
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah muslim terbesar di 

dunia. Jumlah muslim yang begitu besar mampu membawa keuntungan apabila umat 

muslim mampu menjadi agen pembangunan dan kemakmuran seluruh rakyat 

Indonesia yang berdasar pada Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Namun hal 

yang demikian juga akan menjadi masalah ketika umat muslim yang begitu besar 

tidak mampu mempraktekkan nilai-nilai keislaman dan menunjukan eksistensinya 

dalam menyikapi kehidupan dan memikul tanggung jawab yang telah diberikan oleh 

Allah SWT sebagai khalifah yaitu wakil Allah SWT yang tidak melakukan kerusakan 

di muka bumi ini. 
1
  

Islam sangat memperhatikan tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup. 

karena lingkungan hidup adalah habitat manusia dalam melanjutkan kehidupannya di 

dunia. Safrilsyah mengatakan bahwa :  

Antara manusia dengan lingkungan hidupnya terdapat hubungan yang dinamis. 

Perubahan dalam lingkungan hidup akan menyebabkan perubahan dalam 

kelakuan manusia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang baru. 

Perubahan dalam kelakuan manusia ini selanjutnya akan menyebabkan pula 

perubahan dalam lingkungan hidup. Dengan adanya hubungan dinamis-sirkuler 

antara manusia dan lingkungan hidupnya, dapat dikatakan hanya dalam 

lingkungan hidup yang baik, manusia dapat berkembang secara maksimal, dan 

hanya dengan manusia yang baik lingkungan hidup dapat berkembang ke arah 

yang optimal. 
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Jadi lingkungan hidup dan manusia saling membutuhkan satu sama lain yang 

tidak dapat terpisahkan. Lingkungan hidup mempengaruhi manusia dan begitupun 

sebaliknya manusia mempengaruhi lingkungan hidup. Sebagaimana yang dikatakan 

oleh Jumardin La Fua bahwa : 

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan 

sebagai tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan 

hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan 

secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, 

kelangsungan hidup akan terancam.
3
 

 

Saat ini kita sering mendengar istilah krisis lingkungan yaitu berbagai bencana 

banyak melanda khususnya di Indonesia mulai dari pencemaran air, tanah dan udara. 

Agus Iswanto menjelaskan bahwa kesadaran akan krisis lingkungan di mulai pada 

tahun 1970-an sebagai respon atas berbagai bencana lingkungan yang terjadi pada 

dekade sebelumnya seperti pencemaran air, tanah dan udara.”
4
 Menurut Arne Naess 

sebagaimana yang dikutip oleh Agus Iswanto yang juga seorang ahli ekologi, 

mengungkapkan bahwa “ Krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan 

melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang 

fundamental dan radikal.”
5
 Munculnya berbagai kerusakan alam, bencana banjir, 
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tanah longsor dan krisis lingkungan hidup lainnya dinilai akibat aktifitas manusia di 

luar batas porposional, nilai-nilai agama dan budaya. 
6
  

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an surah Ar-Rum ayat ( 41) :  

                              

        

Terjemahannya:  

 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia adalah penyebab 

rusaknya alam semesta. Manusia kurang memahami eksistensinya di dalam 

menyikapi kehidupan sehingga alam menjadi sangat memprihatinkan pada saat ini. 

Manusia selalu menganggap bahwa mereka yang menguasai alam dan melupakan 

kekuasaan yang sebenarnya yaitu Allah yang tanpa Ar-Rahman-Nya maka 

lingkungan bisa saja sekarat dan mati.
8
 Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia 

bertanggung jawab atas kemakmuran alam karena manusia di utus oleh Allah SWT 

sebagai rahmat bagi alam semesta. Manusia telah dianugerahi oleh Allah SWT 

kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain yakni akal dalam mengelola dan 
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mengatur lingkungan. Namun masih banyak yang belum memahami tanggung jawab 

mereka sebagai wakil Allah SWT didalam Hadits Rasulullah juga bersabda bahwa : 

 ٍَّ ِ َواْنيَْىِو اْْلِخِز فَََل يَْسفَِك ٍُ بِاَّللَّ ٌَ يُْؤِي ٍْ َكا ْيَها انَُّاُس َي َو َيكَّةَ َونَْى يَُحزِّ َ َحزَّ ٌَّ َّللاَّ ٌَّ إِ ا َو َا يَْضِدَن  فِيَها َمي 

ِ َصهَّى  ٌص فَقَاَل أُِحهَّْت نَِزُسىِل َّللاَّ َص ُيتََزخِّ ٌْ تََزخَّ ا َفئِ َ أََحهََّها نِي َونَْى فِيَها َشَجز  ٌَّ َّللاَّ ِ ُ َعهَْيِه َوَسهََّى فَئ َّللاَّ

َََهاٍر ثُىَّ ِهَي َحَزاٌو إِنَى يَْىِو اْنقِيَاَيِة ثُىَّ إََِّكُ   ٍْ ا أُِحهَّْت نِي َساَعة  ِي ًَ ْى َيْضَشَز ُخَزاَعةَ قَتَْهتُْى يُِحهََّها نِهَُّاِس َوإََِّ

ٍْ هَُذْيٍم َوإِ  ُجَم ِي ٌْ يَْقتُهُىا أَْو يَأُْخذُ َهَذا انزَّ ا أَ ٍِ إِيَّ ٍَ ِخيَزتَْي ٍْ قُتَِم نَهُ قَتِيٌم بَْضَن اْنيَْىِو فَأَْههُهُ بَْي ًَ وا َِّي َعاقِهُهُ فَ

 اْنَضْقمَ 

Terjemahnya :  

 

"Sesungguhnya Allah mengharamkan Makkah, bukan manusia yang 

mengharamkannya. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka 

janganlah ia menumpahkan darah (membunuh) di dalamnya dan janganlah ia 

mencabut tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya, sekalipun ada yang 

mempersilakannya." Ia berkata, hal itu pernah dihalalkan untuk Rasulullah 

SAW; "Allah pernah menghalalkannya, namun hanya untukku dan tidak 

dihalalkan untuk manusia lain, itupun dihalalkan hanya sesaat waktu siang, 

kemudian ia menjadi haram sampai hari Kiamat. Kalian wahai Kabilah Khuza 

'ah. telah membunuh laki-laki dari Kabilah Hudzail ini. Kali ini aku yang akan 

membayar diyatnya. Setelah hari ini, siapa saja yang terbunuh, maka walinya 

(ahli warisnya) boleh memilih antara dua: membunuh atau mengambil diyat".
9
 

 

Hadits diatas menjelaaskan bahwa Allah melarang manusia merusak 

lingkungan atau alam namun hal demikian tidak sejalan dengan kenyataan saat ini 

dimana manusia tidak lagi mengetahui eksistensi mereka hidup di muka bumi. Hal ini 

mengandung arti bahwa kurangnnya pemahaman manusia terhadap lingkungan 

mengakibatkan lingkungan yang dewasa ini semakin memperihatinkan.
10

 Sehingga 
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untuk menanggulangi masalah tersebut maka pendidikan adalah solusi yang sangat 

tepat.  

Maghfur Ahmad mengatakan bahwa „Pendidikan sangat berperan penting 

dalam membangun keyakinan, pemahaman dan perilaku ekologis manusia‟.
11

 

Pendidikan adalah wahana yang tepat untuk mendapatkan pengetahuan dan nilai-nilai 

kearifan lingkungan hidup, tidak terkecuali pada pendidikan agama Islam itu sendiri 

yang di dalamnya terdapat nilai tentang moralitas dan etika. Di dalam Al-Quran dan 

Hadits Rasulullah SAW banyak membahas mengenai etika lingkungan hidup. 

Sehingga hal demikian bisa dijadikan landasan berfikir dalam menyikapi kehidupan. 

Pendidikan agama Islam harus banyak memberikan kontribusi dalam upaya 

mengatasi problematika krisis lingkungan saat ini, karena melalui pendidikan agama 

Islam maka akan ditanamkan nilai-nilai keagamaan yang mengantarkan manusia pada 

nilai kearifan dan etika. 
12

 Pendidikan agama Islam dan kesadaran memiliki 

keterkaitan dalam mengatasi krisis lingkungan saat ini. Pendidikan berkaitan dengan 

fungsi intelektual atau pengetahuan sedangkan agama Islam berkaitan dengan fungsi 

kesadaran moral atau etika. Berdasarkan konteks inilah sehingga pendidikan agama 

Islam dijadikan sebagai sumber inspirasi moralitas dan spritualitas dalam mengatasi 

krisis lingkungan dan menjadi kebutuhan peradaban kontemporer.
13
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 Pada tahun 1996 di sepakati kerjasama antara Departemen Pendidikan 

Nasional dan Kementerian Lingkungan Hidup yang di perbaharui pada 2005 dan 

2010. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tahun 2005 pada tahun 2006 

kementerian lingkungan hidup mengembangkan program pendidikan lingkungan 

hidup pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah melalui program 

adiwiyata.
14

 Realisasi dari kesepakatan tersebut Program Adiwiyata dicanangkan 

untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut 

melaksanakan upaya-upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan dan 

pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan 

datang.
15

 

 Salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah adiwiyata adalah SMAS 

Idhata Kendari yang memiliki visi Unggul dalam Prestasi, Teladan Berdisiplin, 

Anggun Beretika, dan Berwawasan Lingkungan yang Dilandasi Iman dan Taqwa. 

Sebagai finalis adiwiyata tingkat nasional dan juara 2 tingkat kota Smas Idhata 

Kendari berupaya meningkatkan kesadaran sejak dini guna menjaga lingkungan 

sekolah demi kenyamanan peserta didik.
16

 SMAS Idhata Kendari mempunyai 

lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, rapi dan asri menjadikan sekolah ini sangat 

strategis dalam proses pembelajaran baik di ruang kelas maupun di luar kelas. 

Lingkungan sekolah di kelilingi pepohonan, setiap sudut dan depan ruangan terdapat 
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taman sehingga pemandangan semakin indah. Segala aktivitas peserta didik 

diarahkan untuk bersikap ramah lingkungan.
17

  

Sehubungan dengan sekolah yang ramah lingkungan tentunya tidak terlepas 

dari pendidikan agama Islam yang seharusnya ditanamkan karena banyak dalam Al-

Quran dan Hadits yang mengajarkan bagaimana membangun etika hidup dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang Aktualisasi Pendidikan Agama Islam Pada Konsep Adiwiyata Dalam 

Menciptakan Green School Di Sekolah Menengah Atas Swasta Idhata Kendari . 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang 

konsep pendidikan agama Islam dalam menciptakan Green School di SMAS Idhata 

Kendari dengan fokus penelitian pada aspek kurikulum dan materi yang terdapat pada 

pendidikan agama Islam. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji tentang strategi 

pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata dalam menciptakan Green School di 

SMAS Idhata Kendari  dengan fokus penelitian  pada aspek kampanye adiwiyata dan 

program pengelolaan lingkungan hidup di SMAS Idhata Kendari. Serta mengkaji 

tentang Implementasi PAI pada konsep adiwiyata dalam menciptakan Green School 

di SMAS Idhata kendari dengan fokus penelitian pada aspek keterlibatan siswa, 

efektivitas pelaksanaan konsep adiwiyata dan fasilitas pendukung pelaksanaan 

konsep adiwiyata dalam menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana konsep pendidikan agama Islam dalam menciptakan Green 

School di SMAS Idhata Kendari? 

2. Bagaimana strategi PAI pada konsep Adiwiyata dalam menciptakan 

Green School di SMAS Idhata Kendari? 

3. Bagaimana Implementasi PAI pada konsep adiwiyata dalam menciptakan 

Green School di SMAS Idhata Kendari ? 

D. Tujuan Penelitian dan manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengungkap konsep pendidikan agama Islam dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari 

b. Untuk mengungkap strategi PAI pada konsep Adiwiyata dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari 

c. Untuk mengetahui Implementasi PAI pada konsep adiwiyata dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 



 

 

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam menentukan arah 

kebijakan yang lebih baik dalam melaksanakan konsep pendidikan 

agama Islam dalam upaya menciptakan Green School di SMAS 

Idhata Kendari. 

2) Memberikan informasi tentang strategi PAI pada konsep 

adiwiyata dalam menciptakan Green School di SMAS Idhata 

Kendari. 

3) Sebagai bahan referensi keilmuan dan memperkaya khazanah 

kepustakaan di IAIN Kendari. 

b. Manfaat Praktis 

1) bagi mahasiswa IAIN Kendari pada khususnya dan mahasiswa 

secara umum akademisi dan para peneliti yang berkeinginan 

melaksanakan penelitian dan mengangkat tema yang sejenis 

dengan penelitian ini, maka bisa di jadikan sebagai sumber 

informasi data pendukung dan bahan perbandingan serta sumber 

ilmu pengetahuan. 

2) Bagi sekolah, sebagai bahan masukan agar pendidikan agama 

Islam pada konsep Adiwiyata bisa menjadi sumber dalam 

menciptakan Green School di SMAS Idhata Kendari. 

 

 



 

 

E. Definisi Oprasional 

Untuk menghindari interpretasi yang keliru dalam memahami tujuan dan judul 

penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa pengertian terhadap kata-kata 

dari judul ini sebagai berikut :   

1. Aktualisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan 

yang dilakukan dalam mengaktualkan nilai-nilai pendidikan agama Islam 

yang berwawasan lingkungan yang mengacu pada standar yang telah 

ditentukan. 

2. Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan terencana yang 

dilakukan pendidik dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, dan menghayati hingga mengimani ajaran nilai-nilai agama 

Islam berwawasan lingkungan serta dibarengi dengan tuntutan penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari secara aktual.  

3. Konsep Adiwiyata adalah  program pemerintah yang dibentuk 

berdasarkan kesepkatan antara menteri lingkungan hidup dan menteri 

pendidikan nasional yang diterapkan di SMAS Idhata Kendari dengan 

tujuan membentuk sekolah peduli lingkungan yang sehat, bersih, asri, 

rindang serta indah.  

3. Sekolah Hijau (Green School) adalah salah satu program pendidikan 

lingkungan hidup yang menekankan pada etika tentang ramah lingkungan 

yang ingin diciptakan di SMAS Idhata Kendari.  

 



 

 

Secara operasional, aktualisasi pendidikan agama Islam pada konsep adiwiyata 

dalam menciptakan Green School  adalah mengaktualkan ajaran nilai-nilai agama 

Islam dalam membentuk sekolah ramah lingkungan yang sehat, bersih rindang asri 

dan indah dalam menciptakan etika dan moralitas ramah lingkungan di SMAS Idhata 

Kendari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUANPUSTAKA 

A. Pendidikan Agama Islam 

1. Konsep Pendidikan Agama Islam 

Agama Islam adalah agama universal yang mengajarkan kepada umat manusia 

mengenai berbagai aspek kehidupan baik dunia maupun akhirat.Salah satu ajaran 

Islam tersebut adalah mewajibkan kepada umatnya untuk melaksanakan pendidikan 

karena menurut ajaran Islam pendidikan merupakan kebutuhan hidup manusia mutlak 

yang harus dipenuhi, demi tercapainya kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
18

 Sehingga ilmu pendidikan Islam perlu dipelajari dan dipahami berdasarkan 

konsep pendidikan agama Islam.Ibnu Khaldun sebagaimana yang dikutip oleh 

Frincon Frezi menguraikan mengenai konsep pendidikan agama Islam yaitu : 

a. Ta‟dib 

 Ta‟dib berasal dari kata  benda dan mempunyai kata kerja „adaba‟ yang 

berarti mendidik. Bentuk kata lain ini belum tertuju dan memerlukan 

tujuan (objek) yang dalam pendidikan objek tersebut yaitu manusia. 

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kata adab di artikan sebagai 

hasil seluruh budi daya manusia, baik secara personal maupun komunal 

(kelompok). Jadi ta‟dib dapat di artikan sebagai proses untuk membentuk 

sebuah peradaban. Peradaban Islam adalah terbentuknya tatanan 

masyarakat yang menanamkan dan merealisasikan nilai-niai Islami di 

bumi ini dan dan menjalankan tugas dan fungsi manusia sesuai dengan 

hakikat manusia. 

b. Tarbiyah 

 Tarbiyah berasal dari kata „rabba‟ yang dalam Al-Quran di artikan 

sebagai mencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan dan 

menyempurnkan. Artinya cakupan tarbiyah ini sangat luas tidak hanya 

manusia yang menjadi objek tapi bisa jadi alam semesta menjadi objek 

dari tarbiyah. 
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