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ىَهۖا َوَقْد َخاَب َمْن  ىَهۖا َقْد اَفْ َلَح َمْن زَك ّٰ ىَهۖا فَاَْْلََمَها ُفُجْوَرَها َوتَ ْقوّٰ ىَها  َونَ ْفٍس وََّما َسو ّٰ  َدس ّٰ
 

Artinya: “Demi jiwa serta yang melengkapinya. Maka Allah menghilhamkan 

kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketaqwaan. Sungguh menanglah 

orang yang menyucikan jiwa itu dan merugilah orang yang 

mengotorinya”. (QS. Asy-Syams, 91:7-10) 
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ABSTRAK 

Lintin Ayu Anggraini, 2022 “Implementasi Andragogi dalam Pembelajaran PAI 

Pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi”. 

 

Maraknya kasus kriminal dan tindak kejahatan yang sangat merajalela. 

Narapidana yaitu orang yang tengah menjalani hukuman atas akibat dari 

perbuatan kejahatan. Penyebab orang melakukan tindak kejahatan karena ada 

banyak faktor diantaranya karena rendahnya tingkat ketakwaan dalam jiwa 

manusia. Sehingga perlunya pembelajaran PAI pada narapidana, guna 

meningkatkan kesadaran iman para narapidana agar bisa menjadi pribadi yang 

jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Tentunya semua itu dibarengi dengan 

adanya pendidikan khusus, pendidikan itu adalah andragogi atau pendidikan orang 

dewasa (POD). Andragogi adalah ilmu tentang cara membantu orang dewasa 

belajar. Adapun nantinya dengan adanya andragogi dalam pembelajaran PAI ini, 

bisa menumbuhkan rasa kesadaran dan kemandirian dalam menyelesaikan segala 

permasalahan yang dialami narapidana dan yakin bahwa mereka sangat butuh 

belajar ilmu agama. 

Fokus yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut, 1) Apa tujuan 

andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) kelas IIa Kabupaten Banyuwangi?; 2) Apa materi andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIa 

Kabupaten Banyuwangi?; 3) Apa model andragogi dalam pembelajaran PAI pada 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIa Kabupaten 

Banyuwangi?; 4) Bagaimana evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI pada 

narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIa Kabupaten 

Banyuwangi? 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan jenis kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model 

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana dan analisis model 

ini dilakukan secara interaktif, yaitu berupa Kondensasi Data (Condensation), 

Display Data, dan Gambaran atau Kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing 

/verification). Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dan teknik. 

Hasil Penelitian ini yaitu 1) Tujuan andragogi dalam pembelajaran PAI 

pada narapidana bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran iman dan 

ketakwaan narapidana agar bisa menjadi pribadi lebih baik; 2) Materi andragogi 

dalam pembelajaran PAI pada narapidana bersifat pembelajaran PAI secara 

kontekstual; 3) Model andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidana 

dikemas dalam bentuk penyuluhan agama oleh Kementerian Agama Kabupaten 

Banyuwangi; 4) Evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidana 

dilakukan dalam bentuk penilaian dengan pengamatan langsung dilapangan. 

 

Kata kunci: Andragogi, Pembelajaran PAI. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Menurut Budimansyah dalam Sri Hayati bahwa pembelajaran adalah 

sebagai perubahan dalam kemampuan, sikap, atau perilaku siswa yang relatif 

permanen sebagai akibat pengalaman atau pelatihan. Perubahan kemampuan 

yang hanya berlangsung sekejab dan kemudian kembali ke perilaku semula 

menunjukkan belum terjadi peristiwa pembelajaran, walaupun mungkin terjadi 

pengajaran. Seperti dinyatakan dalam pilar-pilar pendidikan/pembelajaran dari 

UNESCO, selain terjadi “learning to know” (pembelajaran untuk tahu), juga 

harus terjadi “learning to do” (pembelajaran untuk berbuat) dan bahkan 

dituntut sampai pada “learning to be” (pembelajaran untuk membangun jati 

diri yang kokoh) dan “learning to live together” (pembelajaran untuk hidup 

bersama secara harmonis). Banyak ahli mengemukakan bahwa pembelajaran 

merupakan implementasi kurikulum, tapi banyak juga yang mengemukakan 

bahwa pembelajaran itu sendiri merupakan kurikulum sebagai aksi/kegiatan.
1
 

Pendidikan yaitu suatu usaha sadar yang dilakukan orang dewasa  

kepada mereka yang masih dirasa belum dewasa. Pendidikan merupakan 

sebuah perubahan ilmu pengetahuan, pola pikir, dan nilai-nilai yang tumbuh 

dari generasi ke generasi supaya bisa ditransformasikan kepada generasi 

                                                           
1 Sri Hayati, Belajar dan Pembelajaran Berbasis Cooperative Learning, (Graha 

Cendekia:Magelang, 2017), 2-3. 



2 

 

 

 

selanjutnya.
2
 Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2018 

yang mengacu pada tujuan kurikulum 2013 yang menjelaskan: 

“Tujuan kurikulum 2013 yaitu berupaya mempersiapkan manusia di 

Indonesia supaya memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan 

Warga Negara Indonesia yang beriman, kreatif, produktif, afektif, dan 

inovatif serta dapat berkonstribusi dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara, dan peradaban dunia”.
3
  

  

Pendidikan bukan hanya menjadikan peserta didik bisa menjadi orang 

yang beretika, berkesinambungan  dalam melahirkan dan memperoleh ilmu 

pengetahuan, norma-norma, dan perasaan-perasaan dalam kegiatan belajar. 

Tetapi lebih bagaimana bisa menjadikan peserta didik aktif dalam 

menumbuhkan potensi dan kreatifitas yang dimilikinya. Tentunya dengan 

melalui proses pembelajaran.  

Menurut Nino Andrianto bahwasanya istilah pendidikan agama Islam 

yaitu usaha sadar dan sengaja guna membekali peserta didik supaya 

mengetahui, memahami,, mengimani ajaran Islam, bertakwa dan berbudi 

pekerti dalam mewujudkan agama Islam dari sumber utamanya yaitu Al-

Quran dan Al-Hadis.
4
 Pendidikan agama Islam sejatinya sebagai wadah dalam 

membentuk moral atau akhlak manusia. melalui pendidikan agama Islam 

dapat mengajarkan kita akan sikap yang baik, keikhlasan, kejujuran, serta 

meningkatkan budi pekerti luhur contohnya kebaikan, keadilan, kasih   

                                                           
2 Rudi Ahmad Suryadi, Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 1.  
3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (Undang-undan 

nomor 35 tahun 2018), 3.  
4 Nino Andrianto, Pendidikan Agama Islam Interdisipliner untuk Perguruan Tinggi, 

(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 3, https://g.co/kgs/ZqbMoR.  
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sayang, dan senantiasa mengedepankan Allah SWT dalam setiap keadaan 

dimanapun dan kapanpun. Dengan adanya pendidikan agama Islam bisa 

menjadikan manusia menjadi manusia lebih progresif, berakhlak mulia dan 

sikap-sikap positif lainnya.  

Andragogi adalah ilmu tentang cara membantu orang dewasa belajar. 

Sebagai suatu ilmu, andragogi mempunyai karakter ilmu yang unik dan 

berbeda dengan ilmu lainnya, termasuk pedagogik sebagai ilmu mendidik 

anak. Karena itu, andragogi mempunyai objek kajian tersendiri secara 

ontologis, epistimologis dan aksiologis.
5
 Andragogi disebut juga dengan 

Pendidikan Orang Dewasa (POD) merupakan cetak biru yang mendukung 

pembelajar dewasa supaya bisa terlibat, mempertahankan, dan menerapkan 

pengalaman pendidikan dalam kehidupan mereka. Maka dari itu, kurikulum 

yang dikembangkan harus bisa mengarahkan dan memotivasi pembelajar 

dewasa, untuk mengarahkan pada tujuan, dan bisa diimplementasikan secara 

mudah dengan kehidupan nyata.
6
 

Maraknya kasus kriminal dan tindak kejahatan yang sangat merajalela, 

bahkan kejahatan yang menghiasi dalam dunia digital atau media massa. Pada 

kenyataanya kejahatan bisa terjadi karena didukung oleh suatu situasi yang 

kurang mendukung, sehingga seseorang merasa serba kekurangan, dan tidak 

pernah merasa puas, dan selalu ingin mewujudkan kenyataan  yang ditolaknya 

itu supaya sesuai dengan harapan dan ekspektasinya. Tidak jarang tindakan 

yang dilakukan  itu dengan segala cara agar sesuai dengan harapan dan 

                                                           
5  Sugiyanto dan Lilik Wahyuni, Pendidikan Orang Dewasa (Andragogi), (Malang: UB 

Press, 2020), 3. 
6 Wahyuni, 7. 
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ekspektasinya yang kemudian dikenal dengan istilah tujuan menghalalkan 

segala cara.
7
 Sehingga kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun baik orang tua, 

muda, dan anak-anak. Apabila kejahatan tersebut sudah fatal seperti narkoba, 

membunuh, mencuri dll, dan pada akhirnya menyebabkan orang tersebut 

mendapatkan hukuman penjara karena konsekuensi dari apa yang telah 

diperbuat. Maka, orang tersebut bisa disebut sebagai narapidana. 

Narapidana yaitu orang yang tengah menjalani hukuman atas akibat dari 

perbuatan kejahatan.
8
 Sehingga bisa dibilang jika seorang sudah menjadi 

narapidana, maka tanggung jawab sepenuhnya yaitu pada lembaga 

pemasyarakatan (Lapas). Dimana lembaga ini yang melakukan pembinaan 

terhadap narapidana dan dikenal dengan istilah Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas). Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pada Lembaga dan 

Rumah Tahanan pada Bab 1 Pasal 1 ayat (1) “Lembaga Pemasyarakatan yang 

selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan 

Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.
9
 

Pada kondisi lapangan, kondisi narapidana yang bertempat di Lapas 

Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi diketahui jumlah narapidana per tanggal 4 

Januari 2022 sekitar 616 orang yang terbagi dari jenis kelamin laki-laki 

berjumlah 589 orang dan wanita 27 orang.  Dan melihat dari jenis perkara 

                                                           
7 Aprinus Salam, Politik dan Budaya Kejahatan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2014), 5, https://g.co/kgs/aFAKij. 
8 Ernawati Waridah, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Kawah Media, 2017), 188, 

https://g.co/kgs/65tCpy. 
9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 

2018. 
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terbanyak yaitu narkotika sebanyak 250 orang. Dimana narkotika adalah obat 

terlarang dan haram untuk dikonsumsi. Sehingga bisa dikatakan penyebab 

orang melakukan tindak kejahatan karena rendahnya tingkat ketakwaan dalam 

jiwa manusia. Perlunya pembelajaran PAI pada narapidana, guna 

meningkatkan kesadaran iman para narapidana agar bisa menjadi pribadi yang 

jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Tentunya semua itu dibarengi dengan 

adanya pendidikan khusus, pendidikan itu adalah andragogi atau pendidikan 

orang dewasa. Dimana dalam pendidikan berarti seorang pendidik sudah 

selayaknya menganggap bahwa peserta didik itu adalah orang dewasa. 

Pendidikan ini relevan dengan kondisi di dalam Lapas yang dimana sasaran 

yang dituju bukan peserta didik lagi akan tetapi narapidana. 

Adapun nantinya dengan adanya andragogi ini, bisa menumbuhkan rasa 

kesadaran dan kemandirian dalam menyelesaikan segala permasalahan yang 

dialami narapidana dan yakin bahwa mereka sangat butuh belajar ilmu agama. 

Dengan ilmu agama, nantinya bisa menjadi bekal dalam kehidupannya karena 

memang didalam tahanan tentunya pasti banyak sekali tekanan psikologis 

karena mereka menyandang sebagai narapidana. Maka dari itu, di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) memberikan andragogi dalam pembelajaran PAI 

supaya dapat membuat para narapidana bisa menjadi pribadi yang jauh lebih 

baik lagi, kuat iman bertakwa, mandiri, dan yang terpenting mereka sadar 

akan perbuatan buruk di masa lampau dan tidak akan mengulanginya kembali.  

Sejatinya orang melakukan tindak kejahatan dikarenakan rendahnya 

tingkat ketakwaan dalam jiwa manusia. Pondasi agama yang lemah 
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mengakibatkan seseorang bisa melakukan kejahatan kriminal. Dan hal ini 

sangat berkaitan dengan al-Qur‟an surah Asy-Syams ayat 7-10 yang berbunyi:  

ىَهۖا فَاَْْلََمَها ُفُجْوَرَها  ىَها  َونَ ْفٍس وََّما َسو ّٰ ىَهۖا َوَقْد َخاَب َمْن َدس ّٰ ىَهۖا َقْد اَفْ َلَح َمْن زَك ّٰ  َوتَ ْقوّٰ
Artinya: “Demi jiwa serta yang melengkapinya. Maka Allah 

menghilhamkan kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketaqwaan. 

Sungguh menanglah orang yang menyucikan jiwa itu dan 

merugilah orang yang mengotorinya”. (QS. Asy-Syams, 91: 7-

10).
10

   
 

Jadi, agama adalah sebagai kunci utama dalam diri seseorang, jika 

tingkat ketakwaan kuat maka mereka akan sadar dan terkontrol tidak akan 

melakukan tindak kejahatan. Bagi yang lemah tingkat ketakwaanya, maka 

akan dibutakan dengan urusan dunia demi tercapai kebutuhan dan keinginan 

nafsu belaka. Beragam tindak kejahatan bisa terjadi oleh siapapun. 

Permasalahan yang dialami narapidana sangatlah kompleks. Seperti sedikitnya 

ruang gerak atau kemerdekaan, beban moral, terpisah dari orang yang 

tersayang atau keluarga, karena memang mereka berada dalam lapas. Maka 

dari itu narapidana membutuhkan andragogi dalam pembelajaran PAI, 

sehingga nantinya dapat menjadi bekal dalam hal kebaikan untuk menuju jalan 

yang benar. Kemudian mereka bisa menyesal dan sadar akan kesalahannya 

dimasa lalu. 

Maka dari itu, untuk menindaklanjuti terkait implementasi andragogi 

dalam pembelajaran PAI pada narapidana yang bertempat di lembaga 

permasyarakatan kelas IIa Kabupaten Banyuwangi, maka dari itu penulis 

tertarik untuk meneliti terkait “Implementasi Andragogi dalam Pembelajaran 

                                                           
10 Departemen Agama Islam, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, 551. 
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PAI pada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIa 

Kabupaten Banyuwangi”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan konteks masalah diatas, maka fokus penelitian ini adalah: 

1. Apa Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi? 

2. Apa Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi? 

3. Apa Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi? 

4. Bagaimana Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan Model Andragogi 

pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kabupaten Banyuwangi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini difokuskan sebagai berikut: 

1. Mendekskripsikan Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi. 

2. Mendekskripsikan Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kabupaten Banyuwangi. 
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3. Mendekskripsikan Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kabupaten Banyuwangi. 

4. Mendekskripsikan Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan Model 

Andragogi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 

IIA Kabupaten Banyuwangi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini nantinya bisa meningkatkan ilmu pengetahuan serta 

referensi yang berkaitan dengan implementasi andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat mewariskan pengalaman baru yang nantinya dapat 

dimanfaatkan peneliti sebagai bekal dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan terlebih ilmu agama bagi guru Pendidikan Agama Islam 

ketika masuk atau terjun pada lembaga atau instansi nonformal. 

b. Bagi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk 

mengidentifikasi terkait masalah atau kendala dan  mencari solusi 

dalam hal meningkatkan kualitas dan kesadaran keimanan WBP dalam 
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upaya implementasi andragogi dalam pembelajaran PAI agar menjadi 

pribadi yang lebih baik lagi. 

c. Bagi Kampus UIN KHAS Jember 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literatur dan referensi 

bagi seluruh civitas akademik yang ingin mengembangkan kajiannya. 

d. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan informasi lebih dan sebagai bahan 

bacaan yang bermanfaat dan tentunya actual, khususnya yang ingin 

melakukan penelitian dengan suasana baru yaitu tentang implementasi 

andragogi pada pembalajaran PAI pada narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi. 

E. Definisi Istilah 

Adapun Definisi Istilah Penelitian ini difokuskan sebagai berikut: 

1. Andragogi 

Andragogi atau disebut juga dengan Pendekatan Orang Dewasa 

(POD) adalah suatu ilmu atau seni yang membahas akan pendekatan 

dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik yang berusia dewasa, 

yang dahulu digunakan dan diterapkan dalam satuan lingkup program 

nonformal. Orang dewasa ini merupakan sebagai cetak biru yang nantinya 

dapat membantu pembelajar dewasa terlibat, mempertahankan, dan 

mempraktikan pengalaman pendidikan dalam kehidupan mereka. 

Andragogi memberikan pembelajaran yang sanggup menjadikan orang 

dewasa melaksanakan transformasi positif. Sehingga, kurikulum yang 



10 

 

 
 

dikembangkan harus sanggup memfokuskan dan mendorong pembelajar 

dewasa, berorientasi pada tujuan, dan dapat diimplementasikan secara 

praktis dengan kehidupan mereka. 

2. Pembelajaran PAI 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, serta 

pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, 

pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik. Pendidikan agama Islam (PAI) adalah upaya sadar 

dan terencana dalam menyiapkan peserta didik mengenal, memehami, 

mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam 

dari sumber utamanya yaitu al-Quran dan al-Hadis, melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.  

3. Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Narapidana merupakan orang yang menjalani masa hukuman 

dikarena karena akibat dari  tindak kejahatan. Sehingga bisa dikatakan jika 

seseorang sudah menjadi narapidana, maka tanggung jawab sepenuhnya 

dilimpahkan kepada pihak yang berwajib untuk selanjutnya ketika proses 

demi proses sudah terlaksana, kemudian akan diserahkan pada Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) untuk dibina. Semua ini bertujuan supaya 

nantinya mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi untuk kedepannya. 

Lapas adalah lembaga yang melakukan pembinaan terhadap narapidana. 

Jadi bisa dikatakan bahwasanya lapas merupakan suatu tempat pembinaan 
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masyarakat bagi narapidana yang kemudian para narapidana dijuluki 

sebagai WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan). 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisi tentang diskripsi alur dari pembahasan 

skripsi. Sistematika ini dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. 

Kemudian, bentuk dari penulisan sistematika pembahasan merupakan dalam 

bentuk deskriptif naratif bukan layaknya daftar isi.
11 Gambaran umum secara 

singkat dari sistematika pembahasan skripsi ini adalah: 

BAB pertama, merupakan bagian dari pendahuluan, pada bab ini 

menjelaskan terkait deskripsi mulai dari latar belakang masalah, dilanjutkan 

dengan fokus penelitian, dipaparkan tentang tujuan dari penelitian, manfaat 

dari penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan terakhir 

sistematika pembahasan. 

BAB kedua, merupakan kajian kepustakaan, pada bab ini berisi mulai dari 

penelitian terdahulu yang nantinya digunakan perbandingan saat menyusun 

kepustakaan dan kajian teori dalam mendukung karya ilmiah ini. Kemudian, 

dilanjutkan dengan kerangka teoritik tentang Implementasi andragogi pada 

pembelajaran PAI. 

BAB ketiga, merupakan pembahasan dari metode penelitian, pada bab ini 

memuat tentang pendekatan dan juga jenis penelitian, lokasi/tempat penelitian, 

subyek/informan penelitian, teknik dari pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data, dan terakhir tahap-tahap penelitian. 

                                                           
11 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 

48. 
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BAB keempat, yaitu berisi penyajian data dan analisis data yang memuat 

terkait gambaran obyektif penelitian, penyajian data, analisis data serta 

pembahasan temuan dari data hasil penelitian di lapangan. 

BAB kelima, merupakan penutup dimana yang memuat suatu kesimpulan 

yang dimana bisa didapat dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat 

membangun. 

Terakhir, pada skripsi ini ditutup dengan daftar pustaka, lampiran-

lampiran yang berisikan matriks penelitian, dokumentasi, pernyataan keaslian, 

surat izin penelitian, surat keterangan telah selesai penelitian, dan biodata 

peneliti. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini 

sebagaimana yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu sebagai 

berikut:  

1. Khaleyda Mariza Nuwairah, 2021. Judul penelitian: “Pembinaan Agama 

Islam terhadap Remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 

Martapura”.  Adapun hasil penelitian tersebut bahwa pembinaan agama 

Islam terhadap remaja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak seperti 

pembinaan akidah yang dikhususkan pada pembelajaran tauhid dan rukun 

iman, pembinaan ibadah contoh pembelajaran Al-Quran, prkatik syahadat, 

salat, azan, dzikir, shalawat, tahlilan, serta pembinaan akhlak yang 

dikhususkan untuk membentuk akhlak mulia bagi anak didik binaan. 

Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendukung pembinaan agama 

Islam yaitu faktor Pembina, dan faktor motivasi. Serta juga faktor yang 

menghambat pembinaan agama Islam  ialah kesadaran diri anak didik, dan 

psikologis.
12

  

                                                           
12 Khaleyda Mariza Nuwairah, “Pembinaan Agama Islam Terhadap Remaja di Lembaga 

Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), 

vii. 
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2. Nurun Na‟imah, 2017. Judul penelitian: “Pelaksanaan Pembinaan Agama 

Islam dalam Meningkatkan Perilaku Spiritual bagi Warga Binaan 

Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta”. 

Adapun hasil penelitian tersebut bahwa pelaksanaan pembinaan Agama 

Islam pada warga binaan wanita di Rumah Tahanan Negara Klas I 

Surakarta, salat dhuhur dan ashar berjamaah. Metodenya dalam 

pelaksanaan pembinaan agama Islam di Rutan Klas I Surakarta meliputi 

ceramah, klasikal, individu mapun musyawarah. Faktor yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaan agama Islam bagi warga binaan 

pemasyarakatan wanita di Rutan Klas I Surakarta. Adapun faktor yang 

mendukung pelaksanaan pembinaan di Rutan Klas I yaitu adanya relawan 

dari luar Rutan Klas I Surakarta, bekerjasama dengan pondok pesantren di 

wilayah Surakarta, fasilitas yang cukup memadahi, adanya buku rapor 

warga binaan pemasyarakatan. Sedangkan faktor penghambat yaitu 

pebedaan masa hukuman serta masuknya yang tidak bersamaan, 

kamampuan warga binaan dalam memahami materi yang disampaikan 

oleh Pembina pemasyarakatan, latar belakang warga binaan yang tidak 

sama, tidak adanya kurikulum khusus dalam pembinaan agama Islam, dan 

kurangnya tenaga Pembina pemasyarakatan.
13

 

3. Murniati Mokoagow, 2019. Judul penelitian: “Pembinaan Pendidikan 

Agama Islam bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lembaga 

Pemasyarakatan Kelas IIA Manado”. Adapun hasil penelitian tersebut 

                                                           
13 Nurun Na‟imah, “Pelaksanaan Pembinaan Agama Islam dalam Meningkatkan Perilaku 

Spiritual Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Wanita di Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta 

Tahun 2016”, (Skripsi, Ianstitut Agama Islam (IAIN) Surakarta, 2017), ix. 
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bahwa  pembinaan Pendidikan Agama Islam yang diimplementasikan di 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado yaitu pendidikan nonformal 

atau pendidikan luar sekolah. Pendidikan ini dilaksanakan berbagai bentuk 

aktivitas secara terstruktur. Seperti pembinaan jasmani, kegiatan TPA, 

pemberian materi meliputi akidah, syariah, dan akhlak, metode yang 

digunakan diantaranya: metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan kisah. 

Dengan adanya pembinaan pendidikan agama Islam para narapidana 

khususnya narkoba mempunyai pengetahuan agama yang lebih banyak, 

meningkatkan dan mengembangkan kesadaran supaya menjalankan 

ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, terlebih yang 

bersangkutan dengan ibadah dan perilaku.
14

 

Berikut tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No. JUDUL  NAMA PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 2 3 4 5 

1 Pembinaan 

Agama Islam 

terhadap Remaja 

di Lembaga 

Pembinaan 

Khusus Anak 

Kelas 1 

Martapura. 

Khaleyda 

Mariza 

Nuwairah 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

dalam 

pembinaan 

terhadap orang 

yang 

menyimpang 

dan membentuk 

perilaku 

spriritual yang 

baik. 

Perbedaannya  

penelitian ini 

sasaran 

penelitiannya 

yaitu pada 

Remaja di 

Lembaga 

Pembinaan 

Khusus Anak 

Kelas 1 

Martapura. 

2 Pelaksanaan 

Pembinaan 

Nurun 

Na‟imah 

Penelitian ini 

sama-sama 

Perbedaannya  

penelitian ini 

                                                           
14 Murniati Mokoagow, “Pembinaan Pendidikan Agama Islam Bagi Narapidana Kasus 

Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Manado, 2019), xi. 
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No. JUDUL  NAMA PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 2 3 4 5 

Agama Islam 

dalam 

Meningkatkan 

Perilaku Spiritual 

bagi Warga 

Binaan 

Pemasyarakatan 

Wanita di Rumah 

Tahanan Negara 

Klas I Surakarta. 

membahas 

dalam 

pembinaan 

terhadap orang 

yang 

menyimpang 

WBP dan 

membentuk 

perilaku 

spriritual yang 

baik. 

sasaran 

penelitiannya 

yaitu  pada Warga 

Binaan 

Pemasyarakatan 

Wanita di Rumah 

Tahanan Negara 

Klas I Surakarta. 

3 Pembinaan 

Pendidikan 

Agama Islam bagi 

Narapidana kasus 

Narkoba di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Kelas IIA 

Manado. 

Murniati 

Mokoago

w 

Penelitian ini 

sama-sama 

membahas 

dalam 

pembinaan 

terhadap orang 

yang 

menyimpang 

dan membentuk 

perilaku 

spriritual yang 

baik. 

Perbedaannya  

penelitian ini 

sasaran 

penelitiannya 

yaitu pada 

narapidana kasus 

Narkoba di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Kelas IIA 

Manado. 

 
 

Berdasarkan uraian pada tabel, terdapat perbedaan pada penelitian ini 

dengan sebelumnya. Karena penelitian ini difokuskan pada sasaran penelitian 

yang berbeda, akan tetapi tetap dalam ranah orang yang menyimpang. Dan 

juga tidak memakai suatu model dan strategi khusus dalam penerapannya. 

Sedangkan penelitian peneliti difokuskan terhadap menyimpang dan 

membentuk perilaku spriritual yang baik dan juga adanya model khusus 

dalam penerapan pembelajarannya. 
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B. Kajian Teori 

1. Pelaksanaan Andragogi 

a. Pengertian Pendidikan Orang Dewasa 

Menurut Al-Farabi, menjelaskan bahwa pendidikan orang 

dewasa dalam Al-Qur‟an merupakan proses dari pembinaan potensi 

diri dari orang dewasa dalam bentuk bimbingan, pengajaran, pelatihan, 

dengan tujuan mengembangkan berbagai kecerdasan intelektual, 

spiritual, emosional, dan keterampilan, yang kemudian dianalisis 

berdasar pada kandungan makna dari ayat al-Qur‟an yang memuat 

suatu konsep atau ajaran yang memilki hubungan dengan prinsip 

ataupun ciri-ciri yang sesuai dengan pembinaan bagi orang dewasa.
15

 

Berikut beberapa teori menurut para ahli terkait pengertian 

Pendidikan Orang Dewasa: 

1) Menurut UNESCO, pendidikan orang dewasa adalah sistem 

dalam pendidikan secara keseluruhan yang dikelompokkan baik 

itu dari segi isi, metode secara formal ataupun nonformal, yang 

meneruskan ataupun yang mengambil alih pendidikan semula di 

Lembaga sekolah, universitas, akademi maupun pelatihan kerja, 

yang dimana mereka dikira telah dewasa oleh masyarakat untuk 

meningkatkan skillnya, memperkata segi pengetahuannya, 

menumbuhkan profesionalitasnya, sehingga nantinya 

mendatangkan transformasi pada tingkah laku dan sikapnya 

                                                           
15 Mohammad Al-Farabi, Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Qur‟an, (Jakarta: 

Kencana, 2018), 18. 
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dalam perkembangan pribadinya secara utuh dan bisa 

berpartisipasi sosial, ekonomi, dan budaya yang bebas dan 

seimbang. Jadi pengertian diatas dominan pada perolehan untuk 

pertumbuhan individu dan meningkatkan keterlibatan sosial. 

2) Menurut Bryson mengemukakan bahwasanya pendidikan orang 

dewasa merupakan segala kegiatan pendidikan yang 

dilaksanakan oleh orang yang dewasa dalam kehidupan sehari-

harinya. Dimana pendidikan ini hanya memakai sebagian tenaga 

dan waktunya untuk mendapatkan segi keilmuan atau 

pengetahuannya. 

3) Lalu, menurut Reeves, et al, mengartikan pendidikan orang 

dewasa adalah suatu ikhtiar dimana yang diarahkan untuk 

mengembangkan diri dalam setiap orang dan tidak ada unsur 

pemaksaan legal, tanpa upaya menjadikan bidang utama dalam 

aktivitasnya.
16

 

Jadi, Pendidikan Orang Dewasa atau disebut dengan andragogi. 

Dimana pendidikan orang dewasa ini yaitu suatu ilmu yang  digunakan 

untuk membantu orang dewasa dalam belajar, sedangkan lawan kata 

dari andragogi ini adalah pedagogi, dimana kalau pedagogi itu berarti 

ilmu yang membantu anak-anak ketika belajar. 

 

 

                                                           
16 Al-Farabi, 22. 
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b. Karakteristik Pendidikan Orang Dewasa 

Menurut Sugiyanto bahwa pendidikan orang dewasa itu 

mempunyai karakter umum yang tentunya berbeda dengan pendidikan 

bagi anak-anak.
17

 Adapun ada beberapa karakter khusus yang berbeda 

dengan pendidikan anak-anak atau bisa disebut dengan pedagogi, 

berikut beberapa karakteristik bagi pendidikan orang dewasa:  

1) Pembelajaran Orang Dewasa bersifat mandiri 

Pembelajar dewasa telibat dengan antusias kedalam proses 

pembelajaran, dengan demikian mereka bisa menentukan 

keinginan yang sesuai atau cocok dengan tujuan pembelajaran 

mereka.
18

 Dengan adanya arahan fasilitator, nantinya fasilitator 

bisa memberikan arahan, dengan begitu nantinya dapat 

memberikan fasilitas dalam mencapai suatu proses penetapan 

tujuan. Pembelajar perlu diberikan ruang gerak agar dapat 

bertanggung jawab atas pilihannya. Pembelajar harus proaktif 

dalam berkontribusi saat proses pembelajaran. 

2) Pembelajaran Orang Dewasa Memanfaatkan Pengetahuan dan 

Pengalaman Hidup 

Dalam pembelajaran ini dimana pembelajar dewasa dapat 

memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang mereka miliki. 

Adanya pendekatan yang memanfaatkan pengetahuan dan 

pengalaman hidup, fasilitator harus memberikan dorongan supaya 

                                                           
17 Wahyuni, Pendidikan Orang Dewasa, 19. 
18 Wahyuni, 19. 
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bisa mengaitkan pengalaman dari masa lalu dengan pengetahuan 

dan aktivitas saat ini.
19

 fasilitator harus mengembangkan 

pengalaman dan membantu siswa dalam memberikan gambaran 

pengetahuan dan pengalaman masa lalu yang sesuai. Selain itu 

harus ada teknik atau cara mengaitkan dari sejumlah pengalaman 

dengan pengalaman belajar saat ini. 

3) Pembelajaran Dewasa yang Berorientasi pada Tujuan 

Seorang pembelajar akan semangat dan meningkat belajarnya 

apabila pembelajaran itu relevan dengan tujuannya. Adanya 

semangat dalam belajar saat adanya peningkatan dalam 

pembelajaran itu memiliki kesesuaian yang jelas dengan situasi 

pada kehidupan nyata.
20

 Tentunya faktor yang terpenting bagi 

pembelajar yaitu bisa terpenuhinya kebuhtuhan untu dapat 

memperoleh pengetahuan yang memadai dan relevan. Seperti 

contoh: tujuan pembelajaran pada bidang pertanian adalah smart 

farming. Maksudnya dengan adanya pembelajaran ini diharapkan 

bisa memanfaatkan teknologi yang ada, dengan begitu dapat 

memonitor dan mengembangkan pertanian yang dimilki. 

4) Pembelajaran Orang Dewasa Berorientasi pada Relevansi 

Seorang pembelajar dewasa harusnya bisa mengaitkan antara 

kewajiban dengan maksud pembelajarannya sendiri.
21

 Misal 

aktivitas yang dilakukan keikutsertaan langsung pada pencapaian 

                                                           
19 Wahyuni, 20. 
20 Wahyuni, 20-21. 
21 Wahyuni, 21. 
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maksud pembelajaran pribadinya, maka dari itu mereka akan 

bersemangat untuk bisa ikut serta dalam suatu pekerjaan dan 

nantinya mereka akan dapat menyelesaikannya. 

5) Pembelajaran Orang Dewasa Menyoroti Kepraktisan 

Pembelajaran dewasa ini agar bisa menyokong peserta didik 

dalam mengimplementasikan beberapa rencana teoritis yang 

dipelajari saat di dalam kelas pada situasi kehidupan yang 

konkret.
22

 Dalam pembelajaran ini seorang pendidik harus segera 

mengindentifikasi dengan cepat dan tepat dan bisa mengubah dari 

pembelajaran yang teoritis manjadi praktis. 

6) Pembelajaran Orang Dewasa Mendorong Kolaborasi 

Adanya pengakuan akan pengetahuan pembelajar akan timbul 

rasa kukuh pembelajar. Mereka akan berani dalam berkolaborasi 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran dengan harapan bisa 

terlaksana tujuan pembelajaran.
23

 Sehingga nantinya pembelajar 

bisa berkembang ketika instruktur bersedia dan sanggup 

berkolaborasi dengan pembelajar dewasa. 

Jadi, karakteristik dalam pendidikan orang dewasa itu memiliki 

karakteristik khusus dimana meliputi: pembelajaran orang dewasa 

lebih bersifat mandiri, pembelajaran orang dewasa memanfaatkan 

pengetahuan dan pengalaman hidup, pembelajaran dewasa yang 

                                                           
22 Wahyuni, 22. 
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berorientasi pada tujuan, pembelajaran orang dewasa berorientasi pada 

relevansi, dan pembelajaran orang dewasa menyoroti kepraktisan. 

c. Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa 

Prinsip pendidikan orang dewasa tentunya berbeda dengan 

prinsip pendidikan untuk anak-anak. Dalam pendidikan orang dewasa 

ini harus disesuaikan dengan tabiat pendidikan orang dewasa. Agar 

nantinya dalam pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. 

Pembelajaran Orang Dewasa atau disingkat POD menurut Daryanto 

prinsip POD yang dirancang berdasarkan kondisi tempat belajar orang 

dewasa.
24

 

1) Belajar itu adalah berubah 

Belajar merupakan proses dimana adanya perubahan baik dari 

segi pengetahuan, sikap ataupun perilaku. Dengan belajar, kita 

mendapat informasi pengetahuan yang baru merupakan salah satu 

bagian kehidupan bagi orang dewasa setiap hari. Belajar dapat 

diartikan sebagai perubahan perilaku. Perubahan segi pengetahuan 

adalah hasil yang paling sering dicapai dalam pembelajaran orang 

dewasa ini. 

2) Fokus pada masalah nyata 

Dalam keterampilan dan pengetahuan dengan 

mengaplikasikan secara langsung kepada orang dewasa. Karena 

orang dewasa tidak punya banyak waktu ataupun kesabaran untuk 

                                                           
24 Daryanto dan Hery Tarno, Pendidikan Orang Dewasa, (Gava Media:Yogyakarta,2017), 

24. 
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belajar yang tidak sesuai. Dan fokus pada keterampilan dan 

pengetahuan yang mempunyai implementasi langsung dan 

biasanya dari orang dewasa tidak punya kesabaran dalam belajar 

yang tidak sesuai.
25

 

3) Prinsip Partisipasi 

Dalam prinsip ini yang mendasari keterlibatan pembelajar 

secara maksimum dalam pembelajaran. Seluruh peserta harus bisa 

ikut serta dan bersemangat dalam pembelajaran mulai dari 

persiapan, penerapan, dan penilaian. Pembelajar pada posisi ini 

cenderung akan menjadi seorang pakar karena sanggup menjadi 

fasilitator saat kegiatan belajar mengajarnya. 

4) Prinsip Kebersamaan 

Prinsip ini melandasi pada pembelajaran yang kolaboratif 

dalam meraih suatu tujuan secara bersama-sama. Adanya 

kerjasama adalah unsur utama dalam pembelajaran ini. Sehingga 

nantinya akan terwujudnya hubungan yang maksimum antara 

peserta didik dengan fasilitator. 

5) Prinsip Kemandirian 

Prinsip ini melandasi pada pembelajaran yang memberikan 

adanya kebebasan  pada pembelajar dalam menentukan tujuan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran ini pembelajar dibentuk untuk 

                                                           
25 Tarno, 24-26. 
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menjadi manusia yang mandiri dalam mencukupi segala 

kebutuhannya. 

6) Prinsip Kesinambungan 

Prinsip ini melandasi pada pembelajaran yang lebih 

mencermati kontinuitas antara bahan ajar yang sudah dipelajari di 

masa lalu, dengan bahan ajar yang dipelajari sekarang serta materi 

yang akan dipelajari diwaktu yang akan datang. Degan begitu 

nantinya akan tercipta pendidikan sepanjang hayat dalam 

pendidikan orang dewasa. 

7) Prinsip Kesiapan 

Prinsip ini melandasi pembelajaran pembelajaran yang lebih 

memperhatikan pada kesiapan fisik dan mental seorang 

pembelajar dalam pembelajaran. seorang pembelajar dewasa tidak 

kan bisa melaksanakan pembelajaran pada situasi mereka belum 

siap baik itu secara jasmani dan rohaninya. 

8) Prinsip Lokalitas 

Prinsip ini melandasi pada pembelajaran yang lebih spesifik 

pada  penerapan bahan ajar sesuai dengan lingkungan belajar. 

Materi pada pembelajar dewasa harus bersifat spesifik dan 

menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajar dalam mengatasi 

masalah disekitarnya. Demikian pula pada hasil pembelajaran 

tersebut tidak bisa diimplementasikan dimana saja, melainkan 

harus diaplikasikan di area peserta sendiri dikarenakan memang 
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dari hasil pembelajaran tersebut diproses dari pengetahuan yang 

dimilki seorang pembelajar.
26

 

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa prinsip pembelajaran orang 

dewasa itu amat beragam. Terdapat beberapa prinsip seperti: belajar itu 

adalah berubah, fokus pada masalah nyata, prinsip partisipasi, prinsip 

kebersamaan, prinsip kemandirian, prinsip kesinambungan, prinsip 

kesiapan, dan prinsip lokalitas. 

d. Jenis Pendidikan Orang Dewasa 

Menurut Daryanto, mengemukakan bahwa ada beberapa jenis 

dari pendidikan orang dewasa sebagai berikut: 

1) Pendidikan massal  

Adanya kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat, dan 

tentunya dengan target individu dan orang dewasa yang tengah 

menghadapi dari keterlantaran dari pendidikan. Seperti Balai 

Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) 

yang melakukan pemberantasan bagi orang bisu dengan 

mengadakan pembelajaran di suatu tempat  atau daerah terpencil, 

disitu ternyata masih ada orang dewasa yang belum melek huruf. 

2) Pendidikan masyarakat 

Dalam gerakkan pendidikan dilakukan yang namanya 

perkumpulan orang-orang yang saling membutuhkan supaya 

nantinya mereka punya wawasan, kebiasaan, sikap dan juga 
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kemampuan tertentu. Pada hal ini juga dilakukan melalui 

penyuluhan lembaga. 

3) Pendidikan dasar 

Pada pendidikan ini yang memang dipersembahkan dan 

ditujukan dalam meningkatkan masyarakat dalam bidang ekonomi 

sosial melalui pendidikan yang minim. Tentunya supaya 

masyarakat dewasa bisa menyesuaikan diri dan menjaga dan 

mengembangkan lingkungan hidup. 

4) Penyuluhan 

Selanjutnya dalam gerakkan pendidikan, penyuluhan dan 

pembimbingan kepada masyarakat  yang dilaksanakan oleh 

lembaga atau instansi pendidikan tingkat atas yang berkolaborasi 

dengan instansi pemerintahan yang sesuai. Jadi, implementasinya 

itu secara individu bisa juga kelompok. 

5) Pengembangan Masyarakat 

Membuat masyarakat berkembang tentunya harus ada 

penjelasan terkait usaha, proses, gerakan yang bertujuan supaya 

masyarakat dapat berkembang karena masyarakat sebagai sistem 

ekonomi dan sosial. Sehingga nantinya sanggup mengatasi diri 

sendiri untuk meningkatkan dalam hal mutu hidupnya. 

6) Masyarakat belajar 

Pada saat ini kenyataaannya kelompok masyarakat yang aktif 

menggali pengetahuan belajar dalam kehidupannya. Seseorang 
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bisa melakukan segala aktifitas dan mencari pengetahuan yang 

bersumber dari manapun, dan semua itu adalah komponen dari 

pembelajaran. 

7) Pendidikan sepanjang hayat 

Pada kenyataanya atas pemahaman kita ada harapan baru 

yaitu segala proses dan kepentingan pendidikan berlangsung 

sepanjang hayat manusia tersebut. Manusia harus bisa mencari 

pengalaman, keahlian dan gagasan baru disepanjang hayatnya.
27

  

Jadi, dapat diitarik kesimpulan bahwa jenis-jenis pendidikan orang 

dewasa itu sangat beragam. Seperti: pendidikan massal, pendidikan 

masyarakat, pendidikan dasar, penyuluhan, pengembangan 

masyarakat, masyarakat belajar, pendidikan sepanjang hayat. 

e. Strategi Pembelajaran Orang Dewasa 

Strategi adalah suatu sarana organisasi yang memang 

dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, strategi 

pembelajaran merupakan cara supaya pembelajaran bisa berjalan atau 

berlangsung secara efektif sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.
28

 

Menurut Sugiyanto dan Lilik Wahyuni, menjelaskan bahwasanya 

pembelajaran bagi orang dewasa harus dikembangkan supaya 

menjadikan pembelajar lebih peduli dan responsive terhadap peran 

mereka saat dikehidupan sehari-harinya. Strategi yang dikembangkan 

harus dilaksanakan secara kolaboratif  supaya bisa sesuai dengan 

                                                           
27 Tarno, Pendidikan Orang Dewasa, 45-47. 
28 Tarno, 97. 
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lingkungan belajar mereka ketika dalam proses pembelajaran. Strategi 

pun harus didesain untuk menolong pembelajar supaya bisa 

mengarahkan pengalaman yang dimilikinya. Dan juga membagikan 

suatu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang lebih sebagai tujuan 

untuk menambah pengalaman.
29

 

Adapun strategi pembelajaran dalam strategi pembelajaran orang 

dewasa sebagai berikut: 

1) Model Pembelajaran Daur Pengalaman Berstruktur dan Analisis 

Peranan 

Dalam model pembelajaran ini lebih pada memakai 

pendekatan partisipatori andragogi. Dimana dengan memakai daur 

pengalaman struktrur, sehingga model pembelajaran ini bisa 

menolong belajar orang dewasa secara partisipatif dan analisis. 

2) Model Pembelajaran Latihan Penyelidikan (Inquiry Training 

Model) 

Dalam model pembelajaran ini berupa latihan penyelidikan 

yang seperti lima tingkat yaitu: Pertama, mengarahkan peserta 

belajar supaya bisa berhadapan dengan situasi masalah yang ada. 

Kedua, tingkat operasional dalam akumulasi data untuk 

pengecekan. Dengan berupa pertanyaan dari peserta belajar untuk 

dijawab oleh fasilitator cukup dengan jawaban “iya” atau “tidak” 

mengenai lingkungan masalah yang ada. 

                                                           
29 Wahyuni, Pendidikan Orang Dewasa (Andragogi), 71. 



29 

 

 
 

3) Model Pembelajaran Advance Organizer 

Model ini merupakan berupa materi pengenalan yang 

kemudian disajikan lebih dulu dari tugas pembelajaran. Advance 

Organizer secara umum dilandaskan pada konsep suatu disiplin. 

4) Model Pembelajaran Pemerolehan Konsep 

Dalam model ini pemerolehan konsep meliputi penganalisian 

proses dalam berfikir dan juga adanya diskusi pada model dasar 

yang melibatkan banyak peserta supaya bisa ikut serta, dan juga 

mengendalikan diskusi serta lebih pada materi yang rumit.
30

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa adapun beberapa model dalam 

strategi pembelajaran orang dewasa yakni model pembelajaran daur 

pengalaman berstruktur dan analisis peranan model pembelajaran, 

latihan penyelidikan (inquiry training model), model pembelajaran 

advance organizer, dan model pembelajaran pemerolehan konsep. 

2. Pelaksanaan Pembelajaran PAI 

a. Pengertian Pembelajaran PAI 

Definisi pembelajaran  atau dalam bahasa inggris disebut dengan 

learning merupakan kata yang berasal dari to learn berarti belajar. 

Menurut Ahmad Susanto dalam Andi Setiawan menjelaskan bahwa 

pembelajaran adalah perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar.
31

 Pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses 

yang dilakukan oleh individu dengan bantuan guru untuk memproleh 
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31 M. Andi Setiawan, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 
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perubahan-perubahan perilaku menuju pendewasaan diri secar 

menyeluruh sebagai hasil dari interaksi individu dengan 

lingkungannya. 

MenurutYusuf Ahmad dan Siti Nurjanah bahwa pendidikan 

agama Islam adalah suatu aktivitas atau usaha-usaha tindakan dan 

bimbingan yang dilakukan secara sadar dan sengaja serta terencana 

yang mengarah pada terbentuknya kepribadian anak didik yang sesuai 

dengan norma-norma yang ditentukan oleh ajaran Agama. Menurut 

Daradjat dalam Yusuf Ahmad dan Siti Nurjanah pendidikan agama 

Islam atau At-Tarbiyah Al-Islamiah adalah usaha bimbingan dan 

asuhan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya 

dapat memahami dan mengamalkan ajaran Agama Islam serta 

menjadikannya sebagai pandangan hidup.
32

 

Menurut Dahwadin menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam 

adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik 

untuk mengenal, terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk 

mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan 

berkhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber 

utamanya kitab suci al-Qur‟an dan Hadist melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
33

 

                                                           
32 M. Yusuf Ahmad dan Siti Nurjanah, “Hubungan Materi Pendidikan Agama Islam 

dengan Kecerdasan Emosional Siswa,”Jurnal Al-Hikmah, no. 1 (April 2016): 2. 
33 Dahwadin dan Frhan Sifa Nugraha, Motivasi dan Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, (Wonosobo: CV Mangku Bumi Media, 2019), 5. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pendidikan agama 

Islam (PAI) adalah proses yang dilakukan oleh individu dengan 

bantuan guru untuk memproleh perubahan-perubahan perilaku menuju 

pendewasaan diri secara menyeluruh dalam menyiapkan peserta didik 

untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, 

bertakwa dan berkhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam 

dari sumber utamanya kitab suci al-Qur‟an dan Hadist. 

b. Tujuan Pembelajaran PAI 

Menurut Darajat dalam Firmansyah mengemukakan bahwa tujuan 

PAI ada tiga: Pertama, menumbuhsuburkan dan mengembangkan 

serta membentuk sikap yang positif dan disiplin serta cinta terhadap 

agama dalam berbagai kehidupan sebagai esensi takwa; taat kepada 

perintah Allah dan Rasul-Nya. Kedua, ketaatan kepada Allah dan 

Rasul-Nya merupakan motivasi intrinsik siswa terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka sadar akan iman 

dan ilmu dan pengembangannya untuk mencapai keridlaan Allah Swt. 

Ketiga, menumbuhkan dan membina siswa dalam memahami agama 

secara benar dan dengannya pula diamalkan menjadi keterampilan 

beragama dalam berbagai dimensi kehidupan.
34

 

Menurut Ahmad Tafsir mengemukakan tiga tujuan PAI, yakni: 

(1) terwujudnya insan kamil, sebagai wakil-wakil Tuhan di muka 

bumi, (2) terciptanya insan kaffah, yang memiliki tiga dimensi; 
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Jurnal Pendidikan Agama Islam, no. 2 (2019): 84. 
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religius, budaya, dan ilmiah, dan (3) terwujudnya penyadaran fungsi 

manusia sebagai hamba, khalifah Allah, pewaris para nabi, dan 

memberikan bekal yang memadai untuk menjalankan fungsi 

tersebut.35 Menurut Roqib dalam Chotibul Umam bahwasanya tujuan 

pendidikan Islam yang ingin dicapai adalah mengembangkan manusia 

yang rasional dan berbudi luhur, serta mencapai kesejahteraan 

masyarakat yang adil dan makmur.36  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan PAI adaah membentuk 

sikap yang positif dan disiplin dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-

Nya, serta menjadikan manusia menjadi ahli ilmu agama Islam. Insan 

kamil adalah pencapaian tujuan PAI tertinggi sehingga mampu 

menjadi manusia yang dapat menjadi rahmat sekalian alam (rahmatan 

li al-„alamin). 

c. Materi Pembelajaran PAI 

Menurut Hary Aly dan Munzier. S,  dalam Chotibul Umam 

menjelaskan cakupan, isi atau materi dalam pendidikan Islam 

mencakup lima hal, yaitu keimanan, ilmiah, amaliah, moral, dan 

sosial.
37

  

1) Pendidikan Keimanan 

Pendidikan keimanan didalam Islam adalah pendidikan yang 

mengajarkan hubungan vertical dan horizontal. Hubungan antara 

                                                           
35 Firmansyah,” 84. 
36 Chotibul Umam, Inovasi Pendidikan Islam (Strategi dan Metode Pembelajaran PAI di 

Sekolah Umum), (Bengkalis:Dotplus Publisher, 2020), 10. 
37 Umam, 17. 
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manusia dengan kholik dan manusia dengan manusia, dimana 

keimanan yang dimiliki seseorang, akan memiliki pancaran 

sebagai tanda keimanannya, yang akan membimbingnya untuk 

memilki hubungan yang baik dengan sesame manusia. 

2) Pendidikan Amaliah 

Pendidikan amaliah merupakan satu dimensi pendidikan 

yang diajarkan dalam Islam. Karena hanya dengan amal, 

manusia-manusia yang telah diberi ilmu dapat menunjukkan 

eksistensinya sebagai manusia yang beriman. Sehingga setelah 

pendidikan iman, manusia dididik, agar ia dapat mengamalkan 

ilmu yang dimiliki. 

3) Pendidikan Ilmiah 

Pendidikan ilmiah merupakan sebuah penggalian terhadap 

ilmu pengetahuan, yaitu seluruh pengetahuan yang berada pada 

tataran keilmuan yang mampu ditangkap oleh nalar. Sehingga 

yang tidak termasuk pendidikan ilmiah, yaitu seperti: kajian-

kajian mengenai perkara gaib, roh, iman, hari akhir dsb. Karena 

pendidikan mengenai hal dimaksud, telah ditempatkan dalam 

pendidikan iman, yang bersifat keimanan, dan berada pada alam 

metafisik.  

4) Pendidikan Moral 

Muatan pendidikan Islam yang tidak kalah pentingnya adalah 

pendidikan moral atau akhlak. Akhlak merupakan pendidikan 
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dasar bagi setiap manusia yang terlahir, karena dengan akhlak 

yang baik, manusia akan mampu mengendalikan dirinya dari sifat 

serakah dan perangai buruk lainnya.  

5) Pendidikan Sosial 

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa manusia 

tidak hidup sendiri. Sekuat apapun manusia tetap membutuhkan 

orang lain, untuk menopang dan memenuhi kebutuhan hidupnya, 

yang ia sendiri tidak mampu melakukannya. Sesuai fitrah 

penciptaan manusia, yang diciptakan secara berpasang-pasangan, 

bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Sehingga manusia memiliki 

komunitas, yang dalam berinteraksi sering diistilahkan dengan 

hubungan sosial. Inilah mengapa manusia disebut sebagai 

makhluk sosial.
38

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa materi dalam pembelajaran PAI 

dalam cakupan pembasannya meliputi lima hal yaitu seputar msalah 

keimanan, amaliah, ilmiah, moral dan sosial. Dimana semua itu saling 

berkesinambunngan. 

d. Model Pembelajaran PAI 

Menurut Muhammad Ishaac model pembelajaran merupakan 

suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman 

dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran 

adalah pola interaksi siswa dengan guru di dalam kelas yang 
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menyangkut  pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang 

diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.
39

   

Model-model pembelajaran PAI memiliki banyak variasi, 

diantaranya yang akan diuraikan sebagai berikut: 

1) Model Pembelajaran Langsung 

Menurut Akhmad Sudrajat dalam Muhammad Ishaac 

menjelaskan bahwa model pembelajaran langsung adalah jenis 

model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep 

dan/atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan 

deduktif, yang dimana lebih kepada cirinya transformasi dan 

keterampilan secara langsung, pembelajaran berorientasi pada 

tujuan tertentu, materi pembelajaran yang telah terstruktur, 

lingkungan belajar yang telah terstruktur, dan distruktur oleh 

guru.
40

 Dalam model pembelajaran langsung dapat digunakan 

dalam menyampaikan pembelajaran yang materinya bersifat 

pengetahuan procedural seperti cara salat, cara berwudhu, cara 

menyembelih binatang yang benar, dan materi yang bersifat 

pengetahuan deklaratif seperti sejarah Nabi Muhammad SAW, 

Rukun iman, Fiqih, Puasa, dan lain sebagainya. 

2) Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan 

model pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam 

                                                           
39 Muhammad Ishaac, Pengembangan Model-Model Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam, (t.tp:Guepedia, 2020), 7. 
40 Ishaac, 8. 
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kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari empat hingga lima orang siswa dengan struktur 

kelompok bersifat heterogen.
41

 Menurut Kelough dalam 

Muhammad Ishaac menyatakan bahwa model pembelajaran 

kooperatif merupakan suatu strategi pembelajaran secara 

berkelompok, siswa belajar siswa belajar bersama dan saling 

membantu dalam menyelesaikan tugas dengan penekanan pada 

saling mendukung satu sama lainnya dalam kelompok guna 

mencapai keberhasilan kelompoknya.
42

  

3) Model Pembelajaran CTL 

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) 

atau biasa disebut dengan model pembelajaran CTL merupakan 

konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara 

materi yang diajarkan dengan situasi dunia.  CTL (comtextual 

teaching and learning) merupakan proses pembelajaran yang 

holistik dan bertujuan untuk membatu siswa untuk memahami 

makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks 

kehidupan memereka sehari-hari.
43

  

Ada beberapa prinsip dalam pembelajaran kontekstual yaitu 

sebagai berikut: 

 

                                                           
41 Ishaac, 20 
42 Ishaac, 21. 
43 Sutiah, Pengembangan Model Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Sidoarjo: 

Nizamia Learning Cover, 2018), 62-63. 
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a) Kontruktivisme 

Kontruktivisme merupakan landasan berpikir dalam CTL 

yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang 

terbatas.
44

 

b) Inkuiri 

Inkuiri merupakan kegiatan inti dari CTL melalui upaya 

menemukan akan memberikan penegasan bahwa 

pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan-kemampuan 

lain yang diperlukan bukan dari hasil mengingat seperangkat 

fakta-fakta, tetapi merupakan hasil menemukan sendiri.
45

 

c) Questioning 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang selalu bermula dari 

bertanya. Oleh karena itu bertanya merupakan strategi utama 

dalam CTL. Penerapan unsur bertanya harus difasilitasi oleh 

guru, kebisaan siswa untuk bertanya atau kemampuan guru 

dalam menggunakan pertanyaan yang baik akan mendorong 

pada peningkatan kualitas dan produktivitas pembelajaran.
46

 

d) Learning Community 

Maksudnya dari masyarakat belajar adalah siswa untuk 

melakukan kerja sama dan manfaatkan sumber belajar dari 

teman-teman belajarnya. 

                                                           
44 Sutiah, 66. 
45 Sutiah, 67. 
46 Sutiah, 69. 
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e) Modelling 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

rumitnya permasalahan hidup yang dihadapi secara tuntutan 

siswa yang semakin berkembang dan beranekaragam, telah 

berdampak pada kemampuan guru yang memiliki 

kemampuan lengkap, dan ini yang sulit dipenuhi. 

f)  Refleksi 

Refleksi adalah cara berpikir tentang apa yang terjadi 

atau baru saja dipelajari. Dengan kata lain refleksi adalah 

berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan 

di masa lalu. 

g) Authentic Assesssment 

Tahap terakhir dari pembelajaran kontekstual adalah 

melakukan penilaian.
47

 

Lalu, jika dilihat secara sepintas, terdapat metode pendidikan 

Islam tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam 

pendidikan secara umum. Diantaranya yaitu metode ceramah, 

diskusi, tanya jawab, eksperimen, demonstrasi, dan sebagainya.
48

 

Namun demikian, terdapat hal yang membedakan antara metode 

pendidikan Islam dengan metode pendidikan yang lain yaitu, pada 

nilai spiritual dan mental yang menyertai saat metode tersebut 

dipraktekan. 

                                                           
47 Sutiah, 70-71. 
48 Umam, Inovasi Pendidikan Islam, 23. 
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Jadi, dapat disimpulkan bahwasanyaa model dalam 

pembelajaran pendidikan agama Islam (PAI) terdapat beragam 

model yaitu meliputi model pembelajaran secara langsung, model 

pembelajaran koperatif, dan model pembelajaran CTL 

(comtextual teaching and learning) dan lain sebagainya.  

e. Evaluasi Pembelajaran PAI 

Menurut Rahmat evaluasi adalah suatu proses dimana 

pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat dari berbagai 

pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari evaluator. Evaluasi 

merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk 

menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu keputusan.49 

Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan yang 

sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, 

penjaminan dan penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran 

terhadap berbagai komponen pembelajaran, berdasarkan 

pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk 

pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan pembelajaran.50 

Kemudian jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran menurut 

fungsinya meliputi: 

 

 

                                                           
49 Rahmat, Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: Bening 

Pustaka, 2019), 13. 
50 Rahmat, 18. 
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1) Penilaian Formatif 

Penilaian ini lebih diarahkan kepada pertanyaan: sampai di 

manakah guru telah berhasil menyampaikan bahan pelajaran 

kepada siswanya. Hal ini akan digunakan guru untuk 

memperbaiki proses belajar. Dengan kata lain penilaian formatif 

ini ditujukan untuk memperoleh umpan balik dari upaya 

pengajaran yang dilakukan oleh guru. 

2) Penilaian Sumatif 

Penilaian ini diorientasikan untuk mengetahui keberhasilan 

siswa mempelajari suatu mata pelajaran atau program 

pembelajaran. Biasanya dilakukan pada akhir program 

pengajaran yang relative besar, misalnya tri wulan, semester 

akhir. Apabila penilaian formatif diarahkan kepada proses 

belajar mengajar, penilaian sumatif diarahkan kepada hasil 

belajar itu sendiri (output) 

3) Penilaian Penempatan 

Penilaian ini dimaksudkan untuk memahami kemampuan 

setiap siswa. Hal ini penting yang perlu guru dalam penilaian ini 

adalah pengetahuan mereka terhadap kondisi intelektualitas dan 

psikologi siswa.
51

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi pembelajaran PAI yaitu 

proses dimana pertimbangan atau keputusan suatu nilai dibuat secara 

                                                           
51 Rahmat, 20-22. 
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sistematis, berkelanjutan dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, 

penjaminan dan penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran PAI.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan peneliti memerlukan cara yang relevan 

agar nantinya saat melaksanakan penelitian bisa memperoleh data penelitian 

yang relevan. Tentunya penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif karena peneliti ingin menggali suatu informasi atau fenomena secara 

lebih mendalam, adapun pendekatan kualitatif karena memang cocok dengan 

judul dan tema penelitian yang telah saya ajukan. Sehingga pendekatan 

kualitatif merupakan pendekatan yang paling cocok. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada pola fikir 

induktif (khusus ke umum), yang dimana didasarkan melalui pengamatan 

obyektif terhadap suatu fenomena atau gejala sosial.52 Dalam proses 

pengamatan tersebut diarahkan pada kelompok sosial atau individu tertentu 

dengan mengacu pada tujuan atau fokus permasalahan. Menurut Denzin dan 

Lincoln yang dikemukakan Albi Anggito bahwasanya penelitian kualitatif 

adalah penelitian dengan maksud menjelaskan suatu fenomena yang 

memanfaatkan latar alamiah atau alami dan dilaksanakan dengan memasukkan 

berbagai macam metode yang ada.
53

 

                                                           
52 Suyitno, Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya, 

(Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 6. 
53 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV 

Jejak, 2018), 7. 
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Adapun peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu kualitatif deskriptif. 

Maksud dari jenis penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu untuk 

mengklarifikasi atau mengeksplorasi suatu fenomena dan gejala yang ada. 

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan terkait dengan fenomena atau 

masalah yang diteliti, tetapi tidak mempermasalahkan antar hubungan variabel 

yang sudah ada karena memang penelitian ini bukan untuk memikat generasi 

yang menimbulkan suatu fenomena, gejala ataupun kenyataan sosial yang 

terjadi.
54

 Jadi, penyebab peneliti memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif 

adalah bermaksud untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data yang 

sudah diperoleh dalam penelitian.  

Maka dari itu, pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif sesuai 

dengan pendekatan dan jenis penelitian karena dalam penelitian ini, peneliti 

berusaha untuk mendeskripsikan dan menggambarkan tentang Implementasi 

Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi.  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi yang beralamatkan Jl. Letkol 

Istiqlal No. 59, Penataban, Kec. Giri, Kab. Banyuwangi. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini tentunya dengan berbagai 

pertimbangan dan sesuai hasil pengamatan yang dilaksanakan peneliti yaitu 

sebagai berikut: 

                                                           
54 Samsu, Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed 

Methods, serta Research & Development), (Jambi: Pusaka, 2017), 65. 
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1. Memiliki berbagai aktivitas kegiatan seperti terdapat andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana. 

2. Para petugas Lapas sangat ramah dan interaktif. Terbukti dengan hasil 

survei kepuasan masyarakat berpredikat A (sangat baik). Sehingga 

nantinya akan memudahkan peneliti dalam penggalian data kepada sumber 

informan. 

3. Lapas adalah tempat yang jarang sekali diteliti sehingga akan menjadi 

keunikan tersendiri. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam menetapkan subyek penelitian ini, peneliti tentunya memilih 

yaitu menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. 

Dimana teknik purposive sampling ini merupakan cara pemungutan atau 

pengambilan suatu sampel dari sumber data melalui peninjauan tertentu. 

Contohnya subyek tersebut  dirasa paling paham terkait apa yang peneliti 

inginkan ataupun juga berposisi sebagai pemegang jabatan tertinggi sehingga 

nantinya akan memberi kemudahan peneliti dalam menggali pada kondisi 

sosial/objek yang diteliti.
55

 Dengan cara ini nantinya peneliti dapat memilih  

informan berlandaskan dengan fokus penelitian yang dilaksanakan secara 

sebenarnya untuk mendapatkan kekuatan ketepatannya. Lalu, untuk 

meningkatkan kualitas data peneliti juga memakai teknik snowball sampling 

yang bermaksud untuk mengembangkan suatu informasi. 

                                                           
55 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2019), 289. 
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Teknik snowball sampling merupakan cara dalam pengambilan sampel 

dari sumber data yang permulaanya sedikit tetapi lama kelamaan akan 

membesar. Semua ini dilakukan karena jumlah dari sumber data yang masih  

minim sehingga data yang dipersembahkan belum bisa memuaskan sehingga 

perlu adanya orang lain guna untuk mendapatkan sumber data. Sehingga 

nantinya jumlah sampel dari sumber data akan semakin bertambah contoh 

layaknya bola salju yang menggelinding dan semakin lama akan membesar.
56

  

Kemudian, subyek dalam penelitian ini yaitu Kepala Lapas, Kasi atau 

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau anak didik, Kasubsi atau Kepala 

Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Penyuluh dari 

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, dan Narapidana. Selanjutnya 

peneliti juga akan mencari sumber data lain untuk nantinya bisa memberikan 

data yang diperlukan, sehingga nantinya data akan semakin besar. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam pengumpulan data yaitu aktivitas amat penting dalam 

sebuah penelitian, oleh sebab itu dalam pengumpulan data harus meninjau 

kecocokan dengan teknik yang dipakai saat penggalian dan juga dalam 

menghimpun data. Karena peristiwa ini sangat erat kaitannya dengan tingkat 

validitas dan kesesuaian dengan objek penelitian. 

Dalam teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam  penelitian 

ini sebagai berikut: 

 

                                                           
56 Sugiyono, 289. 
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1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu cara dalam 

pengumpulan sebuah data dengan cara mengandalkan kemampuan panca 

indera dalam mengamati dan memperhatikan kondisi atau alam sekitar.
57

 

Observasi dapat dilakukan peneliti pada awal atau pendahuluan. Seorang 

peneliti harus terjun langsung untuk mengalami lokasi dan subjek 

penelitian. Sebelum mengumpulkan data, peneliti harus mengenal dan 

mempelajari lokasi penelitian dilakukan.
58

 

Kemudian, jenis dalam observasi ini yaitu observasi partisipatif. 

Observasi partisipatif terbagi menjadi empat, yakni: partisipasi pasif, 

partisipasi moderat, partisipasi aktif, dan partisipasi lengkap.
59

 Akan 

tetapi peneliti hanya memilih menggunakan observasi partisipasi pasif 

(passive participation), yang dimana dalam observasi ini peneliti tidak 

ikut serta atau berperan langsung dalam kegiatan tersebut melainkan 

hanya melakukan pengamatan terhadap kondisi kegiatan dari awal hingga 

akhir. 

Melalui observasi ini, peneliti melakukan observasi sebagai berikut: 

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

                                                           
57 Helaludin dan Hengky Wijaya, Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Studi dan 

Praktik, (t.tp: Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019), 77. 
58 Helaludin dan Wijaya, 78. 
59 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 299. 
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c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan percakapan untuk mencapai maksud 

tertentu, dalam wawancara terdapat pewawancara dan terwawancara yang 

melangsungkan tanya jawab yang mana percakapan ini dilakukan oleh 

dua belah pihak.
60

 Wawancara yaitu salah satu dari cara dimana untuk 

menyimpulkan data penelitian. Wawancara merupakan proses interaksi 

baik dari pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui 

komunikasi langsung.  

Menurut Esterberg sebagaimana dikemukakan Sugiyono 

bahwasanya wawancara terbagi beberapa macam, yaitu wawancara 

terstruktur, wawancara semi struktur, dan wawancara tidak struktur.
61

 

Adapun penelitian ini memakai wawancara semi terstruktur, dimana 

dalam pengimplementasianya lebih bebas dari pada wawancara 

terstruktur. Maksud dari wawancara semi terstruktur yaitu untuk 

mendapatkan permasalahan secara lebih bebas dan lebih terbuka Dan 

nantinya dari pihak yang dimintai wawancara bisa mengemukakan ide-de 

dan pendapatnya.
62

 Sehingga pewawancara bisa mengeksplorasi terkait 

                                                           
60 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2011), 186. 
61 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 305. 
62 Sugiyono, 306. 
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ide dan pendapat dari yang diajak wawancara. Dan ketika melaksanakan 

wawancara peneliti atau pewawancara harus menyimak dengan teliti dan 

menulis dan merekam apa yang sudah disampaikan informan. 

Metode dalam wawancara ini dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mendapatkan data sebagai berikut: 

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan dari kejadian-kejadian yang telah terjadi. 

Dokumen ini bisa berwujud tulisan, gambar, dan juga karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen berwujud tulisan seperti tulisan 

harian, sejarah dari kehidupan, narasi, kisah hidup seseorang, peraturan 

dan kebijakan. Dokumen yang berwujud gambar contohnya foto, gambar 

hidup, sketsa dan lain sebagainya.
63

 Metode ini bermaksud untuk 

memperjelas dari metode observasi dan wawancara seperti: 

                                                           
63 Sugiyono, 314. 
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a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data yaitu kegiatan memahami dan membahas data hasil 

penelitian yang bermaksud untuk menemukan makna, tafsiran, dan 

kesimpulan secara menyeluruh dari data dalam penelitian.
64

 Analisis data 

dalam penelitian berupaya untuk mendalami, menjelaskan, menguraikan, dan 

mencari keterkaitan dari beberapa data yang telah didapat. Sehingga data 

tersebut bisa dipahami dan diuraikan dan menghasilkan suatu pemahaman 

yang baik dan menyeluruh.
65

 Menurut Sugiyono dalam Ismail Suardi 

sebagaimana dikutip bahwasanya analisis data merupakan proses mencari dan 

menyusun data dari hasil interviu, catatan dari lapangan, dan dokumentasi 

secara terstruktur melalui data diorganisasikan menjadi bagian-bagian, 

menguraikan dalam unit-unit, melakukan sintesa, mengurutkan dalam bentuk 

pola, menetapkan data yang penting dan yang akan didalami, dan terakhir 

                                                           
64 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian berserta Proposal 

Kualitatif, (Pontianak: Perpustakaan Nasional, 2015), 105. 
65 Ibrahim, 106.  



50 

 

 
 

melahirkan kesimpulan supaya mudah untuk dipahami oleh peneliti dan juga 

pembaca.
66

 Penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Matthew 

B. Miles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. Analisis model ini 

dilakukan secara interaktif dan kontinu sampai data dirasa cukup dan tuntas. 

Kegiatan dalam menganalisis data yakni berupa Kondensasi Data 

(Condensation), Display Data, dan Gambaran atau Kesimpulan/verifikasi 

(conclusion drawing /verification).
67

 Berikut penjelasannya: 

1. Kondensasi Data (Condensation) 

Pada tahap permulaan penelitian, peneliti melakukan yang namanya 

penetapan, pemusatan, penyederhanaan, abtraksi dan mentransformasikan 

data yang masih kasar, untuk kemudian dijadikan catatan-catatan tertulis. 

Pada dasarnya tujuan daripada kondensasai data yaitu untuk melakukan 

beberapa temuan yang selanjutnya menjadi sebuah fokus penelitian. 

2. Display Data  

Selanjutnya pada tahap ini yaitu display data. Display data ini 

nantinya bisa memberikan sebuah pemahaman pada data penelitian supaya 

dapat menentukan langkah yang harus diambil selanjutnya oleh peneliti 

ketika dalam proses penelitiannya. Jadi, seorang peneliti mengumpulkan 

secara menyeluruh terkait informasi yang telah didapat dalam proses 

penelitian untuk memeperkuat penelitiannya.   

 

                                                           
66 Ismail Suardi, Metode Penelitian Pendidikan Bahasa, (Yogyakarta: CV Adi Karya 

Mandiri, 2019), 160. 
67 Matthew B. Milles, A. Micahael Huberman, dan Johnny Saldana, Qualitative data 

analysis: a methods sourcebook, (United State of Amerika: Library of Congress Cataloging, 

2014), 31-33. 
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3. Gambaran kesimpulan/verifikasi (Conclusion drawing/verification) 

Setelah display data sudah dilaksanakan, maka selanjutnya yaitu 

menyimpulkan data dari hasil penelitian. Dari data kesimpulan tersebut 

dijabarkan dalam penemuan baru dari penelitian yang telah dilaksanakan. 

Akan tetapi data ini nantinya bisa untuk diteliti kembali dan juga 

dilakukan pengurangan atau reduksi data, nantinya display data dan 

kembali akan menghasilkan yang namanya konklusi atau kesimpulan, 

begitu sampai seterusnya. Berikut adalah ilustrasi gambar dalam analisis 

data: 

Gambar 3.1 

Alur Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

Pada analisis ini, antara satu dengan yang lainnya mempunyai 

interaksi yang bersambung, dimulai dari saat reduksi sampai dengan 

kesimpulan mengalami relevansi, dan akan mengalami perputaran sampai 

data jenuh dan cukup dalam penelitian. 
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F. Keabsahan Data 

Keabsahan data ini dapat diperiksa yakni melalui teknik triangulasi. 

Triangulasi dapat dipahami sebagai pengecekkan data dari beragam sumber 

melalui teknik dan beragam waktu.
68

 Dalam keabsahan data, peneliti memakai 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Dibawah ini akan dijelaskan antara 

lain: 

1. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kualitas data dilakukan melalui 

pemeriksaan data yang sudah didapat pada beberapa sumber. Data yang 

telah didapat tersebut, lalu dianalisis dan disimpulkan oleh peneliti, setelah 

itu dimintakan  kesepakatan dari beberapa sumber tersebut. 

2. Triangulasi teknik yaitu digunakan untuk menguji kualitas data dengan 

cara data diperiksa pada sumber yang seragam akan tetapi melalui cara 

yang beda. Seperti, data yang telah didapat melalui interview, kemudian 

diperiksa kembali dengan teknik lain seperti pengamatan dan dokumentasi. 

G. Tahap-tahap Penelitian 

 Pada tahap penelitian akan dijabarkan terkait rancangan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, diawali dari penelitian pra-lapangan, 

tahap-tahap pelaksanaan di lapangan, lalu hingga tahap penulisan laporan 

penelitian. Tahapan penelitian antara lain: 

1. Tahap sebelum rencana lapangan 

a. Menyusun rencana penelitian 

b. Memilih tempat penelitian  

                                                           
68 Umar Siddiq dan Moch. Miftachul Choiri, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang 

Pendididkan, (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 94-95. 
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c. Menyusun perizinan 

d. Menetapkan informan atau narasumber 

e. Menyiapkan mental diri dan persiapan penelitian 

f. Mendalami adab dalam penelitian 

2. Tahap pelaksanaan di lapangan 

a. Memahami latar penelitian 

b. Memasuki tempat penelitian 

c. Menghimpun data 

d. Melengkapi data yang kurang lengkap 

3. Tahap penulisan laporan 

a. Menganalisis data yang diperoleh 

b. Mengurus perizinan selesai penelitian 

c. Menyajikan data ke bentuklaporan 

d. Merevisilaporan yang sudah disempurnakan.  
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  BAB IV 

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 

A. Gambaran Obyek Penelitian 

Lokasi yang menjadi obyek penelitian ini yaitu di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi. Untuk memahami 

terkait kondisi lokasi penelitian dan untuk mendapatkan gambaran yang 

lengkap obyek penelitian, dijelaskan sebagai berikut: 

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi beralamatkan di Jl. Letkol Istiqlal No. 59, Penataban, Kec. 

Giri, Kab. Banyuwangi. Awal mula pembentukan Unit Pelaksanaan 

Teknis (UPT) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi adalah berdasarkan dari Surat Keputusan Menteri Hukum 

dan HAM RI No. M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tanggal 23 Februari 2007 

tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan  

Kelas IIA Banyuwangi, Pasir Putih Nusakambangan, Cibinong, dan 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Way Kanan, Slawi, Boalemo, 

Nunukan, Boalemo, dan Jailolo.  

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi telah beropasi sejak tanggak 15 Februari 2008 di atas lahan 

yang luasnya sekitar ± 2 Ha dengan kapasitas sementara yaitu 224 

narapidana.  
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Dalam sejarahnya berdirinya Lapas Banyuwangi ini merupakan 

pemekaran UPT Pemasyarakatan Rutan Banyuwangi menjadi 2 (dua) 

Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM DKI Jakarta adalah Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan Lapas Kelas 

IIA Banyuwangi pada tahun 2007. 

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Banyuwangi sebelum 

tahun 1945 saat itu berfungsi sebagai tempat tahanan yang melakukan 

pelanggaran hukum Kolonial Hindia Belanda. Namun setelah tahun 1945 

bangunan tersebut digunakan untuk menampung tahanan sipil, tahanan 

politik, dan pelaku kejahatan ekonomi. Saat terjadinya peristiwa G 30 

S/PKI sebagian tahanan dipindahkan ke Lapas Glodok dan Lapas 

Cipinang. Kemudian, sejak tahun 1960 sd 1980 Lapas ini difungsikan 

sebagai Rumah Tahanan Militer di bawah pimpinan dari Inrehab 

Laksusda Jaya.  

Lalu, pada tanggal 4 Februari tahun 1980 pengelolaan Lapas 

diserahkan dari Inrehab Laksusda Jaya kepada Departemen Kehakiman 

RI melalui Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan 

Kalimantan Barat berdasarkan SP Pangkopkamtib tgl 9 Januari 1980, No. 

Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah Pelaksanaan No. Sprint-4-

5/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980. 

Lapas Banyuwangi telah berubah status menjadi Rumah Tahanan 

Negara Kelas I Jakarta Pusat berdasarkan Kep. Menkeh RI No. 

M.04.UM.01.06 Tahun 1983. Lalu, pada tahun 2007 mengingat kondisi 
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over kapasitas penghuni Rutan Kelas I Jakarta Pusat yang bertambah 

padat, maka dilakukanlah pemekaran Rutan Kelas I Jakarta Pusat menjadi 

2 UPT yakni Rutan Kelas I Jakarta Pusat dan Lapas Kelas IIA 

Banyuwangi.
69

 

Adapun Lapas Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi memiliki blok-

blok  untuk penghuni Lapas yang terbagi dalam: 

a. Blok A 

Blok A terdiri dari 3 kamar, yang sedang digunakan untuk 

narapidana wanita dan tidak ada perbedaan jenis kasus. 

b. Blok B 

Blok B terdiri dari 2 kamar, yang digunakan untuk WBP/tahanan 

yang sakit. 

c. Blok C 

Blok C terdiri dari 4 kamar, dan terbagi menjadi 4 blok yaitu 

blok C1, C2, C3 dan C4. Pada blok C1 dan C2 untuk penjatuhan 

hukuman (sel pengasingan). Blok C3 untuk kamar pertama kali 

tahanan atau narapidana datang sebagai kamar masa pengenalan 

lingkungan. Terakhir, yaitu blok C4 untuk kamar narapidana khusus 

lansia. 

d. Blok D dan E 

Blok D dan E terdiri dari 11 kamar, yang digunakan untuk kamar 

narapidana dengan jenis kasus pidana umum. 

                                                           
69 https://lapasbanyuwangi.kemenkumham.go.id. 
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e. Blok F dan G 

Blok F dan G terdiri dari 11 kamar, yang khusus digunakan 

untuk kamar jenis kasus narkoba. 

f. Blok H 

Blok H terdiri dari 3 kamar yang terbagai menjadi 3 blok yaitu 

blok H1, H2, dan H3. Blok H1 dan H2 dihuni oleh narapidama untuk 

anak dan H3 untuk narapidana yang bekerja. 

2. Visi, Misi, Tata Nilai, dan Motto Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi 

Sebagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bagi Narapidana (WBP) 

Warga Binaan Pemasyarakatan guna mencapai suatu tujuan dalam 

pembinaan pemasyarakatan. Maka dari itu, terdapat visi dan misi Lapas 

Banyuwangi, diantaranya sebagai berikut: 

a. Visi 

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 

b. Misi 

1) Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas; 

2) Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas; 

3) Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas 

4) Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak 

Asasi Manusia; 

5) Mewujudkan layanan manajemen administrasi kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 
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6) Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi yang 

profesional dan berintegritas. 

c. Tata Nilai 

Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami “P-

A-S-T-I”. Dimana kata tersebut memiliki kepanjangan sebagai 

berikut: 

1) Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM 

merupakan aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan 

orgamisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, mejunjung 

tinggi etika dan integritas profesi; 

2)  Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintah bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

3) Sinergi : Komitmen guna membangun dan memastikan 

hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang 

harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan 

an melaksanakan solusi terbaik, berkualitas, dan bermanfaat; 

4) Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses 

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi 

tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tetang 

kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil 

yang dicapai; 
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5) Inovatif : kementerian Hukum dan HAM mendukung 

kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan 

pembaharuan dalam penyelanggaran tugas dan fungsinya. 

d. Motto 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi 

memiliki Motto yaitu “Gemerantak Guyub Tandang Gawe”. 

Dimana memilki arti bahwa dalam bekerja kita harus ada kerja sama 

yang solid satu sama lain. 

3. Keadaan Pegawai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) 

a. Keadaan Pegawai 

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi dibawah 

naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur 

yang dimana memiliki tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan 

narapidana atau anak didik dan juga memiliki fungsi untuk 

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam tugas pokok 

yaitu menyelenggarakan fungsi melakukan pembinaan narapidana 

atau anak didik; memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan 

mengelola hasil kerja; melakukan bimbingan sosial atau kerohanian 

narapidana atau anak didik; melakukan pemeliharaan keamanan dan 

tata tertib Lembaga Pemasyarakatan; dan melakukan urusan tata 

usaha dan rumah tangga. Adapun Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Kabupaten Banyuwangi memiliki jumlah pegawai sebanyak 112 

orang. Yang terdiri dari 102 orang pria dan 10 orang wanita.  
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B. Penyajian dan Analisis Data 

Dalam pembahasan ini akan diungkapkan secara rinci terkait yang 

diperoleh tentang Implementasi Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi. Untuk memperjelas seperti yang sudah peneliti ungkapkan di 

bab III, bahwasanya penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data yang 

sesuai dengan fokus penelitian. Oleh sebab itu, akan dipaparkan secara 

sistematis dan rinci tentang objek yang diteliti yang mengacu pada fokus 

penelitian, sebagai berikut: 

1. Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi  

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 

4 Januari dan 6 Januari 2022, bahwa andragogi dalam pembelajaran PAI 

bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran iman dan ketakwaan 

narapidana agar bisa menjadi pribadi lebih baik. Tentunya pembinaan 

keagamaan yang ada di Lapas tidak hanya terfokus bagi narapidana yang 

beragama Islam saja, akan tetapi ada beberapa agama non muslim seperti 

agama Hindhu dan Kristen. Tentunya bagi agama non muslim sudah 

difasilitasi kegiatan keagamaan tersendiri.  Adapun dalam kegiatan 

andragogi dalam pembelajaran PAI yang terdapat di Lapas termasuk 
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dalam kegiatan keagamaan yang diperuntukkan pada pihak narapidana 

yang beragama Islam dan dikategorikan dalam pembinaan kepribadian. 

Dimana pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dalam rangka 

untuk membina sikap spiritual narapidana.
70

 

Observasi diatas diperkuat oleh pendapatnya I Made Ariawan, 

selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau Anak Didik mengatakan 

bahwa tujuan dari andragogi dalam pembelajaran PAI yang ada di Lapas 

Kelas IIA Banyuwangi. Lebih jelasnya, I Made Ariawan mengatakan 

sebagai berikut: 

Tujuan dari kegiatan yang telah kami kelola yaitu andragogi dalam 

pembelajaran PAI untuk meningkatkan rasa kesadaran iman dan 

ketakwaan narapidana agar mereka menjadi pribadi yang jauh lebih 

baik lagi. Perlu diketahui juga pembelajaran PAI bukan seperti yang 

ada di sekolah formal, akan tetapi lebih menyesuaikan dengan 

narapidana di lapas.
71

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Wahyu Indarto, selaku Kepala 

Lapas Kelas IIA Banyuwangi, bahwa kegiatan andragogi dalam 

pembelajaran PAI yang diterapkan di Lapas ini memang sudah menjadi 

tanggung jawab bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi 

narapidana. Bisa dilihat bahwa narapidana yang ada di lapas memiliki 

latar belakang dan jenis kasus yang berbeda. Tentunya tujuan dari 

kegiatan andragogi dalam pembelajaran PAI untuk menjadikan pribadi 

narapidana lebih baik dan sadar akan kesalahan. Lebih jelasnya, Wahyu 

Indarto mengatakan sebagai berikut: 

                                                           
70 Observasi di Lapas Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi, 4-6 Januari 2022. 
71 I Made Ariawan, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Januari 2022 
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Dalam setiap narapidana melakukan kegiatan seperti kegiatan 

pembelajaran PAI harusnya terdapat tujuan yang jelas mengapa 

pihak lapas menjalankan perihal tersebut. Pastinya kami ingin 

memberikan yang terbaik untuk mereka dan bisa membuat mereka 

menjadi pribadi yang takut pada Allah dan sadar akan kesalahan dan 

terpenting karena memiliki iman yang kuat mereka tidak 

mengulanginya kembali.
72

 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Dhanny Dwi Suswinarko selaku 

Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan Lapas 

Kelas IIA Banyuwangi, bahwa kegiatan andragogi dalam pembelajaran 

PAI sudah berlangsung sangat lama. Kemudian melihat tujuan secara 

pasti, pihak lapas ingin menjadikan narapidana menjadi manusia yang 

lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatan yang mereka lakukan 

dimasa lalu. Lebih jelasnya, dapat dilihat oleh pernyataan Dhanny Dwi 

Suswinarko selaku Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Keperawatan memaparkan sebagai berikut: 

Setiap dari kegiatan yang Lapas jalankan pastinya ada tujuan yang 

hendak dicapai. Apapun bentuknya dan siapapun yang menerapkan 

kami pihak Lapas melakukan demi kebaikan mereka sendiri. Tidak 

ada tujuan yang lain dari pihak Lapas kalau tidak untuk menjadikan 

narapidana tersebut berubah dan sadar akan kesalahan yang pernah 

mereka lakukan di masa lalu. Dan herannya ada saja yang sampai 

masuk dua kali. Oleh karena itu di Lapas adanya kegiatan andragogi 

dalam pembelajaran PAI dan kegiatan ini sudah sangat lama 

diterapkan. Pembelajaran PAI yang diterapkan tentunya ada 

petugasnya sendiri yaitu dari Kementerian Agama Banyuwangi.
73

 

 

Kemudian menurut Badrol Komari selaku dari penyuluh agama dari 

Kementerian Agama Banyuwangi bahwa tujuan adanya andragogi dalam 

pembelajaran PAI pastinya secara pasti yang lebih paham secara visinya. 

                                                           
72 Wahyu Indarto, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2022. 
73 Dhanny Dwi Suswinarko, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2022. 
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Kami hanya berharap narapidana berubah menjadi yang lebih baik dan 

sadar akan kesalahan dan terpenting tidak mau mengulanginya kembali. 

Lebih jelasnya, dapat dilihat pada pernyataan Badrol Komari selaku 

penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi 

memaparkan sebagai berikut: 

Ditanya apa tujuan andragogi dalam pembelajaran PAI pada 

narapidana, secara pasti dari apa yang sudah kami jalankan yaitu 

intinya mereka supaya bisa berubah kearah yang lebih baik. Mereka 

masuk Lapas untuk dibina dengan baik, sehingga yaitu kami 

menginginkan mereka sadar dan takut tidak akan mengulanginya 

kembali.
74

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 4, 6 dan 27 Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa 

implementasi tujuan andragogi dalam pembelajaran PAI yaitu untuk 

meningkatkan rasa kesadaran iman dan ketakwaan narapidana agar bisa 

menjadi pribadi lebih baik. Kemudian membuat mereka menjadi pribadi 

yang takut pada Allah dan sadar akan kesalahan dan terpenting karena 

memiliki iman yang kuat. Lalu, untuk menjadikan narapidana tersebut 

berubah dan sadar akan kesalahan yang pernah mereka lakukan di masa 

lalu dan supaya bisa berubah kearah yang lebih baik. 

2. Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 

                                                           
74 Badrol Komari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Januari 2022. 



64 

 

 

4 Januari dan 6 Januari 2022, bahwa andragogi dalam pembelajaran PAI 

pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIa 

Kabupaten Banyuwangi tentunya mempunyai materi yang nantinya 

diimplementasikan pada narapidana. Dalam pembelajaran PAI bahasan 

materinya cukup luas. Kemudian juga melihat dari objek atau sasaran 

yang akan dituju. Karena sasaran dalam pembelajaran PAI adalah 

narapidana, maka materi yang diajarkan juga bukan sekedar teori seperti 

yang diterapkan kepada peserta didik. Melainkan materi PAI yang lebih 

kontekstual yang dimana menyesuaikan dengan narapidana yang 

notabennya mereka orang yang bermasalah karena akibat dari tindak 

kejatahan yang mereka lakukan. Materi dalam andragogi dalam 

pembelajaran PAI dalam penerapannya sudah terjadwal secara satu bulan. 

Dimana setiap minggu dilaksanakan setiap seminggu sekali baik oleh 

narapidana wanita maupun pria. Dan untuk waktunya dimulai sekitar 

pukul 09.00-10.30 WIB yang bertempat di mushola al-Hidayah bagi 

narapidana pria dan mushola an-Nisa‟ bagi narapidana wanita.
75

 

Secara terstruktur kegiatan andragogi dalam pembelajaran PAI bisa 

dilihat dalam tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Observasi di Lapas Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi, 4-6 Januari 2022. 
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Tabel 4.1 

Jadwal Kegiatan Pembelajaran PAI 

Bulan Januari 2022 

No 
Hari/Tanggal 

Materi 
Nama Pemateri 

Pria  Wanita Pria Wanita 

1. 
Selasa,04-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 

Kamis, 06-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 

Manfaat intropeksi diri di tahun 

2022 

Badrol 

Komari 

Leny 

Inayatur 

2. 
Selasa,11-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 

Kamis, 13-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 
Syukur dan sabar 

3. 
Selasa,18-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 

Kamis, 20-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 
Indahnya tenggang rasa/moderasi 

4. 
Selasa,25-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 

Kamis, 27-01-22 

(09.00-10.30 WIB) 

QS. Al-Baqarah ayat 30-32 

tentang Tugas Manusia 

 

Observasi diatas diperkuat oleh pendapatnya Leny Inayatur, selaku 

penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi 

mengatakan bahwa, dalam kegiatan andragogi dalam pembelajaran PAI 

terdapat materi yang diajarkan pada narapidana. Tentunya dalam 

pengimplementasiannya untuk petugasnya tentu berbeda, akan tetapi 

untuk materi yang disampaikan sama. Kegiatan ini dilakukan seminggu 

sekali oleh pemateri. Lebih jelasnya, dapat dilihat pada pernyataan Leny 

Inayatur selaku penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten 

Banyuwangi memaparkan sebagai berikut: 

Dalam kegiatan andragogi dalam pembelajaran PAI terdapat materi 

yang diajarkan kepada narapidana. Materi yang sudah dijadwalkan 

sebelumnya dan diajarkan seminggu sekali. Jadwal yang sudah 

disusun oleh pihak kami yaitu selaku penyuluh agama. Materinya 

lebih bersifat kontekstual dengan kehidupan para narapidana. 

Dengan tujuan mereka dapat memahami dengan baik dan dapat 

diserap sebagai bekal ilmu agama dalam kehidupannya.
76

  

 

Hal senada juga dijelaskan oleh Badrol Komari selaku penyuluh 

agama dari Kementerian Agama Banyuwangi  bahwa, materi andragogi 

                                                           
76 Leny Inayatur, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 6 Januari 2022. 
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dalam pembelajaran PAI lebih kearah kontekstual. Dalam artian tidak 

melulu membahas teori saja. Tapi adanya relevansi antara materi yang 

disampaikan dengan kondisi kehidupan narapidana. Lebih jelasnya, dapat 

dilihat pada pernyataan Badrol Komari selaku penyuluh agama dari 

Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi memaparkan sebagai 

berikut:  

Materi yang saya ajarkan cukup beragam tetapi ada fokus 

pembahasannya. Akan tetapi fokus utama materi yang diajarkan 

lebih keranah kontekstual atau memiliki relevansi dengan 

kehidupan. Karena melihat narapidana adalah mereka menjalani 

suatu hukuman karena akibat dari kejahatan yang mereka lakukan. 

Sehingga materinya pun tidak terlepas dari seputar kehidupan, 

seperti materi tentang pentingnya intropeksi diri di tahun 2022. 

Materi tersebut diajarkan guna narapidana pada awal tahun bisa 

mengintropeksi diri sendiri sebelum melanjutkan kehidupan 

kedepan. Dengan begitu pastinya rasa-rasa penyesalan akan timbul 

dengan sendirinya.
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 4 dan 6 Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa 

implementasi materi andragogi dalam pembelajaran PAI yaitu sudah 

diagendakan dan dilakukan dalam waktu seminggu sekali oleh penyuluh 

agama dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Materi yang 

disampaikan pada jadwal bulan januari ada empat materi meliputi: 

Manfaat intropeksi diri di tahun 2022, syukur dan sabar, indahnya 

tenggang rasa/moderasi, dan QS. al-Baqarah ayat 30-32 tentang tugas 

manusia.  

                                                           
77 Badrol Komari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Januari 2022. 
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3. Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 

4 Januari dan 6 Januari 2022, bahwa andragogi dalam pembelajaran PAI 

pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIa 

Kabupaten Banyuwangi tentunya dalam pengimplementasian andragogi 

dalam pembelajaran PAI memiliki model pembelajaran. Model 

pembelajaran tersebut dikemas dalam bentuk penyuluhan agama yang 

dilakukan oleh penyuluh agama karena adanya kerjasama antara pihak 

Lapas dengan Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Dan 

mayoritas narapidana di Lapas adalah orang dewasa. Dalam penyuluhan 

agama, penyuluh agama dalam penerapannya menggunakan sebuah 

metode dan teknik yaitu metode ceramah dengan teknik tanya jawab.
78

  

Observasi diatas diperkuat oleh pendapatnya Dhanny Dwi 

Suswinarto, selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan 

mengatakan bahwa model pembelajaran dari andragogi dalam 

pembelajaran PAI yang ada di Lapas Kelas IIA Banyuwangi dikemas 

dalam bentuk penyuluhan. Ada pihak dari luar yaitu dari Kementerian 

Agama Kabupaten Banyuwangi memberikan sebuah penyuluhan, dan 

biasa disebut dengan penyuluhan agama khusus yang Islam. Karena di 

                                                           
78 Observasi di Lapas Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi, 4-6 Januari 2022. 
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Lapas terdapat berebagai macam agama yaitu ada Islam, Hindu, dan 

Kristen, sehingga dari pihak Lapas membuat kerjasama dengan pihak-

pihak yang ahli dalam bidangnya. Lebih jelasnya, Dhanny Dwi 

Suswinarko mengatakan sebagai berikut: 

Kami dari pihak memberikan sebuah pembinaan pada narapidana 

sebaik mungkin. Melihat di Lapas terdapat berbagai macam agama, 

tetapi jelas mayoritas muslim. Sehingga kami mengupayakan 

mengadakan kerjasama dengan pihak luar atau instasi lain. Seperti 

khusus agama Islam terdapat penyuluhan agama dari Kementerian 

Agama Banyuwangi yang kerjasama tersebut disebut MOU yang 

kepanjangan dari Memorandum of Understanding. Model dalam 

kagiatan keagamaan yang diterapkan bagi orang muslim di Lapas 

yaitu dikemas bentuk penyuluhan agama yang petugas penyuluhnya 

berasal dari pihak luar yaitu dari Kementerian Agama.
79

  

 

Hal senada juga dijelaskan oleh Wahyu Indarto selaku Kepala 

Lapas Kelas IIa Kabupaten Banyuwangi  bahwa, model pembelajaran 

andragogi dalam pembelajaran PAI dikemas dalam bentuk penyuluhan 

agama dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Alasan 

mengapa dengan penyuluhan agama dari Kementerian agama Kabupaten 

banyuwangi, lebih jelasnya, Wahyu Indarto mengatakan sebagai berikut: 

Dalam penyuluhan agama yang dilakukan di Lapas oleh pihak luar 

yaitu dari Kementerian Kabupaten Banyuwangi telah berjalan 

sangat lama, malah sebelum saya bekerja di Lapas sudah ada 

penyuluhan agama ini. Model pembelajaran andragogi dalam 

pembelajaran PAI tersebut dikemas dalam bentuk penyuluhan 

agama dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Alasan 

mengapa harus dengan penyuluhan agama dari Kementerian Agama 

Kabupaten Banyuwangi, karena sebaik-baiknya ilmu itu diajarkan 

oleh ahlinya langsung. Dan juga karena dari pihak Lapas yang 

merasa belum cukup mahir dalam segala pembelajaran PAI, jadi 

alangkah baiknya langsung pada ahlinya yaitu dari Kementerian 

Agama Kabupaten Banyuwangi.
80

 

                                                           
79 Dhanny Dwi Suswinarko, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2022. 
80 Wahyu Indarto, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2022. 
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Hal senada juga dijelaskan oleh Agung Saifur Riza, Samson Ali, 

dan Siswanto selaku narapidana pria kasus narkoba, gratifikasi dan 

pencabulan  bahwa, model pembelajaran andragogi dalam pembelajaran 

PAI tersebut dikemas dalam bentuk penyuluhan agama dari Kementerian 

Agama Kabupaten Banyuwangi. Lebih jelasnya, Agung Saifur Riza, 

Samson Ali, dan Siswanto, mengatakan sebagai berikut: 

Ketika saya mengikuti kegiatan ini yaitu andragogi dalam 

pembelajaran PAI, memang dikemas dalam bentuk penyuluhan 

agama dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Saya 

pribadi sangat senang sekali dengan penyuluhan ini, karena model 

penyuluhan ini kan dimana petugas penyuluh menjelaskan materi 

seperti ceramah agama tapi tidak melulu membahas seperti dalil. 

Akan tetapi bersifat menyesuaikan dengan kondisi kita di Lapas. 

Jadi penyuluh agama ceramah terlebih dahulu, lalu nanti dibuka sesi 

tanya jawab ke kita. Dengan begitu saya pribadi sangat senang bisa 

bertukar pikiran dengan penyuluh tersebut.
81

  

 

Berdasarkan observasi dan wawancara diatas dikuatkan dengan 

dokumentasi sebagai berikut: 

  

                                                           
81 Agung Saifur Riza, Samson Ali, dan Siswanto, diwawancarai oleh Penulis, 

Banyuwangi, 4 Januari 2022. 
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Gambar 4.1 

Pelaksanaan Penyuluhan agama Islam  

pada Narapidana Pria 

 

 
 

Hal senada juga dijelaskan oleh Etik Rahmani, Susi Atma, dan Puji 

Astuti, selaku narapidana wanita kasus tipikor dan gratifikasi bahwa, 

dalam penyampaian pembinaan yang ada di Lapas dikemas dengan 

benyuk penyuluhan agama dari Kementerian Agama Kabupaten 

Banyuwangi. Ketika penyuluhan agama berlangsung, penyuluh 

melakukan ceramah agama yang membahas materi yang diajarkan pada 

pertemuan hari ini. Setelah itu dilanjut dengan sesi tanya jawab pada 

kami, sehingga kami dengan petugas penyuluh agama bisa bertukar 

pikiran tentang materi yang kita pahami.
82

 

Berdasarkan observasi dan wawancara diatas dikuatkan dengan 

dokumentasi sebagai berikut: 

 

                                                           
82 Etik Rahmani, Susi Atma, dan Puji Astuti, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 

Januari 2022. 
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Gambar 4.2 

Pelaksanaan Penyuluhan agama Islam  

pada Narapidana Wanita 

 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 4, 6 dan 27 Januari 2022 dapat disimpulkan bahwa 

implementasi model andragogi dalam pembelajaran PAI yaitu dikemas 

dalam bentuk penyuluhan agama dari Kementerian Agama Kabupaten 

Banyuwangi yang dimana menggunakan metode ceramah dengan teknik 

tanya jawab. Penyuluhan agama ini sudah berlangsung lama karena 

memang terdapat kerjasama antara pihak Lapas dengan Kementerian 

Agama Kabupaten Banyuwangi atau disebut dengan MOU (Memorandum 

of Undersanding). 
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4. Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan Model Andragogi pada 

Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kabupaten Banyuwangi 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 

4 Januari dan 6 Januari 2022, bahwa andragogi dalam pembelajaran PAI 

pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIa 

Kabupaten Banyuwangi dalam proses evaluasinya dilakukan dalam 

bentuk pengamatan oleh pihak petugas mulai dari Penyuluh Agama, lalu 

disampaikan kepada pihak Kasubsi Bimkeswat, dan terakhir oleh Kasubsi 

Bimkeswat disampaikan kepada Kepala Lapas. Kemudian, tidak ada 

prosedur seperti layaknya pendidikan formal, seperti tes dan lain 

sebagainya. Jadi lebih kepada pengamatan secara langsung di kondisi 

lapangan apakah narapidana tersebut aktif atau pasif dalam kegiatan.
83

 

Observasi diatas diperkuat oleh pendapatnya Dhanny Dwi 

Suswinarko, selaku Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan 

mengatakan, dalam segi evaluasi dari pihak Lapas sendiri tidak 

mengadopsi layaknya pendidikan yang ada di Sekolah seperti ujian 

tertulis, lisan dan sebagainya. Karena sejatinya evaluasi lebih pada untuk 

menilai dan mengamati apakah orang tersebut sudah melakukan 

kewajiban yaitu mengikuti kegiatan yang Lapas berikan dengan baik dan 

benar. Jika tidak mengikuti sama sekali terdapat peneguran secara 

                                                           
83 Observasi di Lapas Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi, 4-6 Januari 2022. 
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langsung. Tetapi tidak hukuman bagi mereka yang tidak aktif dalam 

kegiatan. Lebih jelasnya, Dhanny Dwi Suswinarko, mengatakan sebagai 

berikut: 

Memang dari pihak Lapas tidak ada unsur pemaksaan sedikitpun 

pada nrapidana untuk mengikuti kegiatan, melainkan atas dasar 

kesadaran dari diri mereka sendiri. Hanya saja mungkin dalam hal 

pemantauan ada peneguran yang dirasa ada penyelewengan yang 

sudah menyangkut dari hukum. Seperti membawa barang yang 

mencurigakan dan lain sebagainya. Kalau dari kegiatan andragogi 

dalam pembelajaan PAI sudah dipasrahkan pada pihak yang 

membina. Kami ingin narapidana bisa sadar dan dalam mengikuti 

kegiatan atas dasar kemauan mereka sendiri. Memang awalnya 

dipaksa tapi lama-lama akan terbiasa. Intinya pihak Lapas ada 

disitu. Karena kami sadar mereka itu bisa saja tertekan selama di 

Lapas maka dari itu perlu juga penyesuaian dan pembiasaan. Jadi 

evaluasi yang kami berikan hanya tolak ukurnya banyak yang 

mengikuti kegiatan dilapangan, aktif, dan kondusif. Tidak ada tes 

tertulis dan sebagainya.
84

  

 

Hal senada juga dijelaskan oleh Etik Rahmani, Susi Atma, dan Puji 

Astuti, selaku narapidana wanita kasus tipikor dan gratifikasi bahwa, 

dalam evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI dilakukan dengan 

proses pemantauan dan pengamatan dari petugas yang jaga pada hari itu. 

Jika ada narapidana tidak aktif dan banyak yang berada di kamar maka 

terdapat sedikit peneguran tapi tidak ada hukuman atau sanksi berat. 

Lebih jelasnya, Etik Rahmani, Susi Atma, dan Puji Astuti, mengatakan 

sebagai berikut: 

Evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI dilakukan dengan 

proses pemantauan dan pengamatan dari petugas yang jaga pada 

hari itu. Kami tidak pernah merasakan ada hukuman atau sanksi 

apabila kita tidak aktif atau melanggar dalam kegiatan. Tolak ukur 

kami berhasil atau tidak dilihat dari banyak atau aktif dalam 

                                                           
84Dhanny Dwi Suswinarko, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 27 Januari 2022. 
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mengikuti kegiatan dan tidak melanggar segala peraturan. Tidak 

terdapat tes tertulis seperti ujian sekolah. semua itu tidak ada.
85

 

 

Hal senada juga dijelaskan oleh Badrol Komari selaku 

penyuluh agama dari Kementerian Agama Banyuwangi  bahwa, 

evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI semua dilakukan tidak 

seperti layaknya sekolah formal yang harus ada tes dan sebagainya. 

Evaluasi yang diberikan hanya bentuk verbal saja. Ketika melihat 

dari narapidana aktif dan banyak yang mengikuti kegiatan. Lalu, juga 

mereka respon narapidana yang baik. Hari demi hari banyak yang 

tanya. Semua itu bisa menjadi indicator atau ukuran bahwa 

narapidana mengikuti kegiatan dengan baik. Dari pihak penyuluh 

agama tidak memberi pemaksaan kepada narapidana, semua itu atas 

dasar kesadaran narapidana sendiri. Kemudian, dari pihak penyuluh 

sendiri juga melakukan pelaporan kepada pihak Kasubsi Bimbingan 

Kemasyarakatan dan Perawatan atas aktivitas yang telah terjadi
86

.  

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

oleh peneliti pada tanggal 4, 6 dan 27 Januari 2022 dapat disimpulkan 

bahwa implementasi evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI 

pada narapidana dilakukan melalui penilaian langsung dilapangan 

dengan cara melihat pengamatan terhadap keaktifan kehadiran, 

respon dalam kegiatan berlangsung, tidak melanggar segala peraturan 

yang diberikan. Sehingga dalam segi evaluasi tidak seperti layaknya 

                                                           
85 Etik Rahmani, Susi Atma, dan Puji Astuti, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 

Januari 2022. 
86 Badrol Komari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Januari 2022. 
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tes di sekolah secara sumatif atau dalam jangka berapa bulan sekali. 

Akan tetapi ada pemantauan setiap kegiatan tersebut berlangsung. 

Kemudian juga tidak ada hukuman atau sanksi terhadap narapidana, 

cuma sekedar peneguran verbal saja.  

Tabel 4.2 

Temuan Penelitian 

 

No. Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

1. Tujuan Andragogi dalam 

Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 

IIA Kabupaten Banyuwangi 

Ditemukan tujuan andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana 

di Lapas Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi diantaranya:  

a. Mayoritas narapidana adalah 

orang dewasa. 

b. Perilaku narapidana yang sopan, 

ramah, dan rajin beribadah, lalu 

pakaian rapi seperti penghuni 

pondok pesantren. 

c. Menentukan tujuan andragogi 

dalam pembelajaran PAI di 

Lapas. 

2.  Materi Andragogi yang 

digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi 

Ditemukan materi andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana 

di Lapas Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi diantaranya: 

a. Menentukan materi andragogi 

dalam pembelajaran PAI di 

Lapas. 

b. Materi pembelajaran PAI 

mengenai tentang Pendidikan 

Agama Islam mencakup materi 

baik akidah akhlak, al-Qur‟an 

hadist secara kontekstual. 

c. Jadwal pembelajaran PAI dalam 

satu bulan. 

3. Model Andragogi yang 

digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi 

Ditemukan model andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana 

di Lapas Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi diantaranya: 

a. Menentukan model andragogi 

dalam pembelajaran PAI di 

Lapas 
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No. Fokus Penelitian Temuan Penelitian 

b. Model andragogi di kemas 

dalam bentuk penyuluhan 

agama oleh Kementerian Agama 

Kabupaten Banyuwangi. 

4. Evaluasi Pembelajaran PAI 

menggunakan Model 

Andragogi pada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi 

Ditemukan evaluasi andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana 

di Lapas Kelas IIA Kab:upaten 

Banyuwangi diantaranya: 

a. Menentukan evaluasi andragogi 

dalam pembelajaran PAI di 

Lapas. 

b. Evaluasi dikemas dalam bentuk 

pengamatan dilapangan secara 

langsung. 

 

C. Pembahasan Temuan 

1. Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada Narapidana di 

Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Kelas IIA Kapaten Banyuwangi 

Bedasarkan hasil dari penyajian data penelitian melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan analisis data yang telah dilakukan, 

kemudian juga berdasarkan dari fokus masalah yang telah dirumuskan, 

maka dikemukakan berbagai temuan yang ada di lapangan mengenai 

implementasi andragogi dalam Pembelajaran PAI pada narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIA Kabupaten Banyuwangi. 

Data dilapangan menunjukkan bahwa tujuan andragogi dalam 

pembelajaran PAI bertujuan untuk meningkatkan rasa kesadaran iman dan 

ketakwaan narapidana agar bisa menjadi pribadi lebih baik. Adapun dalam 

kegiatan andragogi dalam pembelajaran PAI yang terdapat di Lapas 

termasuk dalam kegiatan keagamaan yang diperuntukkan pada narapidana 

yang beragama Islam dan dikategorikan dalam pembinaan kepribadian. 
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Dimana pembinaan kepribadian adalah pembinaan yang dalam rangka 

untuk membina sikap spiritual narapidana untuk menjadikan narapidana 

menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dan sadar akan kesalahan dimasa 

lalu.  

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Badrol Komari sebagai penyuluh 

agama dari Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, terkait tujuan 

dari andragogi dalam pembelajaran PAI, kami ditanya tentang tujuan 

andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidana, secara pasti dari apa 

yang sudah kami jalankan yaitu intinya mereka bisa berubah kearah yang 

lebih baik. Mereka masuk Lapas untuk dibina dengan baik, sehingga kami 

menginginkan mereka sadar akan kesalahan-kesalahan tindak kejahatan 

atau kriminalitas di masa lalu. Dan bisa merubah diri mereka menjadi 

pribadi yang memiliki budi pekerti yang luhur.
87

 

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan oleh peneliti terkait 

tujuan dari andragogi dalam pembelajaran PAI yaitu untuk menjadikan 

narapidana menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, meningkatkan iman 

dan ketakwaan dan sadar akan kesalahan yang mereka lakukan di masal 

lalu. Seperti teori yang dipaparkan oleh Roqib dalam Chotibul Umam 

bahwasanya tujuan pembelajaran PAI yang ingin dicapai adalah 

mengembangkan manusia yang rasional dan berbudi luhur.
88

 Maka dari 

itu, dalam tujuan dari andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidan 

                                                           
87 Badrol Komari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Januari 2022. 
88 Chotibul Umam, Inovasi Pendidikan Islam, 10 
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lebih kepada membahas aspek dalam pendidikan yaitu aspek afektifnya. 

Dimana memperbaiki terkait sikap, perilaku dan budi pekerti luhur. 

2. Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kapaten Banyuwangi 

Disamping tujuan, andragogi dalam pembelajaran PAI tentunya 

terdapat materi yang diajarkan dalam andragogi dalam pembelajaran PAI. 

Materi yang diajarkan lebih bersifat pembelajaran PAI secara kontekstual. 

Dimana materinya terdapat relevansi dari kehidupan permasalahan 

narapidana. Materi dalam andragogi dalam pembelajaran PAI dalam 

penerapannya sudah terjadwal secara satu bulan. Dimana dilaksanakan 

setiap seminggu sekali baik oleh narapidana wanita maupun pria. Dan 

untuk waktunya dimulai sekitar pukul 09.00-10.30 WIB yang bertempat di 

mushola al-Hidayah bagi narapidana pria dan mushola an-Nisa‟ bagi 

narapidana wanita. 

Dari data yang diperolah peneliti di Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi dalam materi bahasannya di 

minggu pertama pada tanggal 4 Januari 2022 pada pukul 09.00 WIB yang 

sasarannya narapidana baik pria maupun wanita tetapi dalam segi tempat 

yang berbeda, dimana narapidana pria berada di mushola al-Hidayah dan 

narapidana wanita di mushola an-Nisa. Kemudian dalam petugasnya pun 

juga berbeda yang dimana petugas dari narapidana pria bernama Bapak 

Badrol Komari dan narapidana wanita bernama Ibu Leny Inayatur. Akan 
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tetapi dalam materi pembelajarannya sama yaitu sama-sama membahas 

tentang manfaat intropeksi diri di tahun 2022. Dengan materi tersebut 

nantinya bisa memberikan sikap positif para narapidana untuk bisa 

mengintropeksi diri-sendiri dari pengalaman sebelumnya di tahun 2022 

dan bisa menjadi awal yang baru untuk menjadi  pribadi yang lebih baik, 

bertakwa, dan sadar akan perbuatannya dan terpenting tidak 

mengulanginya kembali. Sebagaimana teori yang dijelaskan oleh Chotibul 

Umam, bahwa dalam muatan pendidikan Islam yang tidak kalah 

pentingnya adalah pendidikan moral atau akhlak. Akhlak merupakan 

pendidikan dasar bagi setiap manusia yang terlahir, karena dengan akhlak 

yang baik, manusia akan mampu mengendalikan dirinya dari sifat serakah 

dan perangai buruk lainnya.
89

 

3. Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kapaten Banyuwangi 

Disamping terdapat materi pembelajaran yang diajarkan, tentunya 

kegiatan andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidana memiliki 

model dalam pembelajarannya. Dimana model andragogi dalam 

pembelajaran dikemas dalam bentuk penyuluhan agama oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode ceramah 

daan teknik tanya jawab. Dimana penyuluhan agama ini adalah bentuk 

kerjasama antara pihak Lapas dengan Kementerian Agama Kabupaten 

                                                           
89 Umam, 19. 



80 

 

 

Banyuwangi atau disebut dengan MOU (Memorandum of Understanding). 

Penyuluhan agama ini khusus memberikan penyuluhan bagi narapidana 

muslim saja. Khusus non muslim sudah difasilitasi kegiatan tersendiri. 

Dalam penyuluhan agama ini dilaksanakan setiap seminggu sekali yang 

bertempat di dua mushola yaitu mushola al-Hidayah dan mushola an-Nisa. 

Kemudian terkait waktu pelaksanaanya terjadi dalam seminggu sekali 

pada pukul 09.00-10.30 WIB yaitu pada hari selasa khusus narapidana pria 

dan hari kamis khusus narapidana wanita.  

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan oleh peneliti, 

bahwasanya andragogi dalam pembelajaran PAI yang dikemas dengan 

dalam bentuk penyuluhan agama oleh petugas dari Kementerian Agama 

Kabupaten Banyuwangi.  Kemudian, dalam penerapan penyuluhan agama 

menggunakan sebuah metode dan teknik yaitu metode ceramah dengan 

teknik tanya jawab. Lalu, dari pengimplementasian penyuluhan agama ini 

dimulai dengan kegiatan apersepsi seperti memberikan salam, 

menanyakan keadaan narapidana dan juga melakukan doa bersama. setelah 

itu mulai lanjut pada kegiatan inti yaitu menyampaikan materi dalam 

bentuk ceramah yang membahas materi yang diajarkan. Setelah 

berlangsung 30 menitan, lalu petugas memberikan umpan balik kepada 

narapidana seperti apakah ada yang ditanyakan. Setelah itu ada sekitar 

sepuluh narapidana yang bertanya. Semua pertanyaan sekali, lalu langsung 

dijawab oleh petugas. Semua itu terjadi secara berulang sampai akhirnya 
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dipenghujung waktu, dan terakhir ditutup dengan pemberian motivasi 

singkat dan do‟a bersama.  

Sehingga bisa dikatakan penyuluhan agama merupakan salah satu 

jenis dari andragogi atau Pendidikan Orang Dewasa (POD). Seperti teori 

yang dipaparkan oleh Daryanto dan Hery Tarno bahwa ada beberapa jenis 

pendidikan orang dewasa salah satu diantaranya yaitu berupa penyuluhan 

(Extension). Penyuluhan sendiri yaitu berupa gerakan pendidikan, 

bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

lembaga pendidikan tinggi bekerjasama dengan instansi pemerintahan 

yang sesuai. Dan pelaksanaanya melalui penyuluhan dan bimbingan, baik 

secara individu bisa juga kelompok.
90

 

4. Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan Model Andragogi pada 

Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) Kelas IIA 

Kapaten Banyuwangi 

Evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidana 

merupakan bagian suatu penilaian akhir dalam suatu kegiatan yang telah 

dilakukan. Narapidana bisa dikatakan orang yang bermasalah karena 

notabennya mereka pernah melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas 

sebelumnya. Tentunya setelah berlangsungnya kegiatan akan ada yang 

namanya evaluasi atau disebut dengan penilaian. Evaluasi andragogi 

dalam pembelajaran PAI dilakukan tidak seperti layaknya sekolah formal 

yang harus ada tes atau ujian dan sebagainya. Evaluasi yang diberikan 

                                                           
90 Tarno, Pendidikan Orang Dewasa, 46. 
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hanya bentuk verbal saja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Badrol 

Komari selaku penyuluh agama dari Kementerian Agama Banyuwangi  

bahwa, evaluasi andragogi dalam pembelajaran PAI semua dilakukan tidak 

seperti layaknya sekolah formal yang harus ada tes dan sebagainya. 

Evaluasi yang diberikan hanya bentuk verbal saja. Yaitu hanya sekedar 

proses penilaian dengan pengamatan langsung dilapangan.
91

 

Dari data yang diperoleh di Lapas Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi mengetahui bahwa evaluasi andragogi dalam pembelajaran 

PAI dilakukan dalam bentuk penilaian melalui pengamatan langsung 

dilapangan. Dimana dari penyuluh agama dari Kementerian Agama 

Kabupaten Banyuwangi melakukan evaluasi pada narapidana dengan 

melihat kondisi langsung narapidana selama proses mengikuti kegiatan.  

Indicator atau tolak ukur dari penyuluh agama dalam memberikan 

evaluasi pada narapidana yaitu bisa dilihat dari narapidana yang selalu 

hadir dalam kegiatan, respon narapidana yang baik, aktif dalam 

pembelajaran, dan tidak melanggar segala aturan yang sudah Lapas 

berikan. Ketika indicator tersebut terpenuhi maka pihak Kementerian 

Agama menyimpulkan bahwa narapidana mengikuti penyuluhan agama. 

Setelah itu pihak penyuluh memberikan laporan secara verbal kepada 

Kasubsi. Evaluasi dilakukan setiap seminggu sekali setelah kegiatan 

berlangsung. Sejatinya evaluasi merupakan suatu keputusan terhadap nilai  

yang dibuat dari berbagai pengamatan, latar belakang serta pelatihan dari 

                                                           
91 Badrol Komari, diwawancarai oleh Penulis, Banyuwangi, 4 Januari 2022. 
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evaluator yang dilakukan secara berkelanjutan. Seperti teori menurut 

Rahmat bahwa Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis dan 

berkelanjutan untuk menentukan kualitas (nilai dan arti) daripada sesuatu, 

berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu untuk membuat suatu 

keputusan.92 

 

  

                                                           
92 Rahmat, Evaluasi Pembelajaran,13. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah peneliti lakukan dan 

analisis data yang didapat tentang implementasi andragogi dalam 

pembelajaran PAI pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) 

Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi, bisa ditarik kesimpulan seperti berikut: 

1. Tujuan andragogi dalam pembelajaran PAI pada narapidana bertujuan 

untuk meningkatkan rasa kesadaran iman dan ketakwaan narapidana agar 

bisa menjadi pribadi lebih baik. 

2. Materi andragogi yang digunakan dalam pembelajaran PAI pada 

narapidana diajarkan materi lebih bersifat pembelajaran PAI secara 

kontekstual. Dimana materinya terdapat relevansi dari kehidupan 

permasalahan narapidana.  

3. Model andragogi yang digunakan dalam pembelajaran PAI pada 

narapidana dikemas dalam bentuk penyuluhan agama oleh Kementerian 

Agama Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan metode ceramah 

daan teknik tanya jawab. Dimana penyuluhan agama ini adalah bentuk 

kerjasama antara pihak Lapas dengan Kementerian Agama Kabupaten 

Banyuwangi atau disebut dengan MOU (Memorandum of Understanding). 

4. Evaluasi pembelajaran PAI menggunakan model andragogi pada 

narapidana dilakukan hanya sekedar proses penilaian dengan pengamatan  
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5. langsung dilapangan oleh pihak penyuluh agama dari Kementerian Agama 

Banyuwangi dan nantinya akan dilaporkan pada pihak Kasubsi 

BimKeswat. 

B. Saran-saran 

1. Kepada pihak Lapas 

Disarankan untuk lebih memberikan fasilitas penunjang seperti buku 

keagamaan yang lebih memadai dalam mendukung referensi bacaan 

terkait pembinaa agama Islam atau juga bisa bekerjasama dengan pihak 

masyarakat agar memberikan donasi buku agama yang sudah tidak 

terpakai tetapi masih layak baca untuk disumbangkan ke perpuskataan 

Lapas. Supaya nantinya buku tersebut bisa sebagai bahan bacaan di 

perpustakaan Lapas. 

2. Kepada pihak penyuluh agama dari Kementerian Agama Kabupaten 

Banyuwangi 

Disarankan ketika dalam memberikan penyuluhan agama sebaiknya 

bisa memberikan satu atau dua lembar terkait bacaan materi dalam bentuk 

print out pada saat pemberian materi penyuluhan, supaya nantinya materi 

tersebut bisa lebih tersampaikan dan dipahami secara maksimal oleh 

narapidana. 
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Lampiran 2:  

MATRIKS PENELITIAN 

Judul Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data Metode Penelitian Fokus Penelitian 

Implementasi 

Andragogi dalam 

Pembelajaran PAI 

Pada Narapidana di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas II A 

Kabupaten 

Banyuwangi. 

Andragogi Pelaksanaan 

Andragogi 

a. Karakteristik 

Pendidikan 

Orang Dewasa 

b. Prinsip 

Pembelajaran 

Orang Dewasa 

c. Jenis 

Pendidikan 

Orang Dewasa 

d. Strategi 

Pembelajaran 

Orang Dewasa 

1. Informan: 

a. Kepala 

Lembaga 

Pemasyarak

atan (Lapas) 

Kelas II A 

b. Kasi atau 

Kepala Seksi 

Bimbingan 

Narapidana 

atau anak 

didik 

c. Kasubsi atau 

Kepala Sub 

Seksi 

Bimbingan 

Kemasyarak

atan dan 

Perawatan 

d. Penyuluh 

dari Luar 

dari 

Kementerian 

Agama 

Kabupaten 

Banyuwangi 

e. Narapidana  

2. Dokumentasi 

3. Kepustakaan. 

1. Metode Pendekatan 

Kualitatif 

2. Jenis Penelitian 

Kualitatif Deskriptif 

3. Metode 

Pengumpulan Data: 

a. Observasi 

b. Wawancara 

c. Dokumentasi 

4. Analisis Data: 

a. Kondensasi 

Data 

(Condensation) 

b. Display Data 

(Data Display) 

c. Gambaran atau 

Kesimpulan/ 

verifikasi data 

(concusion 

drawing/verific

ation). 

5. Keabsahan Data: 

a. Triangulasi 

Sumber 

b. Triangulasi 

Teknik. 

a. Apa Tujuan Andragogi dalam 

Pembelajaran PAI pada 

Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 

IIA Kabupaten Banyuwangi? 

 

b. Apa Materi Andragogi yang 

digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi? 

 

c. Apa Model Andragogi yang 

digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana di 

Lembaga Pemasyarakatan 

(Lapas) Kelas IIA Kabupaten 

Banyuwangi? 

 

d. Bagaimana Evaluasi 

Pembelajaran PAI mengguakan 

Model Andragogi pada 

Narapidana di Lembaga 

Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 

IIA Kabupaten Banyuwangi? 

Pembelajaran 

PAI 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

PAI 

a. Tujuan 

Pembelajaran 

PAI 

b. Materi 

Pembelajaran 

PAI 

c. Model 

Pembelajaran 

PAI 

d. Evaluasi 

Pembelajaran 

PAI 



 
 

 
 

Lampiran 3:  

PEDOMAN PENELITIAN 

A. Pedoman Observasi 

1. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

2. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

3. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

4. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 

 

B. Pedoman Wawancara 

1. Kepala Lapas Kelas IIA Kabupaten Banyuwangi 

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana.  

2. Kasi atau Kepala Seksi Bimbingan Narapidana atau anak didik 

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 



 
 

 
 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 

3. Kasubsi atau Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Perawatan 

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 

4. Narapidana  

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 



 
 

 
 

5. Penyuluh Agama Islam Nasional Kader Kementerian Agama 

Kabupaten Banyuwangi 

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 

C. Pedoman Dokumentasi  

a. Implementasi Tujuan Andragogi dalam Pembelajaran PAI pada 

Narapidana 

b. Implementasi Materi Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

c. Implementasi Model Andragogi yang digunakan dalam Pembelajaran 

PAI pada Narapidana 

d. Implementasi Evaluasi Pembelajaran PAI menggunakan model 

andragogi pada Narapidana. 
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Lampiran 7:  

 

STRUKTUR ORGANISASI LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEPALA  

LEMBAGA PEMASYARAKATAN 

KELAS IIA 

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor M.HH-05OT.01.01Tahun 2011 

Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 

1985 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan 

K P L P SUB BAGIAN TATA 

USAHA 

PETUGAS 

KEAMANANAN SEKSI BIMBINGAN 

NAPI/ANAK DIDIK 

URUSAN 

KEPEGAWAIAN 

DAN KEUNTUNGAN 

URUSAN UMUM 

SEKSI KEGIATAN 

KERJA 

SEKSI 

ADMINISTRASI 

KEAMANAN DAN 

TATA TERTIB 

SUBSEKSI 

REGISTRASI 

SUBSEKSI 

BIMBINGAN 

KEMASYARAKATAN 

DAN PERAWATAN 

SUBSEKSI 

BIMBINGAN KERJA 

DAN PENGELOLAAN 

HASIL KERJA 

SUBSEKSI SARANA 

KERJA 

SUBSEKSI 

KEAMANAN 

SUBSESKSI 

KEAMANAN 



 
 

 
 

Adapun dalam memahami susunan struktur organisasi Lapas Kelas IIA 

Banyuwangi berikut merupakan tugas dari setiap bagian. 

1. Sub Bagian Tata Usaha 

Tugas dari Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas yaitu melakukan 

urusan tata usaha dan rumah tangga LAPAS. Adapun fungsi dari Sub Tata 

Usaha yaitu melakukan urusan kepegawaian dan keuangan; melakukan 

urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga. Kepala dari Sub 

Bagian Tata Usaha yaitu dipimpin oleh Amirul Ariyadi, SH. 

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari a) Urusan Kepegawaian dan 

Keuangan; yang memilki tugas melakukan urusan kepegawaian dan 

keuangan, tugas ini dipimpin oleh Titik Asmawati, SH, b) Urusan Umum; 

yang memiliki tugas melakukan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah 

tangga, tugas ini dipimpin oleh Dwi Erna Magdalyna, SH. 

2. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik 

Tugas dari Seksi Bimbingan Narapidana /Anak Didik yaitu memberikan 

bimbingan pemasyarakatan narapidana /anak didik. Adapun fungsi dari Seksi 

Bimbingan Narapidana /Anak Didik yaitu melakukan registrasi dan membuat 

statistic serta dokumentasi sidik jari narapidana /anak didik; memberikan 

bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatn 

bagi narapidana/anak didik. Kepala dari Seksi Bimbingan Narapidana/Anak 

Didik yaitu dipimpin oleh Sunaryo, SH. 

Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik terdiri dari, a) Sub Seksi 

Registrasi; yang memiliki tugas melakukan pencatatan dan membuat statistic 



 
 

 
 

serta dokumentasi sidik jari narapidana/anak didik. Tugas ini dipimpin oleh I 

Made Ariawan, SH. Lalu, Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan 

Perawatan; yang memiliki tugas yaitu memberikan bimbingan dan 

penyuluhan rohani serta memberikan latihan olahraga, peningkatan 

pengetahuan asimilasi, cuti penglepasan dan kesejahteraan narapidana/ anak 

didik serta mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ 

anak didik. Tugas ini dipimpin oleh Bapak Dani Dwi  Suswinarko 

3. Seksi Kegiatan Kerja 

Tugas dari Seksi Kegiatan Kerja yaitu memberikan bimbingan kerja, 

mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja. Adapun fungsi dari 

Seksi Kegiatan Kerja yaitu memberikan bimbingan latihan kerja, 

mempersiapkan sarana kerja bagi narapidana/ anak didik dan mengolah hasil 

kerja; mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Kepala dari seksi Kegiatan Kerja 

yaitu dipimpin oleh Edy Sutrisno. 

Seksi Kegiatan Kerja terdiri dari, a) Sub Seksi Bimbingan Kerja dan 

Pengelolaan Hasil Kerja; yang memiliki tugas memberikan petunjuk dan 

bimbingan latihan kerja bagai narapidana/ anak didik serta mengolah hasil 

kerja. Tugas ini dipimpin oleh Mujianto, SH, b) Sub Seksi Sarana Kerja; yang 

memilki tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja. Tugas ini dipimpin oleh 

Musta‟in, SH. 

4. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib 

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib memiliki tugas yaitu 

mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas 



 
 

 
 

pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari suatu 

pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang 

keamanan dan menegakkan tata tertib. Adapun fungsi dari Seksi Admistrasi 

Keamanan dan Tata Tertib yaitu mengatur jadwal tugas, penggunaan 

perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan; menerima laporan harian 

dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun 

laporan berkala di bidang keamanandan menegakkan tata tertib. Kepala dari 

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib yaitu dipimpin oleh Ahmad 

Solihin, SH. 

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari, a) Sub Seksi 

Keamanan; yang memiliki tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan 

perlengkapan dan pembagain tugas pengamanan. Tugas ini dipimpin oleh 

Moh. Khoirul Anam, SH, b) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib; yang 

memiliki tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan 

pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang 

keamanan dan menegakkan tata tertib. Tugas ini dipimpin oleh Hendra 

Suwignyo. 

5. Kesatuan Pengamanan LAPAS 

Kesatuan Pengamanan LAPAS memiliki tugas yaitu menjaga keamanan 

dan ketertiban LAPAS. Adapun fungsi dari Kesatuan Pengamanan LAPAS 

yaitu melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana /anak didik; 

melakukan pemeliharaan dan tata tertib; melakukan pengawalan penerimaan, 

penempatan dan pengeluaran narapidana/ anak didik; melakukan pemeriksaan 



 
 

 
 

terhadap pelanggaran keamanan; membuat laporan harian dan berita acara 

pelaksanaan pengamanan. Kepala dari Kesatuan Pengamanan LAPAS yaitu 

dipimpin oleh Andri Setiawan, Amd. IP. 

Peran dalam menjalankan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengamanan 

LAPAS yaitu kesatuan pengamanan LAPAS dipimpin oleh seorang Kepala 

dan membawahi Petugas Pengamanan LAPAS; Kepala Kesatuan 

Pengamanan LAPAS berada dibawah dan bertanggungjawab langsung 

kepada Kepala LAPAS. 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 8:  

KEADAAN NARAPIDANA  

Kondisi narapidana yang bertempat di Lapas Kelas IIA Banyuwangi 

diketahui jumlah narapidana per tanggal 4 Februari 2022 sekitar 630 orang yang 

terbagi dari jenis kelamin untuk laki-laki berjumlah 602 orang dan wanita 28 

orang. Adapun berdasarkan jenis perkara sangat beragam. Jumlah data narapidana 

dan jenis perkara secara umum sebagai berikut: 

Jumlah narapidana berdasarkan jenis perkara 

No. Jenis Perkara Jumlah 

1 Narkotika 258 

2 Undang-undang Kesehatan 84 

3 Perlindungan Anak 72 

4 Pencurian 62 

5 Perjudian 32 

6 Penipuan dan Penggelapan 29 

7 Pemalsuan / Mata Uang 9 

8 KDRT 8 

9 Trafficking 4 

10 Penganiayaan dan Pengeroyokan 28 

11 Kehutanan / Kayu 19 

12 Korupsi 11 

13 Dan lain-lain 14 

Total 630 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 9:  

SARANA DAN FASILITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) 

KELAS IIA KABUPATEN BANYUWANGI 

Sarana dan fasilitas merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang 

segala kegiatan yang dilakukan oleh narapidana selama menjalankan pembinaan. 

Berikut sarana dan fasilitas yang dimiliki antara lain: 

1) Ruang Kepala Lapas 

2) Blok A-H 

3) Ruang pegawai 

4) Ruang tamu 

5) Ruang TU 

6) Lapangan bola voli 

7) Aula ruangan serba guna 

8) Poliklinik 

9) Dapur 

10) Ruang isolasi 

11) Tower air 

12) Pos penjagaan 

13) Masjid 

14) Mushola 

15) Wartel 

16) Perpustakaan. 



 
 

 
 

Para narapidana juga memiliki fasilitas guna meningkatkan keahlian berupa 

ruangan kerajian kayu, bengkel, dan sebagainya. Kemudian juga memiliki ruang 

ibadah berupa mushola dan masjid sebagai kegiatan pembinaan agama Islam. Hal 

tersebut bertujuan untuk membina spiritual dan juga keterampilan supaya nantinya 

narapidana bisa menjadi manusia yang baik dan memiliki bekal dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 10:  

Lampiran Foto 1 

DOKUMENTASI PENELITIAN 

 
Foto 1 Wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIA Banyuwangi 

 
Foto 2 Wawancara dengan Kasi Bimbingan Narapidana atau 

Anak Didik 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran Foto 2 

 

 
Foto 3 Wawancara dengan Kepala Subseksi Bimkeswat 

 

 
Foto 4 Wawancara dengan Penyuluh Pria dari Kementerian 

Agama Banyuwangi 

 

  



 
 

 
 

Lampiran Foto 3 

 

 
Foto 5 Wawancara dengan Penyuluh Wanita dari Kementerian 

Agama Banyuwangi 

 
Foto 6 Wawancara dengan Narapidana Pria Kasus Narkoba 

 

  



 
 

 
 

Lampiran Foto 4 

 

 
Foto 7 Wawancara dengan Narapidana Pria Kasus Pencabulan 

Anak 

 

 
Foto 8 Wawancara dengan Narapidana Pria Kasus Gratifikasi  

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran Foto 5 

 
Foto 9 Wawancara dengan Narapidana Wanita Kasus Tipikor 

 

Foto 9 Wawancara dengan Narapidana Wanita Kasus Tipikor 

 

  



 
 

 
 

Lampiran Foto 6 

 
Foto 10 Wawancara dengan Narapidana Wanita Kasus 

Gratifikasi 

 

 
Foto 11 Kegiatan Penyuluhan Agama Islam bagi Narapidana 

Pria 



 
 

 
 

Lampiran Foto 7 

 

 
Foto 12 Kegiatan Penyuluhan Agama Islam bagi Narapidana 

Wanita 

 

 

  



 
 

 
 

Lampiran 11: 

BIODATA PENULIS 

 

Nama Lengkap : Lintin Ayu Anggraini 

NIM   : T20181163 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat Lahir  : Banyuwangi 

Tanggal Lahir  : 07 Juni 1999 

Agama   : Islam 

Alamat   : Dusun Pancursari  

RT/RW : 001/004 

Kelurahan : Benculuk 

Kecamatan : Cluring 

Kabupaten : Banyuwangi 

No. Telp : 082-228-890-818 

 

RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. TK Khadijah 59    (2004 – 2006) 

2. MI AL-A‟LA Pancursari   (2006 – 2012) 

3. MTsN 3 Banyuwangi   (2012 – 2015) 

4. MAN 3 Banyuwangi   (2015 – 2018) 

5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2018 – 2022) 

 

 


