akan

membantu mencari pemecahan masalah kliennya. Metode konseling dalam

dakwah dinilai perlu mengingat banyaknya masalah yang tidak bisa diselesaikan

dengan metode ceramah ataupun diskusi, ada sejumlah masalah yang harus

diselesaikan secara khusus, secara individual dan dengan tatap muka antara

pendakwah dan mad’u.

i. Metode Karya Tulis

Metode karya tulis merupakan buah dari keterampilan tangan dalam

menyampaikan pesan dakwah. Keterampilan tangan ini tidak hanya melahirkan

______________

56 Al-Abrasy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam, Terj. Johar Bahri, (Jakarta: Bulan
Bintang, 2004), hlm. 26.

57 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),
hlm. 257.

58 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah…., hlm. 372.
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tulisan, tetapi juga gambar atau lukisan yang mengandung misi dakwah.59 Dalam

bentuk tulisan dapat berupa artikel, buku, majalah dan surat. Dalam bentuk

gambar atau tulisan, kaligrafi merupakan salah satu metode dakwah yang biasa

isinya bersumber dari ayat-ayat suci dari Al-Qur’an.

j. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode pemberdayaan masyarakat yaitu dakwah dengan upaya

membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya

dengan dilandasi proses kemandirian.60 Tujuan dari metode ini adalah

memperkenalkan pemikiran tentang pemberdayaan, menumbuhkan kesadaran

atas hak-hak yang terabaikan serta dapat mengambil sikap dan bergerak sendiri.

k. Metode Kelembagaan

Metode kelembagaan yaitu pembentukan dan pelestarian norma dalam

wadah organisasi sebagai instrumen dakwah. Untuk mengubah perilaku anggota

melalui institusi umpamanya, pendakwah harus melewati proses fungsi-fungsi

manajemen, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),

penggerakan (actuating), dan pengendalian (controlling).61 Dalam hal ini

pendakwah hanya cukup mengumpulkan masyarakat untuk merumuskan masalah

secara bersama-sama agar dapat menggerakkan lembaga sehingga dapat mandiri.

______________

59 Ibid..., hlm. 374.

60 Ibid..., hlm. 378.

61 Ibid..., hlm. 381.
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Dengan demikian, berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan di atas,

pembinaan yang dinilai efektif adalah dengan merujuk pada Al-Qur’an dan

Sunnah rasul. Sedangkan materi dakwah yang disampaikan merupakan semua

bahan atau sumber yang digunakan untuk berdakwah dalam rangka mencapai

tujuan dakwah. Adapun sumber-sumber materi dakwah Islam antara lain sebagai

berikut (1) Al-Qur’an dan Al-Hadits, (2) sejarah perjuangan Nabi SAW, dan (3)

ilmu pengetahuan umum.62 Materi dakwah yang baik adalah materi yang

disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah sehingga mereka

mendapatkan manfaat dakwah yang telah disampaikan.

4. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keberagamaan

Terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi perilaku keberagamaan

seseorang. Muhibbin Syah menyebutkan secara global faktor-faktor yang

mempengaruhi hal tersebut. di antara faktor-faktor tersebut akan dijelaskan

sebagai berikut:

a. Faktor yang berasal dari luar diri seseorang, terbagi atas: (1) faktor non

sosial, meliputi keadaan udara, suhu udara, waktu (pagi, siang ataupun

malam), tempat (letaknya, posisinya, jarak tujuannya), dan juga media. (2)

faktor sosial, meliputi faktor manusianya. Dalam hal ini bisa teman, guru,

idolanya ataupun orang lain.

b. Faktor yang berasal dari diri seseorang, terbagi atas (1) faktor fisiologis,

meliputi keadaan jasmani, kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan

______________

62 Nasarudin Rozak, Metodologi Dakwah, (Semarang: Toha Putra, 1976), hlm. 12.
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otot) yang menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-

sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas seseorang dalam

mengikuti kegiatan keagamaan.63

Dalam redaksi lain, disebutkan juga beberapa faktor yang mempengaruhi

perilaku keberagamaan seseorang, antara lain:

a. Pendidikan

Pada dasarnya, seseorang beragama ditentukan oleh pendidikan,

pengalaman dan latihan-latihan yang pernah dilakukannya pada masa kecil.

Ketika seseorang tidak mendapatkan pendidikan agama pada masa kecilnya, maka

ketika dewasa  pun dia tidak akan mengetahui dan merasakan pentingnya agama

untuk kehidupan. Lain halnya dengan anak yang pada masa kecilnya mempunyai

pengalaman-pengalaman agama, maka ketika ia dewasa nanti akan dengan

sendirinya mempunyai kecenderungan kepada hidup dalam aturan-aturan agama,

terbiasa menjalankan ibadah, takut melanggar larangan-larangan agama dan dapat

merasakan betapa nikmatnya hidup beragama.64

b. Lingkungan

Selain faktor pendidikan yang telah dijelaskan di atas, faktor lingkungan

juga sangat mempengaruhi ;perilaku keberagamaan seseorang. Adapun faktor

lingkungan tersebut, terbagi lagi ke dalam beberapa aspek, antara lain:

1) Keluarga

______________

63 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm.
249-250.

64 Zakiah Daradjat, Ilmu Jiwa Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 35.
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Menurut Bronfenbrenner sebagaimana yang dikutip oleh Soemantri

Patmonodewo mengungkapkan bahwa lingkungan anak yang pertama adalah

rumah. Di sanalah seorang anak pertama kali belajar bagaimana ia berinteraksi

sosial dengan masyarakat.65 Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang

mempunyai peran terpenting dalam pembentukan karakter dan kepribadian

seorang anak. Hal tersebut berarti bahwa orang tua menjadi pihak penentu akan

dijadikan seperti apa anak tersebut dari segi kecerdasan, pola pikir, tingkah laku,

interaksi sosial dan lain sebagainya.

2) Pergaulan

Pergaulan dapat dikatakan sebagai proses interaksi antara satu dengan

yang lainnya yang pada biasanya itu terjadi pada anak-anak yang berusia rata-rata

sama. Pergaulan tidak kalah penting pengaruhnya dengan keluarga karena

pergaulan juga dapat mempengaruhi perilaku, gaya hidup dan lain sebagainya

pada diri seorang anak. Proses pergaulan tersebut, salah satu yang dialami seorang

anak adalah ketika dalam bermain bersama teman-temannya.66 Bermain

mengandung arti bahwa anak semakin menemukan jati dirinya dalam dunia

dengan segala kebaikan dan kekurangannya. Di sanalah segala penuntun dan

perangkap yang semuanya akan tumbuh bersamanya. Selama dalam bermain

______________

65 Soemantri Patmonodewo, Pendidikan Anak Pra Sekolah, (Jakarta: Rhineka Cipta,
2002), hlm. 45.

66 William J. Goode, Sosiologi Agama, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 35.
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tersebut, si anak akan mencoba segala ketangkasannya, memperkembangkan

tenaganya dan juga akan menguasai situasi-situasi baru dengan dirinya.67

Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan orang adalah memberi

kelonggaran kepada seorang anak. Dalam memilih teman, orang tua pun harus

bertanggungjawab bahwa pilihan anaknya tepat sehingga teman-teman dan

sahabatnya memberikan pengaruh yang baik bagi pertumbuhan ke arah

kedewasaan.

C. Pengamalan Ibadah

1. Tinjauan tentang Pengamalan Ibadah

Ibadah menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah amalan yang diniatkan

untuk berbakti kepada Allah SWT dengan menjauhi larangan-Nya dan

melaksanakan perintah-Nya yang pelaksanaannya diatur secara syariah.68 T.M

Hasby Ash-Shiddieqy sebagaimana yang dikutip oleh Aunur Rahim Faqih

memberi pengertian ibadah menurut bahasa adalah taat, menurut, mengikut dan

sebagainya. Sedangkan arti ibadah dari segi istilah adalah apa yang dikerjakan

untuk mendapatkan ridha Allah SWT dan mengharap pahala dari-Nya.69

Selain itu, ibadah menurut Hasby Ash Shiedieqy dalam bukunya yang

berjudul ”Kuliah Ibadah” sebagaimana yang dikutip dalam buku Ensiklopedi

Hukum Islam, menyebutkan pembagian ibadah berdasarkan bentuk dan sifat

______________

67 Hasan Basri, Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 25.

68 J.S Badudu dan Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 196.

69 Aunur Rahim Faqih, dkk., Islamuna: Bimbingan Shalat dan Bacaan Al-Qur’an,
(Yogyakarta: LPPAI UII,2002), hlm. 1-2.
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ibadah terbagi ke dalam enam macam, yaitu: pertama, ibadah-ibadah yang berupa

perkataan dan ucapan lidah, seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taslim, do’a,

membaca hamdalah oleh orang yang bersin, memberi salam, menjawab salam,

membaca basmalah ketika makan, minum dan menyembelih binatang, membaca

Al-Qur’an dan lain-lain. Kedua, ibadah-ibadah yang berupa perbuatan yang tidak

disifatkan dengan sesuatu sifat, seperti berjihad di jalan Allah SWT, membela diri

dari gangguan, menyelenggarakan urusan jenazah.

Ketiga, ibadah-ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan sesuatu

pekerjaan, seperti puasa, yakni menahan diri dari makan, minum dan dari segala

yang merusakan puasa. Keempat, ibadah-ibadah yang melengkapi perbuatan dan

menahan diri dari sesutu pekerjaan, seperti i’tikaf (duduk di dalam sesuatu rumah

dari rumah-rumah Allah SWT), serta menahan diri dari jima’ dan mubasyarah,

haji, thawaf, wukuf di Arafah, ihram, menggunting rambut, mengerat kuku,

berburu, menutup muka oleh para wanita dan menutup kepala oleh orang laki-laki.

Kelima, ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan

orang-orang yang berhutang, memaafkan kesalahan orang, memerdekakan budak

untuk kaffarat. Keenam, ibadah-ibadah yang melengkapi perkataan, pekerjaan,

khusyuk menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin untuk

menghadapinya.70

Pada hakikatnya penciptaan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah

kepada Allah SWT semata. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-

Qur’an yang bunyinya,

______________

70 Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, Cet. Ke-3, (Jakarta: tp, 1999), hlm. 593.
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Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku”. (QS. Adz-Dzariyat: 56).71

Ibadah secara khusus yaitu peraturan yang membahas tentang hubungan

langsung dengan Allah SWT. Ibadah-ibadah ini mengarah kepada ritual

keagamaan antara lain menyangkut rukun Islam (syahadat, shalat, puasa, zakat

dan haji), membaca Al-Qur’an, doa dan dzikir. Secara umum, ibadah diartikan

sebagai semua perilaku, semua aspek kehidupan yang sesuai dengan ketentuan

Allah SWT yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha-Nya

semata.72 Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pengamalan ibadah di

sini adalah segala perbuatan baik yang dilandasi kehidupan agama Islam dengan

memahami, menghayati dan mengamalkan syariat-syariat agama Islam.

Adapun macam-macam ibadah ditinjau dari berbagai segi yang dalam

kaitan dengan maksud dan tujuan pensyariatannya ulama fiqih membaginya

kepada tiga macam, yakni:

a. Ibadah mahdah adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah

SWT semata-mata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya sebatas pada

ibadah-ibadah khusus.73

b. Ibadah ghairu mahdah ialah ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut

hubungan dengan Allah SWT, tetapi juga berkaitan dengan sesama

______________

71 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 862.

72 Zakiah Daradjat, Dasar-Dasar Agama Islam: Buku Teks Pendidikan Agama pada
Perguruan Tinggi Umum, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 299.

73 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 114.
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makhluk (habl min Allah wa habl mi an-nas), di samping hubungan

vertikal juga ada hubungan horizontal. Hubungan sesama makhluk ini

tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan

manusia dengan lingkungannya.74

c. Ibadah zi al-wajhain adalah ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus,

yaitu ibadah mahdah dan ghair mahdah. Maksudnya adalah sebagian dari

maksud dan tujuan pensyariatannya dapat diketahui dan sebagian lainnya

tidak dapat diketahui, seperti nikah dan iddah.75

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah diketahui bahwa ibadah

mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokoknya adalah

menghadapkan diri kepada Allah SWT dan mengkonsentrasikan niat kepada-Nya

dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan itu seseorang akan mencapai derajat

yang tinggi di akhirat. Tujuan tambahan yang dimaksud adalah agar terciptanya

kemaslahatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Shalat umpamanya,

disyari’atkan pada dasarnya bertujuan untuk menundukan diri kepada Allah SWT

dengan ikhlas, mengingatkan diri dengan berzikir. Sedangkan tujuan tambahannya

antara lain adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan munkar.

2. Tinjauan tentang Motivasi Beribadah

Menurut Berelson dan Steiner, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul

Mursi menyebutkan bahwa istilah motivasi merupakan kondisi internal dari

seorang individu yang dapat melahirkan kekuatan, kegairahan dan dinamika serta

______________

74 Ibid..., hlm. 115.

75 Ibid..., hlm. 116.
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pada akhirnya mampu mengarahkan dan membentuk pola tingkah laku individu

yang bersangkutan.76

Dalam Islam pembahasan motivasi tidak bisa dilepaskan dari tahapan

kehidupan manusia, terdiri dari: (1) Tahapan pra-kehidupan (alam perjanjian),

pada alam ini terdapat rencana Tuhan yang memotivasi kehidupan manusia di

dunia ini. Isi dari motivasi itu adalah amanah yang berkenan dengan tugas dan

peran kehidupan manusia di dunia. (2) Tahapan kehidupan dunia, pada tahap ini

merupakan realisasi atau aktualisasi diri terhadap amanah yang telah diberikan

ditahap prakehidupan dunia. (3) Tahapan alam pasca-kehidupan dunia (alam

akhirat), pada kehidupan ditahap ini manusia diminta oleh Allah SWT untuk

mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya, apakah yang dilakukan sudah

sesuai dengan amanah atau tidak. Jika sesuai maka ia mendapatkan surga dan jika

tidak maka ia mendapatkan neraka.77

Menurut Anshari, motivasi spiritual seorang muslim terbagi menjadi tiga:

motivasi akidah, motivasi ibadah dan motivasi muamalat. Motivasi akidah adalah

keyakinan hidup, yaitu pengikraran yang bertolak dari hati. Jadi, motivasi akidah

dapat ditafsirkan sebagai motivasi dari dalam yang muncul akibat kekuatan akidah

tersebut. Ibadah merupakan tata aturan Illahi yang mengatur hubungan ritual

langsung antara hamba Allah SWT dengan Tuhannya yang tata caranya

ditentukan secara rinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasul. Sedangkan motivasi

ibadah merupakan motivasi yang tidak pernah dilakukan oleh orang yang tidak

______________

76 Abdul Hamid Mursi, SDM yang Produktif (Pendekatan Al-Quran dan Sains), (Jakarta:
Gema Insani Press, 1997), hlm. 91.

77 Ibid..., hlm. 92.
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memiliki agama, seperti sholat, doa, dan puasa. Jika dikaitkan dengan kegiatan

bekerja, ibadah masih berada dalam taraf proses, sedangkan output dari ibadah

adalah muamalat. Muamalat merupakan tata aturan Illahi yang mengatur

hubungan manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan benda atau

materi. Motivasi muamalat ini berarti mengatur kebutuhan manusia seperti:

kebutuhan primer (kebutuhan pokok), sekunder (kesenangan) dengan kewajiban

untuk dapat meningkatkan kinerja dan kebutuhan primer (kemewahan) yang

dilarang oleh Islam.78 Dengan demikian, diketahui bahwa aktivitas keagamaan

memang dapat menenangkan dan menyamankan seseorang sehingga seseorang

dapat merasakan kebahagian, kepuasan hidup, moral maupun kualitas hidup.

______________

78 Muafi, Pengaruh Motivasi Spiritual Karyawan Terhadap Kinerja Religius: Studi
Empiris Di Kawasan Industri Rungkut Surabaya (SIER), (Yogyakarta: Jurnal JSB Nomor 8 Vol. 3.
Tahun 2003), hlm. 6.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif

kualitatif yaitu penelitian langsung pada objek penelitian, untuk memperoleh data

yang diperlukan. Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris to describe yang

berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Dengan demikian  yang

dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menyelidiki

keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu. Kemudian data yang terkumpul

diklasifikasikan atau dikelompok-kelompokkan menurut jenis, sifat, atau

kondisinya. Sesudah datanya lengkap maka dibuat kesimpulan.1

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu di

Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Lhoknga kabupaten Aceh Besar.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive

sampling yaitu dengan menggunakan teknik penentuan responden dengan

pertimbangan tertentu.2 Responden merupakan orang yang dianggap lebih

mengetahui mengenai apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga akan

______________

1 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hlm. 3.

2 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011),
hlm. 85.
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memudahkan penyelesaian penelitian ini. Sumber data penelitian ini berjumlah

sebanyak 11 orang, dengan perincian; 4 (empat) orang warga binaan, dan 7 (tujuh)

orang pegawai Rutan yang terdiri dari Kepala Cabang Rutan Lhoknga sebanyak 1

(satu) orang, Kepala Bagian Tahanan sebanyak 1 (satu) orang, dan 5 (lima) orang

pegawai Cabang Rutan Lhoknga.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh

beberapa langkah, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu meliputi suatu kegiatan yang dilakukan terhadap objek

dengan menggunakan alat indra.3 Jadi observasi adalah mengamati objek

penelitian baik melalui indra penglihatan, penciuman dan peraba secara langsung

dan cermat, sehingga data tersebut dapat menjadi bahan masukan dalam

penyelesaian penelitian yang dilakukan. Observasi yang digunakan dalam

penelitian ini adalah observasi nonpartisipan. Adapun yang diobservasi adalah

suasana dan lingkungan Rutan, program kegiatan saat proses pembinaan

berlangsung, serta orang-orang yang terlibat dalam proses pembinaan tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara

(interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewe).4

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

______________

3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm. 272.

4 Ibid..., hlm. 270.
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melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan dalam suatu topik tertentu.5

Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dari informasi terhadap

permasalahan penelitian dan dijadikan data dalam penulisan skripsi ini. Adapun

jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara

terstruktur.

3. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka penulis

menambahkan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-

hal atau yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti,

notulen rapat dan agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian.6

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan dengan menempuh beberapa langkah,

kemudian hasilnya akan disimpulkan. Data yang telah terkumpul dipisahkan

sesuai dengan kategori masing-masing. Baik yang bersifat hasil observasi dan

wawancara maupun yang bersifat studi dokumentasi. Data tersebut akan

dibandingkan antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat ditemukan tingkat

keakuratan data untuk mencapai tingkat kesempurnaan secara akademik.

Miles and Huberman mengemukakan aktifitas dalam analisis data

kualitatif dilakukan dengan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

______________

5 Sugiono, Metode Penelitian..., hlm. 231.

6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., hlm. 274.
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sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data

meliputi data reduction, data display dan conclusion drawing/ verification.7

1. Data Reduction (Reduksi Data), yaitu merangkum, memilih hal-hal

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.8

Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan,

menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan demikian

kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan dijelaskan.

2. Data Display (penyajian data). Langkah selanjutnya adalah penyajian data

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, flowchart,

dan sejenisnya.9 Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan

singkat, padat dan jelas.

3. Conclusion Drawing/ Verification, yaitu penarikan kesimpulan dan

verifikasi.10 Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan

verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya remang-remang

objeknya sehingga setelah dilakukan penelitian menjadi jelas.

______________

7 Sugiyono, Metode Penelitian…, hlm. 246-252.

8 Ibid…, hlm. 247.

9 Ibid…, hlm. 249.

10 Ibid…, hlm. 252.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Fasilitas Cabang Rumah Tahanan Lhoknga

Citra Satelit Cabang Rumah Tahanan Cabang Lhoknga Jalan Banda Aceh-

Meulaboh Km. 9 Lhoknga Aceh Besar.1

Gambar 4.1
Citra Satelit Cabang Rumah Tahanan Lhoknga Aceh Besar

a. Daftar Bangunan
1) Bangunan Kantor
2) Dapur Umum
3) Mushalla at-Tawwabin
4) Ruang Kantin
5) Klinik dan Pustaka
6) Blok Wanita
7) Blok Pria
8) Pos Utama
9) Toilet
10) Parkiran
11) Pos Lingkungan

______________

1 Hasil Observasi Penulis di Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar.
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b. Ruangan Kantor
1) Ruang Kepala Rutan Cabang Rutan Lhoknga
2) Ruang Kasubsie Pelayanan Tahanan
3) Ruang Registrasi
4) Ruang Bendahara
5) Ruang KPCR (Kepala Pengamanan Cabang Rutan)
6) Ruang Kepegawaian
7) Ruang Perlengkapan
8) Ruang Tunggu
9) Gudang

c. Fasilitas Pendukung
1) CCTV : 12 unit
2) Loker Penyimpanan Barang : 1 unit
3) Trafo Pembangkit Listrik : 1 unit
4) Gerobak Sampah : 1 unit
5) Tangki Penampungan Air : 3 unit
6) Lapangan Bola Voli :
7) Lahan Berkebun :
8) Taman Bunga :

d. Jumlah Pegawai Cabang Rutan Lhoknga
1) Jumlah Pegawai Pria : 24 orang
2) Jumlah Pegawai Wanita : 8 orang

a) Pegawai Struktural : 2 orang
b) Pegawai KPCR : 4 regu (A, B, C, D)
c) Pegawai Perpustakaan : 2 orang
d) Staf : 16 orang
e) Kesehatan (Petugas Klinik) : 1 orang

Jumlah pegawai keseluruhan : 32 orang

e. Struktur
Kepala Rutan Cab. Lhoknga : Priyo Tri Laksono, Amd.IP., S.Sos
Kasubsie Pelayanan Tahanan : Sulaiman, SH
Bagian Bendahara : Said Khaizir, SE
Bagian Registrasi : Bahriza, SE
Bagian Kepegawaian : Zainuddin, SE

f. Jenjang Pendidikan
SMA : 22 orang S1 : 4 orang
D3 : 4 orang S2 : 2 orang
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g. Warga Binaan

Berikut ini adalah data terbaru yang berhasil penulis himpun dari situs

resmi (SDP) Sistem Database Pemasyarakatan pada Kanwil Aceh pada tanggal 6

Agustus 2017,2 disebutkan bahwa :

Tahanan dewasa laki-laki : 0 orang
Tahanan dewasa perempuan : 25 orang
Tahanan anak laki-laki : 0 orang
Tahanan anak perempuan : 0 orang
Napi dewasa laki-laki : 16 orang
Napi dewasa perempuan : 30 orang
Napi anak laki-laki : 14 orang
Napi anak perempuan : 0 orang

Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah warga binaan di Cabang

Rutan Lhoknga berjumlah 85 orang, dengan rincian 30 orang laki-laki dan 55

orang perempuan.

h. Daftar Blok
1) Kamar Pria

Tabel 4.1
Kamar Blok Pria

Blok Tipe Blok
Bebas Asap rokok Umum
Tahanan Anak Penampungan
Tipikor Pria Umum
Narkotika Pria Umum
Kriminal Umum Umum
Tahanan Pria Penampungan
Staf Sel Pria Isolasi
Blok Anak Isolasi

______________

2 Dikutip dari situs http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db68
6c50-6bd1-1bd1-ebe6-313134333039 dikases pada 6 Agustus 2017.
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2) Kamar Wanita
Tabel 4.2

Kamar Blok Wanita.3

Blok Tipe Blok
Tahanan Wanita Anak Penampungan
Tahanan Wanita Dewasa Penampungan
Tipikor Wanita Umum
Staf Sel Wanita Isolasi
Kriminal Umum Wanita Umum
Anak Wanita Umum
Narkotika Wanita Umum

B. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini akan dibahas tiga aspek data yang didapat dari lapangan.

Ketiga pembahasan tersebut yaitu (1) Bentuk Kegiatan yang Diterapkan Dalam

Meningkatkan Pengamalan Ibadah Warga Binaan; (2) Kinerja Petugas Cabang

Rutan Lhoknga Dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Warga Binaan; dan (3)

Kendala yang Dialami Petugas Dalam Meningkatkan Pengamalan Ibadah Warga

Binaan.

1. Bentuk Kegiatan yang Diterapkan Dalam Meningkatkan Pengamalan
Ibadah Warga Binaan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan seluruh responden

yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, keseluruhannya menunjukkan

bahwa program kegiatan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga ini, dapat

dilihat pada program rutin yang diterapkan pada tabel 4.1 berikut ini.

______________

3 Hasil Observasi Penulis di Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar.
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Tabel 4.3
Program Pembinaan Untuk Warga Binaan di Cabang Rutan Lhoknga.4

No Hari Waktu Kegiatan Pelaksana Tempat

1 Senin 10.00-12.00 Tausiah BMOIWI Mushala

2 Selasa 10.00-12.00 Pelatihan masak IKABOGA Aula Keterampilan

10.00-12.00 Pelatihan menjahit IWAPI Aula Keterampilan

15.00-16.00 Pelatihan marhaban
Citra Seni
Mandiri

Mushala

3 Rabu 10.00-12.00 Pengajian Al-Qur’an PW-AISYIAH Mushala

4 Kamis 10.00-12.00 Pengajian kitab Pesantren Mudi Mushala

5 Jum’at 09.00-09.30 Corve bersama Petugas Rutan Halaman Rutan

10.00-12.00 Pelatihan tata rias/ busana Wardah Aceh Aula Keterampilan

10.00-12.00 Pelatihan marhaban
Citra Seni
Mandiri

Mushala

6 Sabtu 08.00-09.00 Senam jantung sehat
Yayasan
Jantung
Indonesia

Lapangan Olah Raga
Rutan

Corve bersama Petugas Rutan Halaman Rutan

Selain program pembinaan yang telah disebutkan di atas, terdapat pula

program pembinaan yang sifatnya insidentil. Adapun program pembinaan tersebut

dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen dari Jurusan Bimbingan dan Konseling

(BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada bulan

Ramadhan. Salah satunya adalah pelaksanaan pesantren kilat dan shalat serta

khutbah jum’ah, yang mana di dalamnya diselipkan layanan konseling Islam

untuk membantu para warga binaan menyelesaikan permasalahannya secara

psikologis.

______________

4 Hasil observasi mengenai program kegiatan yang diterapkan di Cabang Rutan Lhoknga.
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2. Kinerja Petugas Cabang Rutan Lhoknga Dalam Meningkatkan
Pengamalan Ibadah Warga Binaan

Berdasarkan hasil observasi penulis mengenai kinerja petugas di Cabang

Rutan Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan, Bapak

Prio Tri Laksono, Amd,IP, S.Sos., selaku Kepala Cabang Rutan Lhoknga

mengatakan bahwasannya “semuanya sudah berjalan dengan baik. Dalam hal

shalat berjama’ah misalnya, meskipun hanya dilakukan pada waktu zhuhur saja,

para petugas di sini melakukan shalat berjama’ah. Tidak ada terlihat perbedaan

pada saat itu, semuanya berjalan baik. Meskipun di luar itu, masing-masing di

antara mereka mempunyai kesibukan tersendiri”.5 Bapak Sulaiman, SH juga

menambahkan bahwa “untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti dzikir dan

pengajian kitab, dilaksanakan berjalan dengan baik. Meskipun tidak setiap hari,

kegiatan tersebut dilakukan pada hari Senin dan Kamis, yang mana petugas ikut

terlibat diu dalamnya”.6

Dalam pandangan lain, Bapak Ibnu Abbas mengatakan bahwa “kinerja

petugas di sini sangat baik. Mengingat bahwa apa yang petugas lakukan di

sini,akan dinilai oleh warga binaan. Apabila baik yang dilakukan, maka baik juga

penilaian mereka, dan sebaliknya”.7 Ibu Yusriah Nasution juga menambahkan

bahwa “petugas di sini menjadi contoh bagi para warga binaan. Kalau para

petugas memberikan contoh yang buruk, selamanya mereka akan terperangkap
______________

5 Hasil wawancara dengan Bapak Prio Tri Laksono, Amd,IP, S.Sos selaku Kepala Cabang
Rutan Lhoknga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 pukul 11.00 WIB.

6 Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, SH selaku Kasubsie Peltah dan Pengelolaan
Cabang Rutan Lhoknga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 pukul 11.30 WIB.

7 Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Ibnu Abbas selaku petugas di Cabang Rutan
Lhoknga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.



58

dalam perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam”.8 Mukhidun juga

berpendapat bahwa “keikutsertaan petugas dalam proses kegiatan yang diterapkan

di sini, menunjukkan bahwa petugas di sini peduli akan mereka-mereka yang

pernah berbuat salah dan diajak untuk memperbaiki kesalahannya tersebut”.9

Sementara Zainuddin, SE menambahkan bahwa “petugas juga melibatkan pihak

atau elemen-elemen masyarakat yang peduli dengan nwarga binaan di sini untuk

bersama-sama belajar, melatih membiasakan kebiasaan untuk menjadi lebih baik

dari sebelumnya”,10 Bapak Bahriza, SE menegaskan bahwa “semua itu dilakukan

demi kehidupan yang lebih baik dan terarah sesuai dengan syari’at Islam”.11

Dari sudut pandang warga binaan, NT berpendapat bahwa “apa yang telah

diterapkan kepada warga binaan di sini, kami merasa puas. Meskipun tidak 100%

terlaksana sesuai dengan rencana. Kinerjanya sudah termasuk bagus dan kami

cukup puas”.12 Sementara VE berpendapat bahwa “apa yang telah diterapkan,

dapat kami terima dengan baik”.13 SS juga menambahkan “kami ingin hal ini terus

______________

8 Hasil wawancara dengan Ibu Yusriah Nasution selaku petugas di Cabang Rutan
Lhoknga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 09.30 WIB.

9 Hasil wawancara dengan Bapak Mukhidun selaku petugas di Cabang Rutan Lhoknga
pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

10 Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, SE selaku petugas di Cabang Rutan
Lhoknga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 11.00 WIB.

11 Hasil wawancara dengan Bapak Bahriza, SE selaku petugas di Cabang Rutan Lhoknga
pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 11.45 WIB.

12 Hasil wawancara dengan NT selaku warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga pada hari
Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

13 Hasil wawancara dengan VE selaku warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga pada hari
Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 10.45 WIB.
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dipertahankan dan dikembangkan”,14 FD juga berpendapat bahwa “niat dan apa

yang telah dilakukan petugas di sini, mudah-mudahan diberkahi dan diberikan

balasan yang mulia untuk mereka”.15

3. Kendala yang Dialami Petugas Dalam Meningkatkan Pengamalan
Ibadah Warga Binaan

Dalam proses meningkatkan pengamalan ibadah bagi warga binaan di

Cabang Rutan Lhoknga, petugas juga mengalami kendala-kendala. Hal ini

sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Prio Tri Laksono, Amd,IP, S.Sos., selaku

Kepala Cabang Rutan Lhoknga yang mengatakan bahwa “meskipun berbagai

upaya yang telah diterapkan di sini untuk meningkatkan pengamalan ibadah

warga binaan, kendala yang ditemukan. Salah satunya adalah masih kurangnya

kesadaran pada diri warga binaan untuk mengikuti kegiatan yang diterapkan”.16

Mereka harus dipaksa dan sedikit diberi ancaman agar mau ikut berpartisipasi”.17

Selain itu, Ibnu Abbas menambahkan bahwa “untuk shalat jum’at

khususnya, terkadang dilaksanakan dan juga sekali-kali tidak terlaksana. Hal ini

disebabkan tengku imam dan khatibnya jarang ada untuk memberikan khutbah di

______________

14 Hasil wawancara dengan SS selaku warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga pada hari
Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 11.10 WIB.

15 Hasil wawancara dengan FD selaku warga binaan di Cabang Rutan Lhoknga pada hari
Selasa tanggal 10 Januari 2017 pukul 11.15 WIB.

16 Hasil wawancara dengan Bapak Prio Tri Laksosno, Amd,IP, S.Sos selaku Kepala
Cabang Rutan Lhoknga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 pukul 11.00 WIB.

17 Hasil wawancara dengan Bapak Sulaiman, SH selaku Kasubsie Peltah dan Pengelolaan
Cabang Rutan Lhoknga pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 pukul 11.30 WIB.
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sini”.18 Begitu pula dengan pengajian khusus bagi warga binaan yang perempuan.

Pematerinya juga jarang datang.19 Karena tidak adanya ustad khusus jadi mereka

kurang ada kemajuan untuk dalam hal keagamaan.20 Ditambahkan Bapak

Mukhidun dengan mengatakan bahwa “bagi warga binaan yang tidak

berpartisipasi, saat mereka ditanya apa yang menyebabkan tidak mau

melakukannya, mereka menjawab hanya malas ikut”.21 Sebenarnya mereka dapat

melakukan semua itu, misalnya menjadi imam shalat. Tetapi kurangnya mental

dan kepercayaan diri jadi mereka menjadi ragu.22

C. Pembahasan

Sistem pembinaan yang diberikan petugas Cabang Rutan Lhoknga, secara

perlahan akan memberikan pemahaman terhadap warga binaan yang bersifat

motivasi bahwa pemenjaraan bukanlah akhir dari segalanya. Selama menjalani

masa hukuman di dalam Cabang Rutan Lhoknga, diharapkan pembinaan yang

diberikan akan berhasil membawa dampak positif bagi pengembangan diri warga

binaan ketika mereka kembali ke lingkungan sosial. Mereka akan membuktikan

bahwa diri mereka telah berubah menjadi lebih baik dalam bersikap dan

______________

18 Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Ibnu Abbas selaku petugas di Cabang Rutan
Lhoknga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.

19 Hasil wawancara dengan Ibu Yusriah Nasution selaku petugas di Cabang Rutan
Lhoknga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 09.30 WIB.

20 Hasil wawancara dengan Bapak Zainuddin, SE selaku petugas di Cabang Rutan
Lhoknga pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 11.00 WIB.

21 Hasil wawancara dengan Bapak Mukhidun selaku petugas di Cabang Rutan Lhoknga
pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 10.00 WIB.

22 Hasil wawancara dengan Bapak Bahriza, SE selaku petugas di Cabang Rutan Lhoknga
pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 pukul 11.45 WIB.
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berperilaku. Hal ini semua bukanlah semata-mata dapat berubah begitu saja,

melainkan hal ini berkat kinerja petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam membawa

warga binaannya ke arah yang yang lebih baik melalui pengamalan ibadah.

Dalam memberikan pembinaan pada warga binaan untuk memperbaiki

perilaku dan meningkatkan pengamalan agamanya, diterapkanlah beberapa

kegiatan yang bernuansa islami. Bebeberapa kegiatan tersebut antara lain

pemberian tausiah, pengajian Al-Qur’an dan kitab. Juga ada kegiatan untuk

melatih dan mengembangkan potensi diri berupa pelatihan masak, pelatihan

menjahit, pelatihan marhaban dan pelatihan tata rias/ busana. Pada hari-hari

tertentu, program corve (gotong royong) bersama juga diterapkan. Begitu pula

dilakukan senam jantung sehat untuk menjaga kebugaran fisik serta mempererat

hubungan antar sesama warga binaan maupun dengan petugas. Dalam prosesnya,

baik warga binaan maupun petugas, melakukannya secara bersama.

Dari keterlibatan petugas di Cabang Rutan Lhoknga secara langsung,

membuktikan bahwa segala upaya yang dilakukan benar-benar sebagai tugas dan

tanggung jawabnya untuk membawa serta mengantar warga binaan yang sedang

menjalani masa hukuman ke arah yang lebih baik setelah diberikan pembinaan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja petugas di Cabang

Rutan tersebut adalah penilaian dari hasil kerja nyata dengan standar kualitas

maupun kuantitas yang dihasilkan oleh setiap pegawai. Untuk itu, menurut hemat

bahwa penilaian kinerja petugas tersebut mutlak harus dilakukan untuk

mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap pegawai.
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Penilaian kerja tersebut bukan hanya serta merta untuk mendapatkan

bonus dari hasil kerjanya, melainkan hal tersebut merupakan sebuah sistem yang

digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah petugas tersebut telah

melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Pelaksanaan

pekerjaan secara keseluruhan bukan hanya dilihat atau dinilai hasil fisiknya tetapi

meliputi berbagai hal, seperti kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja,

prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus yang sesuai dengan bidang dan level

pekerjaan yang diembannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kinerja petugas rumah tahanan

dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan pada Cabang Rutan

Lhoknga di sini dapat dikatakan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari

keterlibatannya secara langsung dalam menerapkan pembinaan keagamaan kepada

warga binaannya. Meskipun ditemukan beberapa kendala berupa masih kurangnya

kesadaran pada diri warga binaan untuk mengikuti kegiatan yang diterapkan.

Untuk itu, mereka harus dipaksa dan sedikit diberi ancaman agar mau ikut

berpartisipasi. Untuk pelaksanaan shalat jum’atnya tidak secara rutin karena

tengku imam dan khatibnya jarang ada untuk memberikan khutbah. Begitu pula

dengan pengajian khusus bagi warga binaan yang perempuan.

Untuk itu, mengenai kinerja petugas rumah tahanan dalam meningkatkan

pengamalan ibadah warga binaan pada Cabang Rutan Lhoknga, dapat penulis nilai

dari beberapa aspek berikut ini:
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1) Kualitas

Kualitas kerja petugas dinilai baik dan banyak warga binaan yang merasa

puas terhadap kualitas pekerjaan petugas.

2) Kuantitas

Jumlah program kegiatan keagamaan yang diterapkan, mulai dari program

kegiatan keagamaan, keterampilan dan hubungan sosialnya.

3) Ketepatan waktu

Pelaksanaan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap harinya dan bergulir

setiap minggunya. Dilengkapi pula evaluasi pada waktu-waktu tertentu.

4) Efektivitas

Penulis menilai cukup lengkap program kegiatan yang diterapkan dan

didukung pula dari beberapa elemen masyarakat lainnyayang terlibat dalam

pelaksanaan program pembinaan dan keagamaan tersebut.

5) Kemandirian

Setiap petugas mempunyai komitmen kerja dalam partisipasinya dalam

setiap kegiatan dan tanggung jawabnya terhadap hasil yang akan dicapai. Hal ini

juga terlihat pada beberapa warga binaan yang telah mandiri dan dengan

kesadaran diri untuk mengikuti program kegiatan nyang diterapkan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang kinerja petugas rumah tahanan dalam

meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan pada Cabang Rutan Lhoknga,

maka dapat penulis simpulkan bahwa :

1. Bentuk kegiatan yang diterapkan oleh petugas Cabang Rutan Lhoknga

dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan, antara lain

pemberian tausiah, pengajian Al-Qur’an dan kitab. Juga ada kegiatan

untuk melatih dan mengembangkan potensi diri berupa pelatihan masak,

pelatihan menjahit, pelatihan marhaban dan pelatihan tata rias/ busana.

Pada hari-hari tertentu, program corve (gotong royong) bersama juga

diterapkan. Begitu pula dilakukan senam jantung sehat untuk menjaga

kebugaran fisik serta mempererat hubungan antar sesama warga binaan

maupun dengan petugas. Dalam prosesnya, baik warga binaan maupun

petugas, melakukannya secara bersama.

2. Kinerja petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam meningkatkan pengamalan

ibadah warga binaan dinilai efektif. Hal ini dapat dilihat dari

keterlibatannya secara langsung dalam menerapkan pembinaan keagamaan

kepada warga binaannya. Hal ini dapat dilihat dari kualitas dan kuantitas

kerja, ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, keefektivitasan kerja serta

kemandirian yang tercipta pada diri petugas maupun warga binaan.
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3. Kendala yang dialami petugas Cabang Rutan Lhoknga dalam

meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan antara lain masih

kurangnya kesadaran pada diri warga binaan untuk mengikuti kegiatan

yang diterapkan. Untuk itu, mereka harus dipaksa dan sedikit diberi

ancaman agar mau ikut berpartisipasi. Untuk pelaksanaan shalat jum’atnya

tidak secara rutin karena tengku imam dan khatibnya jarang ada untuk

memberikan khutbah. Begitu pula dengan pengajian khusus bagi warga

binaan yang perempuan.

B. Saran

Untuk itu, penulis ingin memberikan beberapa rekomendasi kepada pihak

yang terkait, yaitu kepada pimpinan atau Kepala Cabang Rutan Lhoknga agar

dapat membuat pendidikan dan pelatihan, motivasi, disiplin, keterampilan, tingkat

penghasilan, lingkungan dan iklim kerja serta penguasaan peralatan kepada para

petugasnya agar dapat lebih meningkatkan efektivitas dan produktivitas kerjanya.
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LAPORAN HASIL OBSERVASI

No. Aspek Sub Aspek Hasil Observasi

1 Bentuk
Kegiatan

 Kegiatan
keagamaan

 Kegiatan
keterampilan

Dari hasil observasi penulis, didapatkan
bahwa kegiatan keagamaan yang
diterapkan kepada warga binaan antara
lain tausiyah yang bertujuan untuk
motivasi warga binaan agar tetap
semangat menjalani hidup. Pengajian
Al-Qur’an juga ada, yang mana
pengajian tersebut untuk memperbaiki
dan melatih bacaan Al-Qur’an warga
binaan. Pengajian kitab dari ustad Fauzi
juga diterapkan, yang dalam
pembahasannya mengkaji tentang ibadah
dengan metode pengkajian kitab-kitab.
Pelatihan marhaban juga diterapkan dan
lebih difokuskan kepada warga binaan
yang mempunyai bakat ke arah musik.

2 Kinerja
Petugas

 Tanggung jawab
 Displin kerja
 Kepemimpinan
 Kemampuan

kerja

Penulis menemukan bahwa petugas
memiliki tanggung jawab untuk
mengarahkan dan mengantarkan warga
binaan mengikuti kegiatan yang
diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari
keikutsertaan petugas dalam mengawasi
dan menjaga ketertiban kegiatan yang
sedang berlangsung.

3 Kendala
Yang
Dialami

 Kurangnya
kesadaran

 Pemateri yang
jarang datang

Kendala yang penulis lihat, hanya
berupa keterpaksaan dari beberapa
warga binaan yang merasa enggan
mengikuti kegiatan. Hal tersebut juga
diperparah lagi dengan tidak rutinnya
pemateri yang mengisi kegiatan tersebut.
Penulis tidak mengetahui secara pasti
mengapa hal tersebut terjadi.

Tabel di atas adalah daftar hasil observasi yang penulis temukan selama
berada di lokasi penelitian. Untuk itu, penulis menyusun hasil laporan ini untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEDOMAN WAWANCARA

Untuk menjawab pertanyaan menyangkut kinerja petugas rumah tahanan

dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan pada Cabang Rutan

Lhoknga, maka disusun beberapa butir pertanyaan sebagai berikut :

A. Pertanyaan Untuk Warga Binaan

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ ibu mengenai kinerja petugas rumah

tahanan dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan?

2. Apa yang saja kegiatan diterapkan kepada warga binaan?

3. Bagaimana tindakan petugas dalam meningkatkan pengamalan ibadah

warga binaan?

4. Bagaimana proses yang berlangsung di saat petugas menerapkan kegiatan

tersebut?

5. Apakah program kegiatan yang telah ada selama ini berjalan efektif?

6. Bagaimana hasil pembinaan tersebut, apakah sudah memberikan dampak

terhadap peningkatan pengamalan ibadah warga binaan?

7. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung program tersebut?

B. Pertanyaan Untuk Pegawai Cabang Rutan Lhoknga

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ ibu mengenai kinerja petugas rumah

tahanan dalam meningkatkan pengamalan ibadah warga binaan?

2. Apa yang saja kegiatan diterapkan kepada warga binaan?

3. Bagaimana tindakan petugas dalam meningkatkan pengamalan ibadah

warga binaan?

4. Bagaimana proses yang berlangsung di saat petugas menerapkan kegiatan

tersebut?

5. Apakah program kegiatan yang telah ada selama ini berjalan efektif?

6. Bagaimana hasil pembinaan tersebut, apakah sudah memberikan dampak

terhadap peningkatan pengamalan ibadah warga binaan?

7. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung program tersebut?
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