
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah mahluk sosial yang tidak lepas dari individu yang lain. Secara Kodrati 

manusia akan selalu hidup bersama. Hidup bersama antara manusia akan berlangsung dalam 

berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam bentuk kehidupan semacam ini terjadi interaksi 

dengan demikian kegiatan hidup manusia akan senantiasa dibarengi dengan proses interaksi 

baik interaksi dengan alam lingkungan, interaksi dengan sesamanya, maupun interaksi dengan 

Tuhannya. Khususnya mengenai interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan untuk tujuan 

pendidikan dan pengajaran, oleh karena itu interaksi edukatif yang perlu dibedakan dengan 

interaksi yang lain dalam artian yang lebih spesifik pada “bidang pengajaran dikenal adanya 

istilah interaksi belajar mengajar. 1 pencapaian prose belajar mengajar akan terwujud dengan 

adanya pendidikan. 

Pendidikan berasal dari kata “didik” lalu mendapatkan awalan kata me sehingga 

menjadi “mendidik”, artinya memelihara dan member dan member latihan. Dalam memelihara 

dan memberi diperlukan adanya ajaran, tuntunan, dan pimpinan mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikir2

Jadi pendidikan berarti tahapan kegiatan yang bersifat kelembagaan (seperti sekolah 

dan madrasah) yang diprgunakan untuk menyempurnakan perkembangan individu dalam 

menguasai pengetahuan, kebiasaaan, sikap, dan sebagainya. Pendidikan dapat berlangsung 

secara formal dan non formal di samping secara formal seperti di sekolah,  madrasah dan 

                                                            
1 Murdiastuti, peran guru kelas dalam meningkatkan pelaksanaan belajar pendidikan Agama Islam ada 

siswa di SD, (Yogyakarta: UI, 2010) h. 1 
2 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: pt remaja rosdakarya), 2010,

h. 10. 



institusi lainnya. Bahkan, menurut definisi diatas, pendidikan juga dapat berlangsung dengan 

cara mengajar diri sendiri (self- instruction). 3  

Pendidikan ialah suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang 

belum dewasa untuk mencapai tujuan, yaitu kedewasaan.4 Pencapaian kedewasaan yang 

dimaksud ada beberapa jalur, jenjang dan jenis  yang harus dilewati, sehingga dapat mencapai 

tujuan pendidikan yang sesuai dengan yang tertera dalam UU Nomor  20 tahun 2003 yang 

berbunyi pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangakan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadaian kecerdasan, ahlak 

mulia serta keterampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.5

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan dalam kehiduan masyarakat yang diatur dalam 

Undang-undang nomor 20 tahun 2003  Bab VI tentang Jalur, jenjang dan jenis pendidikan 

bagian satu sampai dengan Bagian kesebelas . 6 sesuai yang tertera di dalam UU No 20 tahun 

2003 bagian ke tiga tentang pendidikan menengah pasal 18 menerangkan bahwa pendidikan 

menengah berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah atas yang di maksud adalah 

SMA (sekolah menengah atas), MA (madrasah aliyah) SMK (sekolah menegah kejuruan) dan 

sederajat. Setiap sekolah memiliki manajement tersendiri yang di pimpin langsung oleh kepala 

sekolah. System pemerintahan kecil di dalam sekolah akan berjalan  sesuai dengan  tujuan dari 

berdirinya sekolah tersebut, yaitu dengan  adanya dukungan dari berbagai pihak. Pihak yang 

dimaksud adalah para guru, staf sekolah, security sekolah, penjaga kantin dan siswa. Kepala 

sekolah, guru, staf sekolah, dan security di lingkungan sekolah merupakan contoh dan panutan 

yang akan di contoh para siswa dalam menjalankan rutinitasnya di lingkungan sekolah dan 
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5 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada),  2005, h. 4 
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bahkan di luar lingkungan sekolah. Dalam kehidupan sehari-hari lingkungan sekolah 

merupakan tempat di mana para siswa mendapatkan binaan secara psikologis maupun mental. 

Siswa akan berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lihat pada orang tua mereka pada saat 

mereka berada di lingkungan keluarga dan mereka akan melihat hal tersebut juga pada kepala 

sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, karena dalam lingkungan sekolah yang menjadi 

orag tua adalah mereka. SMAN 2 Kendari kecamatan Poasia kota Kendari merupakan SMA

yang sangat memperhatikan berbagai aspek. Aspek yang menonjol dan diperhatikan di SMAN 

2 Kendari adalah kebersihan. Contoh yang diberikan para orang tua didalam lingkungan 

sekolah yang berkaitan dengan kebersihan yakni: guru ikut serta dalam menjaga dan 

membersikan sampah-sampah yang berada dalam lingkungan sekolah, memberikan arahan 

kepada para siswa tentang pentingnya kebersihan;.  

Kebersihan merupakan salah satu aspek yang diajarkan dalam agama Islam. SMAN 2 

Kendari kecamatan Poasia kota Kendari merupakan sekolah umum namun sangat kental 

dengan kepedulian lingkungan, sedangkan kita ketahui Lingkungan sekolah dalam kategori 

sekolah umum yang kental dengan nilai-nilai ajaran Islam apakah mampu di implementasikan 

oleh para siswa yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda.  

Dari apa yang menjadi kenyataan dilapangan yang dimana sekolah umum namun kental 

akan namanya nilai-nilai ajaran Islam pada aspek kebersihan lingkungan sekolah, sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti Implementasi nilai-nilai akhlak siswa peduli lingkungan SMAN 

2 Kendari kecamatan Poasia kota Kendari.  

B. Fokus Masalah  

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti memberikan batasan masalah pokok dalam 

penelitian ini agar obyek dan kajian masalah dapat terfokus pada kerangka yang sistematis. 

Adapun fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Implementasi Nilai-nilai 



Akhlak siswa  terhadap kepedulian lingkungan SMAN 2 Kendari Kecamatan Poasia Kota 

Kendari.”

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana lingkungan sekolah di SMAN 2 Kendari kecamatan Poasia Kota Kendari? 

2. Bagaiman Implementasi akhlak siswa  dalam kepedulian lingkungan sekolah SMAN 2 

Kendari kecamatan Poasia kota kendari? 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah 

dirumuskan di atas. Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana Lingkungan SMAN 2 Kendari? 

2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai akhlak siswa terhadap kepedulian 

lingkungan sekolah SMAN 2 Kendari kecamatan Poasia Kota Kendari. 

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat beberapa pihak yaitu: 

1. Sebagai bahan masukan bagi Madrasah khususnya SMAN 2 Kendari kecamatan 

Poasia kota Kendari dalam penerapan Nilai-nilai Akhlak siswa dalam lingkungan 

SMAN 2 Kendari kecamatan Poasia kota Kendari. Sehingga dapat menjadi 

pertimbangan untuk kedepannya. 

2. Sebagai bahan masukan kepada penentu kebijakan dalam bidang pendidikan, 

terutama pendidikan Sekolah di pusat dan di daerah khususnya dalam 

memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penerapan nilai-nilai 

akhlak siswa bagian kepedulain lingkungan dan kedisiplinan sekolah.

F. Definisi Operasional 



Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memaknai maksud dan tujuan 

penelitian ini, maka penulis akan menjabarkan secara operasional dari judul penelitian 

sebagai berikut: 

1. Implmentasi nilai-nilai akhlak adalah penerapan atau  pelaksanaan nilai-nilai akhlak 

yang berasal dari dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan yang mudah tanpa 

memerlukan pertimbangan, dalam kajiannya akhlak terbagi atas dua yaitu akhlak 

baik dan akhlak buruk. Ahlak baik adalah perbuatan yang dilakukan dan dianggap 

secara agama dan logika baik, contohnya: (a) membuang sampah pada tempatnya, 

(b) menjaga kebersihan, (c) melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan lain-lain, 

sedangkan  akhlak buruk adalah perbuatan yang dilakukan dan dianggap tidak baik 

secara agama dan logika, seperti (a) membuang sampah sembarang, (b) tidak 

menjaga kebersihan, (c) tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab, dan lain-

lain. 

2. Lingkungan Sekolah  

Lingkungan Sekolah adalah tempat dimana siswa menutut ilmu secara formal. 

Lingkungan sekolah terdidiri dari fisik dan non fisik, social dan akademis, sedangkan 

Peduli lingkungan adalah dimana suatu kegiatan yang bersifat memperhatiakn berbgai 

unsur-unsur yang ada dalam kehidan yakni unsur tanah, air dan udara. Kepedulian 

lingkungan dapat berupa pemanfaatan lahan kosong yang ada dalam lingkungan 

sekolah seperti pembuatan kebun  mini yang dimana didalamnya ditanami berbagai 

jenis tanaman seperti sayuran dan buah-buahan serta kebun apotik yang dapat 

dimanfaat oleh seluruh pihak sekolah, pelestarian adalah menjaga dan merawat 

tanaman yang ada dalam lingkungan sekolah, penjagaan yang dimaksud adalah semua 

yang ada dalam lingkungan sekolah telah dapat dijaga agar apa yang telah ditanam 

dapat menghasilkan tanaman yang bagus dan dapat dimanfaatkan oleh manusia 



maupun hewan, penanaman yakni menanam berbagai pohon dan bunga yang dapat 

mendukung keindahan sekolah sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi siswa 

yang sedang mengikuti proses pembelajaran dim sekolah serta dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana dan tempat belajar. dan  penghargaan dapat berupa tidak merusak 

tanaman baik berupa pohon, bunga, buah-buahan dan lain-lain karena tanaman. 

  



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teori 

1. Implementasi Nilai-Nilai Akhlak 

Kata implementation berasal dari bahasa Inggris yang dijadikan sebagai imbuhan 

serapan asing ke dalam bahasa Indonesia yang berbunyi implementasi yang artinya adalah 

”pelaksanaan, mengimplementasikan melaksanakan, menerapkan pengimplementasian 

proses, cara, perbuatan mengimplementasikan”7 dari keterangan tersebut maka dapat 

diuraikan bahwa implementasi merupakan suatu bentuk poses pemasukan atau penerapan 

suau pola, sikap dalam suatu kegiatan. 

a. Pengertian Akhlak dari segi Bahasa dan Istilah

Akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu isim masdar dari kata akhalaqa, yukhiliqu, 

ikhlaqan, sesuai dengan  timbangan (wazan) tsulasi masid afala, yufilu, ifalan yang berarti al-

sajiah (perangai), Ath-Thabi’ah (kelakuan, tabiat, watak dasar), al-adat (kebiasaan, 

kelaziman), al-maru’ah (peradaban yang baik), dan al-adin (agama). 8  akhlak atau khuluk 

yang merupakan jamak dari kata khuluqun yang yang berarti budi pekerti, tingkah laku, 

perangai atau tabiat. ditemukan dalam Al-Qur’an surah Al-Qalam ayat 4   

“dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.”9
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