
BAB V 

PENUTUP 

Sebagai penutup dari skripsi ini, peneliti menyampaikan beberapa 

kesimpulan yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian ini. Disamping hal 

tersebut, peneliti juga menyampaikan beberapa saran-saran kepada berbagai pihak 

yang semoga bisa bermanfaat untuk pihak yang bersangkutan terutama bina 

rohani Islam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

A. Kesimpulan  

1. Peran bina rohani dalam melaksanakan bimbingan agama Islam 

terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta. 

Peranan yang dilakukan oleh petugas bina rohani Islam dalam 

melaksanakan bimbingan agama Islam terhadap warga binaan 

pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA 

Yogyakarta, yaitu dengan membina dan memberikan santunan atau 

bimbingan rohani Islam kepada warga binaan dan keluarganya. 

Dalam hal ini, peranan dari bina rohani Islam belum optimal 

dikarenakan masih adanya penghambat yang menghambat bina 

rohani dalam menjalankan peranannya. 

 

 



2. Proses pelaksanaan bimbingan agama Islam di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

Adapun proses pelaksanaan bimbingan agama Islam yang 

dilakukan oleh bina rohani terhadap warga binaan di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

Pada proses pelaksanaan bina rohani menggunakan beberapa 

metode yang cukup variatif dalam memberikan bimbingan agama 

Islam, diantaranya adalah metode ceramah, tanya jawab, latihan, 

diskusi, metode langsung dan tidak langsung. Adapun langkah-

langkah metode langsung yang dilakukan bina rohani Islam 

diantaranya: melihat daftar nama warga binaan yang akan 

melaksanakan bimbingan agama Islam, menuju ke tempat 

pelaksanaan bimbingan agama Islam (masjid), melihat kondisi 

warga binaan secara umum, memberikan bimbingan dan 

pemahaman terkait materi baik yang sudah disampaikan oleh 

petugas bina rohani Islam maupun yang akan disampaikan, 

memberikan motivasi kepada warga binaan beserta keluarga 

supaya menerima dengan lapang dada atas hukuman pidananya, 

sesekali petugas bina rohani mengingatkan kepada warga binaan 

untuk selalu menjalankan ibadah baik yang bersifat mahdah 

maupun ghairu mahdah. Sedangkan metode tidak langsung 

dilakukan oleh petugas bina rohani kepada warga binaan dengan 

cara penerbitan buku “Bimbingan Ibadah dan Doa-doa Ritual,” 



terpasangnya speaker di ruangan blok warga binaan, terpasangnya 

iklan-iklan kreatif bernuansakan nilai Islam di sekeliling blok 

warga binaan.  

3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan agama 

Islam di Lembaga Pemaysarakatan Kelas IIA Yogyakarta. 

Faktor yang menjadi penghambat peranan bina rohani Islam dalam 

melaksanakan bimbingan agama Islam terhadap warga binaan 

adalah keterbatasan waktu yang tersedia, kurang efisiennya tenaga 

bina rohani Islam dari luar Lembaga dalam mengelola waktu 

pelaksanaan bimbingan agama Islam, minimnya kesadaran dari 

warga binaan dalam memanfaatkan kesempatan untuk 

melaksanakan pembinaan rohani Islam. Sedangkan yang menjadi 

faktor pendukung peranan bina rohani Islam adalah (1) Jika 

dipandang dari bidang ketenagaan petugas bina rohani Islam 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, pendidikan dari 

masing-masing petugas dinilai telah sesuai dengan bidangnya dan 

kompeten dalam bidangnya yaitu pada bidang keagamaan. Selain 

dari segi pendidikan, usia ketenagaan petugas bina rohani Islam 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta sudah pada 

tingkat kematangan jiwa. (2) Selain petugas dari pegawai, 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta juga bekerja sama 

dengan petugas bina rohani dari luar Lembaga seperti MUI, 

Kanwil Kementerian Agama, Al Madinah, dan Pesantren yang 



menjadikan pelaksanaan pembinaan rohani Islam di Lembaga 

tersebut lebih variatif. (3) Akses antara blok putra dengan tempat 

pembinaan rohani Islam warga binaan sangat mudah di jangkau 

dan tidak terlalu jauh. Sehingga ketika akan dilaksanakan 

bimbingan agama Islam tidak membutuhkan waktu yang banyak 

dan cepat. (4) Ketersediaan fasilitas yang memadai di masjid 

menjadikan proses pelaksanaan pembinaan rohani Islam sesuai 

dengan yang diharapkan. 

4. Akan tetapi bagi warga binaan yang melaksanakan bimbingan 

agama Islam sesuai dengan perintahnya, peranan bina rohani di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dinilai sangat 

bermanfaat dan berkontribusi. Dengan bukti perbandingan 

beberapa warga binaan ketika awal masuk Lembaga 

Pemasyarakatan hingga kini yang telah melaksanakan kegiatan 

tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka terdapat beberapa saran yang 

diajukan oleh peneliti agar bina rohani Lembaga Pemasyarakatan 

Kelas IIA Yogyakarta dapat mengoptimalkan peranannya, diantaranya. 

1. Bagi seluruh petugas bina rohani Islam Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta untuk lebih 

meningkatkan pelayanan bimbingan agama Islam kepada 

warga binaan, terutama bagi warga binaan yang sudah 



melaksanakan selama 30 hari, diharapkan tidak putus kegiatan 

yang berkaitan dengan keagamaan. Diupayakan agar tetap 

termotivasi, kemantapan hati dan aktivitas ibadah seperti 

shalat, dzikir serta pengetahuan lainnya. 

2. Sebaiknya setelah bina rohani mengetahui daftar nama-nama 

yang akan mengikuti bimbingan rohani Islam menanyakan 

kepada warga binaan tentang identitas lengkap, status sosial, 

dan keadaan dirumah seperti apa. Bertujuan agar bina rohani 

mampu memberikan santunan sesuai dengan kebutuhan warga 

binaan. 

3. Selain hal di atas, alangkah baiknya jika seluruh pegawai di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta lebih peduli 

lagi akan hal yang berkaitan dengan keagamaan, karena agama 

sangat penting walaupun dipenjara. Karena pembinaan rohani 

warga binaan bukan hanya tugas bina rohani Islam saja 

melainkan tugas yang melibatkan semuanya. Apalagi di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta terdapat wali 

warga binaan yang bekerja membina dan membimbing anak 

walinya, dengan harapan mampu menambah sarana yang dapat 

dimanfaatkan oleh warga binaan untuk menyampaikan 

keluhannya. 

4. Dibutuhkan adanya penambahan Sumber Daya Manusia bina 

rohani Islam yang kreatif dalam memberikan santunan rohani 



Islam agar warga binaan pemasyarakatan tidak bosan dengan 

kegiatan tersebut. 

C. Penutup 

Sebagai penutup, wujud rasa syukur dengan menyebut kata 

Alhamdulillah yang pantas terucap oleh peneliti atas segala 

kenikmatan yang Allah SWT berikan. Hanya karena pertolongan dan 

kasih sayang-Nya peneliti mampu menyelesaikan karya ilmiah ini. 

Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada semua pihak yang 

terlibat dalam proses penyelesaiaanya. 

Namun dapat disadari sepenuhnya bahwa penulisan karya ilmiah 

ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak hal kekurangan. 

Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 

penulis dalam berbagai keilmuan. Untuk itu peneliti sangat bersyukur 

jika ada kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan 

penulisan karya ilmiah ini. Sebagai akhir kata peneliti berharap 

semoga penulisan ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri 

dan umumnya bagi pembaca. Semoga Allah melimpahkan rahmat, 

hidayah dan ridho-Nya kepada kita semua. Amiin. 
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