


ABSTRAK 
 
 
  
 Agama Islam mengandung system nilai kehidupan manusia dan tidak akan pernah 
berubah sampai akhir zaman. Nilai-nilai dalam Islam mengandung 2 kategori arti dilihat dari 
segi normative yaitu pertimbangan baik dan buruk, benar dan salah, haq dan batal, diridloi 
dan dikutuk oleh Allah SWT. Sedangkan dari segi operasionalnya nilai-nilai Islam 
mengandung lima kategori yaitu, wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Adapun 
pengaruh dari pelekasanaan pembinaan agama slam yang selama ini diperoleh narapidana 
terjabar dalam bentuk perubahan perilaku positif di LP, sehingga dapat mengurangi masa 
hukuman yang telah ditetapkan Hakim di Pengadilan. 
 
  Dalam usaha mendapatkan data-data yang tepat dalam penelitian ini dilakukan secara 
populasi kepada subyek yang menjadi sumber data. Untuk subyek penelitian dari narapidan 
digunakan cara pengambilan sample random, dan subyek untuk  pegawai digunakan sample 
wilayah. Metode pengumpulan datanya melalui  metode kuisioner, metode wawancara, 
metode observasi, metode dokumentasi, dan metode tes. Penelitian yang digunakan bersifat 
diskriptif analitik, yang dari penelitian ini diperoleh data kualitatif dan kuantitatif. Untuk data 
yang bersifat kualitatif, digunakan secara diskriptif analitik non statistic dengan metode 
berfikir induktif dan deduktif. Sedang untuk data yang bersifat kuantitatif  akan digunakan 
analisis statistic. 
 
 Keaktifan narapidana secara rutin dalam mengubah, memperbaiki dan meningkatkan 
perilaku menjadi  berakhlak baik melalui pembinaan agama Islam yang mereka mulai dari 
perenungan diri dan merasa menyesal terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Pembinaan 
psikologis yang diselenggarakan LP Yogyakarta sangat penting bagi narapidana, karena 
mereka butuh perhatian orang dalam membina pergaulannya dengan masyarakat sekitar 
secara rutin. Tapi pada kenyataannya belum terlaksana secara rutin, dan kurang perhatian 
wali terhadap narapidana ataupun sebalinya. Tetapi pada program bimbingan dan konseling 
cukup terlaksana oleh pegawai yang bersangkutan. Dalam tahap mengubah perilaku 
narapidana melalui pembinaan agama Islam dan pembinaan psikologi cukup berpengaruh 
terhadap perubahan perilaku, baik yang bersifat pribadi maupun social. 
 
 
Key word:  pembinaan agama Islam, perilaku narapidana, Lembaga Pemasyarakatan   

        
 
  

 
 
 
 
 
 
  


























































































































































	HALAMAN JUDUL 
	ABSTRAK
	HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING
	HALAMAN NOTA DINAS KONSULTAN
	HALAMAN PENGESAHAN
	HALAMAN MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Penegasan Istilah
	B. Latar Belakang Masalah
	C. Rumusan Masalah
	D. Alasan pemilihan Judul
	E. Tujuan dan kegunaan Pendidikan
	F. Metode Penelitian
	G. Tinjauan Pustaka
	H. Sistematika Pembahasan

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



