
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

                                                            
7 Dedikanas, KBBI, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 580
8  Halimang Pabeta, Akhlaq Tasaw uf, (Kendari: Perpustakaan kendari), 2008, h. 1 
9  Lajnah Penashih Mushaf Al-Quran departement Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan 

terjemahan, (Jakarta: 2005) h. 564



Selain dalam surah al-Qalam terdapat juga dalam surah Asy Syu’araa ayat 137

“(agama Kami) ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu.”10

Kata akhlak banyak diartikan yang berbeda oleh para penulis dan ulama Islam 

diantaranya adalah: 

1) Imam Al_Ghalzali mengemukakan definisi akhlak  sebagai suatu sifat yang tertanam 
dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan 
tidak memerlukam pertimbangan pikiran. 

2) Prof. Dr. Ahmad Amin mengemukakan bahwa akhlak itu adalah kehendak yang 
dibiasakan. Artinya bahwa kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan 
itu dinamakan akhlak. 

3) Dalam ensiklopedia Pendidikan dikatakan bahwa akhlak ialah budi pekerti, watak, 
kesusilaan, (kesadaran etika dan moral) yaitu kelakuan baik yang merupakan akibat 
dari sikap jiwa yang benar terhadap Khaliknya dan terhadap sesama manusia. 

4) Dalam Kitab Al-Mu’jam al-Wasit disebutkan bahwa akhlak ialah sifat yang tertanam 
dalam jiwa, dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 
membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. 

5) Prof. KH. Farid Ma’ruf mendefinisikan akhlak sebagai suatu kehendak jiwa manusia 
yang menimbulkan perbuatan dengan mudah karena kebiasaan, tanpa memerlukan 
pertimbangan-pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. 

6) Dr. M. Abdullah Dirroz mengemukakan definisinya, akhlak adalah suatu kekuatan 
dalam kehendak yang mantap, kekuatan dan kehendak mana berkombinasi 
membawa kecenderungan pada pemilihan pihak yang benar (dalam hal akhlak yang 
baik) atau pihak yang jahat (dalam hal akhlak yang jahat). 11

Dari beberapa pendapat para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa akhlak adalah sesuatu 

perbuatan, perilaku, tabiat yang suda tertanam dalam jiwa manusia  serta dilakukan tanpa 

pertimbanga-pertimbangan apakah baik atau buruknya hal tersebut bagi orang lain. 

Akhlak adalah ilmu yang membahass perbuatan manusia dan mengajarkan perbuatan 

yang harus dikerjakan dan perbuatan jahat yang harus dihindari dalam pergaulannya dengan 

tuhan, manusia dan makhuk (alam) sekelilingnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan 

nilai-nilai moral. 

                                                            
10 Ibid., h. 373.
11 Rahmawati, Akhlak dalam Islam, (Kendari:  CV Sadra,) 2008, h. 4-5  



b. Istilah lain Akhlak 

Dalam pembahasan akhlak atau ilmu akhlak ada beberapa istilah yang sering 

digunakan untuk mengatakan akhlak atau ilmu akhlak tersebut. Istilah-istilah itu adalah: 

1) Etika 

Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti adat kebiasaan.  Di dalam 

Ensikopledia Pendidikan diterangkan bahwa etika adalah filsafat tentang nilai, kesusilaan 

tentang baik dan buruk. Kecuali etika mempelajari nilai-nilai itu sendiri. Didalam kamus 

istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang 

mengajarkan keluhuran budi (baik dan buruk). Pemakaian etika sering disamakan dengana 

pengertian ilmu akhlak, namun jika diteliti lebih secara seksama, maka sebenarnya antara 

keduanya sama-sama membahas buruk-baik tingkah laku manusia. Sedangkan perbedaanya, 

etika menentukan buruk-baik perbuatan manusia dengan tlak ukur pikiran, ilmu akhlak 

menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama(Al-Qur’an dan al-Hadits). 

2) Moral 

Perkataan moral berasal dari bahasa latin mores yaitu jamak dari mos yang berarti adat 

kebiasaan. Di dalam kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah baik 

buruk perbuatan dan kelakuan. Moral di dalam Ensikopledi Pendidikan adalah nilai dasar 

dalam masyarakat untuk memilih antar nilai hidup (moral). Juga adat istiadat yang menjadi 

dasar untuk menentukan baik/buruk. Maka untuk mengukur tingkah laku manusia baik atau 

buruk dapat dilihat dari persesuainnya dengan adat istiadat yang umum diterima yang 

meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Karena tu dapat dikatakan, baik atau buruk 

yang diberikan secara moral hanya bersifat lokal. Sedangkan dilihat dari egi persamaan 

antara ilmu akhlak, etika dan moral terletak pada penentuan hukum/ nilai perbuatan manusia 

dengankeputusan baik atau bur uk. Perbedaan terletak pada tolak ukurnya masing-masing, 

dimana ilmu akhlak dalam menlai perbuatan manusiaa dengan tolak ukur ajaran Al-Qur’an 



dan sunnah, etika denganpertimbangan akal pikiran dan moral dengan adat kebiasaan yang 

umum berlaku di masyarakat. Perbedaan lain antara etika dan moral, yakni etika lebih banyak 

bersifat reortis sedang moral lebih banyak bersifat praktis. Etika memandang tingkah laku 

manusia secara universal (umum), sedangkan moral secara lokal.moral menyatakan ukuran 

sedangkan etika menjelaskan ukuran itu. 

3) Kesusilaan 

Dalam bahasa Indonesia untuk membahas buruk-baik tingkah laku manusia juga sering 

digunakan istilah kesusilaan. Kesusilaan berasal dari kata susilah yang mendapat awalan ke 

dan akhiran an. Susilah berasal dari bahasa sansekerta yaitu su dan sila. Su berarti baik, 

bagus, dan sila berarti dasar, prinsip, peraturan hidupatau norma. Di dalam kamus bahasa 

Indonesia dikatakan, susila berarti sopan, beradap, baik budi bahasanya. Dan kesusilaan sama 

dengan kesopanan. Ini menunjukan bahwa kesusilaan bermaksud membimbing manusia agar 

hidup sopan sesuai dengan norma-norma tata susila. 12

c. Ruang Lingkup Ilmu Akhlak 

Muhammad Abdullah Draz dalam bukunya Dustur al-Akhlaq fi Islam membagi 

akhlaq kepada lima bagian: 

1) Akhlaq pribadi (al-akhalaq al fardiyah). Terdiri dari: a) yang diperintahkan (al-

awamir) , b) yang dilarang (an-nawahi), c) yang dibolehkan (al-mubahat), dan d) 

akhlaq dalam keadaan darurat (al-mukhalafah bi al-idhthirar). 

2) Akhalaq berkeluarga al-akhlaq al-usariyah). Terdiri: a) kewajiban timbal balik orang 

tua dan anak (wajibat nahwa al-ushul wa al-furu) b) kewajiban suami istri (wajibat 

baina al-azwai) dan kewajiban terhadap karib kerabat (wajibat nahwa al-a qarib) 

                                                            
12 Asmaran, Pengantar Ilmu Akhlak, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2002, h. 5-10



3) Akhlaq bermasyarakat (al-akhlaq al-ijitima ‘iyyah), terdiri dari: a) yang dilarang (ai-

mhzhurat), b) yang diperintahkan (al-‘awamir) dan c) kaedah-kaedahadab (qawa’id 

al-adab). 

4) Akhlaq bernegara (akhlaq ad-dhaulah) terdiri dari: a) hubungan antar pemimpin dan 

rakyat (al-alaqah baina ar-rais wa as-sy’b), dan b) hubngan luar negeri (al-alaqat al-

kharijiyyah.) 

5) Akhlak beragama (al-akhlak ad-diniyyah), yaitu kewajiban terhadap Allah SWT 

Wajibat nahwa Allah.13

d. Kedudukan Akhlak dalam Islam 

1) Rasulullah Saw. Menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi 

pokok Risalah Islam. 

2) Akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam, seingga Rasululah Saw. 

Pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlak yang baik husn al-khuluq. 

3) Akhlak yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan. 

4) Rasulullah Saw menjadikan baik buruknya akhlak seseorang sebai ukuran kualitas 

imannya. 

5) Islam menjadikan akhlak sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah SWT. 

Misalnya shalat, puasa, zakat dan haji. 

6) Nabi Muhammad saw selalu berdoa agar Allah SWT membaikkan akhlak beliau.

7) Di dalam al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak, 

baik berupa perintah untuk berakhlak yang baik serta pujian dan pahala yang 

diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah itu, maupun larangan 

berakhlak yang buruk serta celaan dan dosa bagi orang-orang yang melanggarnya. 

                                                            
13 Rahmawati, Op-Cit.,  h. 7-8.  



Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya ayat-ayat al-Qur’an tentang akhlak ini 

membuktikan betapa pentingnya kedudukan akhlak didalam Islam.

d. Ciri-ciri Akhlak dalam Islam 

1) Akhlak Rabbani 

Sumber ajaran akhlak dalam Islam   adalah wahyu illahi yang termaktub dalam Al-

Qur’an dan sunnah. Di dalam Al-Qur’an terdapat kira-kira 1.500 ayat yang mengandung 

ajaran akhlak, baik yang teortis maupun praktis. Demikian pula hadits-hadits Nabi, amat 

banyak jumlahnya yang memberikan pedoman akhlak. Sifat rabbani dan akhlak juga 

menyangkut tujuannya, yaitu untuk memperoleh kebahagian di dunia kini dan akhirat nanti. 

Ciri rabbani juga menegaskan bahwa akhlak dalam Islam bukanlah moral yang 

kondisional dan situasional, tetapi akhlak yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. 

Akhlak rabbani lah yang mampu menghindari kekacauan nilai moralitas dalam hidup 

manusia. 

2) Akhlak Manusiawi 

Ajaran akhlak dalam Islam relevan dengan tuntunan fitrahmanusia. Kerinduan jiwa 

manusia kepada kebaikan akan terpenuhi mengikuti ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran 

akhlak dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagian arti hakiki, 

bukan kebahagian semu. Akhlak Islam adalah akhlak yang benar-benar memelihara ekstensi 

manusia sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya. 

3) Akhlak Universal 

Ajaran akhlak dalam Islam sesuai dengan kemanusian yang universal dan mencakup 

segala aspek hidup manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horisontal. Sebagai 

contoh Al-Qur’an menyebutkan sepuluh macam keburukan yang wajib dijauhi oleh orang, 

yaitu menyekutukan Allah, durhaka  kepada kedua orang tua, membunuh anak karena takut 

miskin, berbuat keji baik secara terbuka maupun secara tersembunyi, membunuh orang tanpa 



alasan yang sah, makan harta anak yatim, mengurangi takaran dan kekuatannya, persaksian 

orang lain kewajiban melampaui kekuatannya, persaksian tidak adil, dan mengkhianati janji 

dengan Allah. 

4) Akhlak Keseimbangan 

Ajaran akhlak dalam Islam berada ditengah antar yang mengkhayalkan manusia 

sebagai manusia sebagai Malaikat yang menitiki beratkan segi kebaikannya dan yang 

menghayalkan manusia seperti hewan yang menitikberatkan sifat keburukannya saja. 

Manusia menurut pandangan Islam memiliki kekuatan dalam dirinya, kekuatan pada hati 

nurani dan akalnya dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Manusia memiliki nalurih 

hewani dan juga ruhaniah Malaikat. Manusia memiliki unsur ruhani dan jamani yang 

memerlukan pelayanan masing-masing seimbang. Manusia tidak hanya di dunia kini, tetapi 

dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Hidup di dunia merupakan ladang bagi 

akhirat. Akhlak Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan rohani secara 

seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang pula. 

Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap 

masyarakat.

5) Akhlak Realistik 

Ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan kenyataanya hidup manusia. Meskipun 

manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-

makhluk yang lain, teapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan, memiliki 

kecendurungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan 

kelemahan-kelemahannya itu manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan 

pelanggaran. Oleh sebab itu Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan 



kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat. Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam 

membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. 14   

Akhlak adalah membahas tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian 

menetapkannya apakah perbuatan tersebut tergolong perbuatan yang baik atau perbuatan 

yang buruk. Obyek pembahasan akhlak berkaitan dengan norma atau penilaian terhadap suatu 

perbuatan yang  dilakukan seseorang. Jika kita katakan baik atau buruk maka, ukuran yang 

digunakan adalah ukuran normatif. Sedangkan jika kita katakan sesuatu itu benar atau salah, 

maka yang demikan itu termasuk masalah hitungan atau akal pikiran. Pokok permasalah 

dalam akhlak adalah perbuatan manusia dan selanjutnya diberikan penilain apakah baik atau 

buruk. 15 objek pembahasan akhlak yakni: 

1) Perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan tidak sengaja. 

Perbuatan yang dilakukan tanpa sadar dan tidak sengaja, tidak termasuk objek 

pembahasan akhlak dan tidak dapat diberi nilai baik atau buruk, seperti berkedip atau 

memicingkan mata dengan tiba-tiba ketika melihat cahaya yang menyilaukan. Perbuatan 

tersebut tidak dapat dinilai baik atau buruk karena perbuatan itu dilakukan secara refleks dan 

tidak sengaja. Prof. Dr. Ahmad Amin mengatakan bahwa; perbuatan manusia itu ada yang 

timbul tiada dengan kehendak, seperti bernapas, detak jantung,  dan memecingkan mata 

dengan tiba-tiba waktu berpindah dari satu tempat yang gelap ke tempat yang terang, maka 

ini bukan persoalan etika dan tidak dapat diberi hukum baik atau buruk dan bagi yang 

menjalankannya tidak dapat kita sebut orang baik atau atau orang yang buruk dan tidak dapat 

dituntut. 

2) Perbuatan yang dilakukan tanpa sadar tapi dapat diikhitiarkan penjagaannya pada 

waktu sadar.  

                                                            
14 Ibid., h. 9-21
15 Abuddin Nata, Ahkhlak tasawuf, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2008, h. 8-9



Ada satu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang kadangkala dinilai 

baik atau buruk seperti orang membakar rumah tetapi ia dalam keadaan tidur, dan seorang 

yang kena penyakit lupa sehingga ia meninggalkan kewajibannya. Untuk menetapkan jenis 

perbuatan tersebut apakah termasuk lapangan objek akhlak atau tidak, para ahli ilmu akhlak 

membagi kasus perbuatan tersebut kedalam 2 bagian yaitu: 

a) Perbuatan yang dapat diikhtiarkan penjagaannya agar tidak terjadi, maka hal ini 

termasuk objek pembahasan ilmu akhlak misalnya jika seseorang sudah tahu kalau 

dalam keadaaan tertidur dia sering melakukan perbuatan yang membahayakn, maka 

sebelum tidur segala yang mendatangkan bahaya harus dijauhi. 

b) Perbuatan yang dapat diikhtiarkan penjagaannya agar tidak terjadi, tetapi tetap 

terjadi maka hal seperti ini tidak termasuk objek lapangan akhlak.   

Akhlak yang mulia akan menghantar manusia pada sikap atau kepribadian 

sehari-hari dan akan menentukan apakah manusia itu akan mempergunakan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang diketahuinya di jalan yang baik atau buruk. 

e. Ethiks 

Ethiks adalah perbuatan-perbuatan manusia yang dapat diberi hukum baik atau buruk, 

dengan lain perkataan perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan akhlak. 

Adapun perbuatan-perbuatan manusia yang dimaksud perbuatan akhlak: 

1) Perbuatan-perbuatan yang timbul dari seseorang yang melakukannya dengan sengaja 

dan dia sadar diwaktu dia melakukannya. Inilah yang disebut perbuatan yang 

dikehendaki atau perbuatan yang disadari. 

2) Perbuatan-perbuatan yang timbul dari seseorang yang tiada dengan kehendak dan 

tidak sadar diwaktu dia berbuat, tetapi dapat diikhtiarkan perjuanngannya, untuk 

berbuat atau tidak berbuat di waktu dia sadar. Inilah yang disebut perbuatan-

perbuatan samar yang ikhtiar. 



Perbuatan manusia dapat dibagi menjadi kepada tiga macam perbuatan, dari ketiga 

perbuatan tersebut ada yang termasuk perbuatan akhlak dan ada juga yang tidak termasuk 

yaitu: 

1) Perbuatan yang dikehendaki atau disadari, ada waktu dia berbuat atau dan, perbuatan 

disengaja maka perbuatan inilah termasuk perbuatan akhlak mungkin baik dan 

mungkin pula buruk tergantung kepada sifat perbuatannya. 

2) Perbuatan yang dilakukan tiada dikehendaki, sadar atau tidak sadar di waktu dia 

berbuat, tapi perbuatan itu diluar kemampuannya, dia tidak bisa mencegahnya. 

Perbuatan semacam ini bukanlah perbuatan akhlak dan perbuatan ini ada dua macam 

yaitu: 

a) Reflec Action, misalnya seseorang keluar dari tempat yang gelap ketempat yang 

terang maka mata berkedip-kedip. Perbuatan berkedip-kedip ini tidak ada hukumnya 

walaupun dia berhadapan dengan seseorang yang seakan-akan dikedip. Ataukah 

seseorang karena digigit nyamuk sehingga dia menamparkan pada bagian yang 

digigit nyamuk tersebut. 

b) Automatic Actions, misalnya denyut jantung atau denyut urat nadi dan sebagainya 

maka perbuatan-perbuatan tersebut termasuk reflec actions dan automatic actions 

merupakan perbuatan yang diluar kemampuan seseorang, sehingga hal tersebut 

tidaklah termasuk perbuatan akhlak. 

3) Perbuatan yang samar-samar atau yang tengah-tengah atau mutasyabihat. Yang 

dimaksud perbuatan samar-samar atau tengah-tengah yaitu perbuatan yang 

dimaksudkan kedalam  perbuatan akhlak dan mungkin tidak. Pada lahirinya bukan 

perbuatan akhlak, tetapi mungkin perbuatan tersebut termasuk perbuatan akhlak 

sehingga berlaku hukum akhlak baginya yaitu bahwa perbuatan itu baik atau buruk. 

Adapun perbuatan-perbuatan yang termasuk samar-samar seperti lupa, tersalah, 



dipaksa, perbuatan di waktu tidur dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut 

dijelaskan oleh hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani yang 

terjemahannya “diangkat kalam, tidak diperhitungkan dosa dari ummatku yang 

tersalah karena lupa dan yang dipaksa”. 

Demikian pula hadits hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang 

berbunyi “diangkat kalam (tidak  diiksa) dari 3 perkara, dari yang tidur sehingga bangun, dari 

yang tidak sadar (pingsan) sehingga sadar dan dari anak kecil sehingga dewasa”. 

Menurut para ahli ethiks bahwa perbuatan lupa dan tersalah dan sebagainnya ada 2 

macam yaitu: 

1) Bilamana perbuatan itu dapat diketahui akibatnya atau bisa dikhtiarkan untuk terjadi 

atau tidak terjadi, maka perbuatan mutasyabilah demikian di sebut perbuatan ikhtiar 

atau Ghairu Ta Adz-Dzuri sehingga dikatergorikan perbuatan akhlak. Misalnya 

dikhawatirkan bahwa kalau tidur akan berbuat sesutau yang tidak diinginkan maka 

hendaknya sebelum tidur menjauhkan benda-benda yang membahayakan, senjata 

tajam disimpan, api dipadamkan dan sebagainya. 

2) Apabila perbuatan itu tidak diketahui sama sekali dan diluar kemampuan manusia 

sekalipun sudah diikhtiarkan sebelumnya, namun terjadi juga maka perbuatan yang 

demikian itu disebut Ta Adz-Dzuri (diluar kemampuan manusia) dan perbuatan 

semacam ini tidaklah ermasuk perbuatan akhlaki. 16

Mana kala dipandang dari segi fungsi dan peranannya maka dapatlah dikatakan bahwa 

etika, moral, susila, dan akhlak adalah sama yaitu sama-sama menentukan hukum atau nilai 

dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia kemudian ditentukan apakah perbuatan 

tersebut baik atau buruk.17  

2 Peduli lingkungan 
                                                            

16 H. M. Baharuddin Kusman, Akhlak Tasawuf, (Kendari: Perpustakaan IAIN Kendari), 2011, h. 6-10
17 Ibid., h. 19-20



Menurut Sue bahwa kepedulian lingkungan yaitu menyatakan sikap-sikap umum 
terhdap kualitas lingkungan yang diwujudkan dalam kesedian diri untuk menyatakan 
aksi-aksi yang dapat meningkatkan dan memelihara kualitas lingkungan dalam setiap 
perilaku yang berhunungan dengan lingkunga. 

Menurut Suparno sikap peduli lingkungan ditunjukkan dengan adanya penghargaan 
terhadap alam. Hakikat penghargaan terhdap alam adalah kesadaraan bahwa manusia 
menjadi bagian alam, contohnya selalu menjaga kebersihan, menjaga lingkungan 
sekitar, suka memelihara tanaman, sehingga mencintai alam juga mencintai kehidupan 
manusia. Mencintai lingkngan hidup dan alam haruslah diarahkan agar sikap untuk 
mencintai kehidupan dan kepedulian terhdap lingkungan. 

Dari kedua pendapat para ahli dapat disimpulkana  bahwa peduli lingkungan bukan 

hanya kita mencintai saja tetapi ada kegiatan dan bukti konkrit yang dapat dilihat secara kasat 

mata terhadap lingkungan, mulai dari memelihara, menjaga, merawa dan melestarikan 

lingkungan. 

Kecintaan terhdap lingkungan hidup dan alam akan berdampak pada terpeliharanya 

kelngsungan  hidup, tidak adanya perusakan dan mengeksploitasi sehingga dikemudian hari 

tercipta lingkungan yang menguntukan semua manusia yang termasuk bagian dari lingkungan 

tersebut. Untuk mencapai kata peduli lingkungan akan lingkungan ada beberapa indikator 

yang harus dimiliki oleh seseorang yakni:

a. Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar

b. Tidak mengambil, menebang atau mencabut tumbuhan-tumbuhan yang terdapt di 

sepanjang perjalanan.

c. Tidak mencoret-coret, menorehkan tulisan pada pohon, batu-batu, jalan atau 

dinding. 

d. Selalu mebuang sampah pada tempatnya. 

e. Tidak membakar sampah disekitar perumahan 

f. Melaksanakan kegiatan membersikan lingkungan 

g. Menimbun barang-barang bekas. 

h. Membersikan sampah-sampah yang menyumbat saluran air. 



Kepedulian lingkungan dapat dinyatakan dengan sikap mendukung atau memihak 

terhdap lingkungan, yang dapat diwujudkan dalam kesediaan diri untuk menyatakan aksi-aksi 

yang dapat meningkatkan dan memelihara kualitas lingkungan dalam setiap perilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan. 18 kepedulian lingkungan bukan hanya terfokus terhadap satu 

unsur saj, tetpi semua unsur-unsur penting dalam kehidupan manusia seperti tanh, air, dan 

udara, yang dimana dari ketiga unsur ini memiliki pengaruh kelangsungan hidup serta 

kesejateraan manusia dan makhluk lainnya, yang mencakup lingkungan hidup alami, 

lingkungan hidup binaan atau buatan dan lingkungan hidup budaya atau sosial. Kepedulian 

lingkungan dilakukan disetiap tempat kita bernaung seperti lingkungan keluarga, masyarakat 

dan sekolah. 

Kebersihan lingkungan adalah kegiatan  menciptakan atau menjadikan lingkungan yang 

bersih, indah, asri nyaman, hijau dan enak dipandang mata. Kebersihan lingkungan tentu tidak 

satu tempat saja. Kebersihan lingkungan hendaknya tidaak terpisahkan dari setiap manusia, 

lingkungan yang bersih akan memberikan manfaat yang besar kepada manusia dan sebaliknya 

lingkungan yang kotor akan memberikan masalah yang besar kepada manusia. Kebersihan 

lingkungan bukan hanya berlaku disekolah saj, tetapi berlaku di setiap lingkungan kita berada. 

Ada beberapa manfaat yang akan diperoleh dengan menjaga kebersihan sekolah  yakni: (1) 

lingkungan akan menjadi bersih sehingga nyaman untuk ditempati, (2) kemungkinan terserang 

penyakit semakin kecil dibanding yang kotor, (3) udara yang bersih dan segar sangat baik 

untuk pernafasan kita, (4) air yang bersih akan sangat bermanfaat khususnya untuk air minum, 

(5) bisa juga mendapaatkan penghargaan berupa adipura dan adiwiyata untuk sekolah. 19

                                                            
18Blog, Lingkungan Hidup, Online,http://mamagilang.blogspot.com/2012/11/kepedulian-

lingkungan.html, 03 November 2013
19Blog,PemanasanGolabal.http://ipemanasanglobal.blogspot.com/2016/01/pengertian-kebersihan-

lingkungan.html  13 januari 2016 



3. Lingkungan Sekolah 

a. Pengertian lingkungan Sekolah 

Menurut Supardi mengatakan bahwa lingkungan adalah semua benda hidup dan mati 
serta kondisi yang ada di dalam ruang kita tempati. Sedagkan menurut ahli psikologi 
Amerika yakni Sartain yang dimaksud dengan lingkungan meliputi kondisi da alam 
dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan 
perkembangan aatu life prosesses` 

Berdasarkan dari beberapa pendapat tentang pengertian lingkungan dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan adalah segala seseatu yang ada disekitar manusia baik benda hidup 

maupun benda mati, seluruh kondisi yang mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan 

kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Yusuf mengungkapkan bahwa sekolah merupakan lembaga pendidikan formal 
yang secara sistematis melaksanakan program bimbigan, mengajar, dan latihan dalam 
rangka membantu siswa agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang 
menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, atupun sosial. 

Menurut Soedjarto, sekolah sebagai pusat pebelajaran yang bermakna dan sebagai 
proses sosialisasi dan pembudayaan kemampuan, nilai sikap, watak dan perilaku hanya 
dapat terjadi dengan kondisi infrastruktur, tenaga kependidikan, sistem kurikulum, dan 
lingkungan yang sesuai. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang sistematis melaksanakan program 

pembelajaran yang bermakna dalam rangka membantu mengembangkan segala pontesinya20.

“sekolah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga”21. 

Disadari ataupun tidak, bahwa ketika anak sudah memasuki usia sekolah, hampir sebagaian 

besar waktunya dihabiskan di lingkungan sekolah. Disisi lain hal tersebut tentunya 

merupakan hal yang baik, sebab disekolah anak akan diajarkan berbagai macam pengetahuan, 

mulai dari pengetahuan yang berkenaan dengan kehidupan dunia, maupun yang erat 

kaitannya dengan kehidupan ahirat. 

                                                            
20 Denik Agustin, Skripsi, pengaruh minat belajar dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar 
ekonomi pada siswa kelas VIII Mts Muhammadiyah Waru, 2014, (online) www.lingkungan.com, 15 
Mei 2016
21 Nur Uhbiyati, Ilmu pendidikan Islam, (Bandung: pustaka setia), 1999, Dalam Asriyani, Skripsi,  

Dampak lingkungan pendidikan terhadap erilaku beragama anak di desa Rambu-rambu, Kec. Laeya Kab. 
Konawe Selata, (Kendari, perpustakaan IAIN Kendari), 2009, h. 25



Sekolah memegang peran penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali 

pada jiwa anak. “Maka disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun 

mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak” 22. Sebab 

tidak semua tugas mendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua dalam keluarga, terutama 

dalam hal ilmu pengetahuan dan berbagai macam keterampilan. Oleh karena itu dikirim anak 

ke Sekolah”23. Tentunya harapan orag tua agar anaknya dapat mengeyam dunia pendidikan, 

serta dapat menambah wawasan anak. Namun perlu disadari pula bahwa ketika anak tersebut 

bergabung dalam lingkungan yang baru, maka ada hal positif atau negatif yang akan terjadi 

pada diri anak tersebut. Tergantung dari pembawaa dan bekal yang diperoleh dalam 

pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga24.

Oleh karena itu, ketika anak berangkat kesekolah, akan secara tidak langsug proses 

pembinaan anak diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekola. Tanggung jawab tersebut 

secara keseluruhan dilimpahkan kepada pihak sekolah untuk memberikan muatan positif 

keadaan anak didik agar membentuk mereka ke arah yang postif. Sekolah bertanggung jawab 

atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya. Karena itu sebagai 

sumbangan sekolah sebagai lembaga terhadap pendidikan, diantaranya sebagai berikut: 

1) Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta 

menanamkan budi pekerti yang baik. 

2) Sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan didalam masyarakat yang sukar 

atau tidak dapat diberikan di rumah. 

3) Sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan-keckapan seperti membaca, 

menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu sifatnya mengembangakan 

kecerdasan dan pengetahuan. 

                                                            
22 Fadliyanur, lingkungan perkembangan anak dan factor-faktor yang mempengaruhinya, 

http://www.blogger.com, 2008. Ibid. h. 25
23 Hartoto, Pengertian, Fungsi dan Jenis Lingkngan Pendidikan, http://fatamorgana 

files.wordspress.com, 2008. Ibid. h. 25
24 Ibid,. h. 25



4) Disekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan. 25

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kita dapat melihat dengan jelas bahwa peran 

sekolah dalam mengarahkan anak menjadi manusia yang berilmu dan berkhlak merupakan 

tanggung jawab yang sangat besar, sehingga hal tersebut merupakan tanggung jawab yang 

sangat besar, sehingga hal tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, 

melainkan harus mendapat perhatian yang serius, agar hasil yang dicapai nantinya dapat lebih 

baik lagi, sehingga sekolah betul-betul memperhatikan perannya sebagai lingkungan yang baru 

lagi positif bagi perkembangan intelektual anak dan perkembangan keberagamaan anak26. 

Menurut Gerakan Displin Nasional (GDN) lingkungan sekolah diartikan sebagai 
lingkungan dimana para siswa dibiasakan dengan nilai-nilai kegiatan pembelajaran 
sebagai bidang studi yang dapat meresap kedalam hati nuraninya. 
Menurut Tulus Tu’u dalam buku peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa. 
Lingkungan sekolah dipahami sebagai lembaga pendidikan formal, dimana tempat 
inilah kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan diajarkan dan 
dikembangan kepada anak didik27.
Menurut Sumadinata lingkungan sekolah memegang peranan penting bagi 
perkembangan belajar para siswanya. Lingkungan sekolah terdidiri dari lingkungan 
fisik dan non fisik. Sedangkan menurut Rukmana dan Suryana menyebutkan bahwa 
lingkungan fisik tempat belajar memberikan pengaruh terhadap hasil belajar anak. Guru 
harus dapat menciptakan yang membantu perkembangan pendidikan peserta didik. 
Lingkungan fisik meliputi ruang tempat berlangsung pembelajaran, ruang kelas, ruang 
laboratium, ruang serbaguna/aula. 

Menurtu Nana Syaodih Sukmadinata lingkungan sekolah meliput: 

1) Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber 

belajar dan media belajar. 

2) Lingkungan sosial menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-

gurunya, keluarga dan staf sekolah yang lain. 

                                                            
25Hartoto, Op-cit., h. 28
26 Hartoto, Op-cit,. h. 26.
27 Wiwik Wijiastuti, Skripsi, Pengaruh lingkungan Sekolah Keaktifan Siswa terhadap prestasi belajar 

pada mata pelajaran ilmu pengetahuan social kelas VII Sekolah Menengah pertama Negeri 1 Teras, 2014, 
(online) Www.lingkungansekolah.com, 15 Mei 2016



3) Lingkungan akademis yaitu suasan sekolah dan pelaksanaan  kegiatan belajar 

mengajar dan berbagai kegiatan ekstra kulikuler28.   

Lingkungan sekolah terkait dengan metode mengajar guru, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah 

mencakup keadaan lingkungan sekolah, suasana sekolah, keadaan gedung, masyarakat sekolah, 

tata tertib dan fasilitas-fasilitas sekolah. Lingkungan sekolah juga memegang peranan penting 

bagi perkembangan belajar para siswanya.

Lingkungan sekolah berfungsi membantu menciptakan serta menanamkan budi pekerti 

serta karakter yang baik, dimana pendidikan tersebut tidak dapat diberikan dirumah atau 

keluarga. Menurut Hasbullah fungsi lingkungan sekolah ada tujuh yaitu: 

1) Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. 

2) Mengembangkan pribadi anak didik secara menyeluruh, menyampaikan 

pengetahuan dan melaksanakan pendidikan kecerdasan. 

3) Spesialisasi. Semakin meningkatnya deferiansisasi dalam tugas kemasyarakatan dan 

lembaga sosial, sekolah juga sebgai lembag sosial spesialisasinya dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran.

4) Efisiensi 

Terdapanya sekolah sebagai lembaga sosial yang berspelisiasasi di bidang 

pendidikan dan pengajaran maka pelaksana pendidikan dan pengajaran dalam 

masyarakat lebih efisien. 

5) Sosialisasi 

Sekolah membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang 

beradaptasi dengan baik di masyarakat. 

6) Konservasi dan transmisi kultural

                                                            
28Wiwik, Op-cit., 14



Ketika masi berada dalam keluarga, kehidupan anak selalu menggantungkan diri 

pada orang tua, maka ketika memasuki sekolah ia mendapat kesempatan untuk 

melatih berdiri sendiri dan tanggung jawab sebagai prsiapan sebelum ke 

masyarakat29.

Berkenan dengan peran sekolah sebagai bagian dari lingkungan yang bertujuan untuk 

membentuk perilaku beragama yang baik bagi anak didik, maka tentunya hal tersebut  akan 

senantiasa sejalan dengan tujuan pendidikn itu seniri, yang kemudian tertuang dalam UU 

pendidikan dimana” tujuan pendidikan di Indonesia adalah membentuk manusia Indonesia 

sutuhnya. Manusia yang mempunyai kepribadian, beretika, bermoral, dan bertakwa kepada 

tuhan yang maha esa”30, dengan demikian tujuan pendidikan unutk membentuk  manusia 

Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab merupakan tugas mulia. 

Lingkungan sekolah selain membantu orang tua dalam membimbing anak kearah yang 

positif, sebab disekolah juga akan diajarkan  materi keagamaan dalam hal ini pelajaran yag erat 

kaitannya dengan agama Islam itu sendiri. “ berbagai kegiatan dimusholah sekolah juga dapat 

dijadikan pebiasaan untuk menumbuhkan perilak realigus perilaku beragama anak)” 31  

pelajaran agama yang diberikan di sekolah tidak di berikan begitu saja, melainkan ada tujuan 

yang ingin dicapai. Mengutip pendapat mahmud yunus, beliau merumuskan beberapa tujuan 

yang ingin dicapia dalam pendidikan Islam antara lain: 

1) Menanamkan persaan cinta dan taat kepada allah SWT, dalam hati anak-anak. 

2) Menanamkan i’tikad yang benar dan kepercayaan yang benar dalam diri anak-nak. 

                                                            
29Wiwik, Op-Cit., h. 7-8 
30 Rustatiningsi, dampak perilaku religious dalam pembentukan etika siswa, 

http://maito.bundatanti@yahoo.co.id, 2008. Op-cit. h. 27
31 Ibit,. h.  27. 



3) Menddik anak-anak dari kecil supaya mengikuti seruan Allah SWT dan 

meninggalkan segala larangannya. 

4) Mendidik anak-anka dari kecil berakhlak mulia.

5) Mengajar pelajaran-pelajaran supaya mengetahui macam-macam ibadah yang wajib 

dikerjakan dan cara-cara melakukannya serta mengetahui macam-macam ibadah 

yang wajib dikerjakan dan cara-cara melakukannya serta mengetahui hikmanya, 

untuk mencapai kebahagian hidup didunia dan akhirat. 

6) Memberi contoh dan suri tauladan yang baik. 

7) Membentuk warga negara yang baik dan masyrakat yang baik, yang berbudi luhur 

dan berakhlak baik serta berpegang teguh pada ajaran agama Islam.32

Bertolak pada apa yang dipaparkan tersebut diatas, dan sekiranya lingkungan sekolah 

mampu melaksanakan hal tersebut, maka tentunya hal tersebut merupakan sesuatu yang 

mengembirakan. Sebab apa yang dipaparkan oleh mahmud yunus tersebut mencakup faktor-

faktor penting dalam membina mental dan moral anak serta mengarahkan mereka ke arah yang 

lebih baik terutama untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang. 

Lingkunga sekolah terdiri dari beberapa unsur di antaranya adalah yang dikemukakan 

oleh Ahmadi yaitu: 

1) Letak lingkungan dan prasarana fisik sekolah

2) Kurikulum sekolah yang memuat gagasan-gagasan maupun fakta-fakta yang 

menjadi program keseluruhan pendidikan. 

3) Pribadi-pribadi yang merupakan warga sekolah yang terdiri atas siswa, guru kepala 

sekolah dan tenaga administrasi. 

4) Nilai-nilai norma, sistem peraturan, dan iklim kehidupan sekolah33.

                                                            
32 Ridwan, Pendidikan Agama Membangun Moral,.http://ridwan202.wordpress.co./2008. Op-cit. 28
33Ridwan, Op-Cit., h.  15-16



Dari keempata unsur diatas sangatlah erat penting peranannya dalam sekolah. Unsur 

tersebuut akan menyempurkana dan menunjang keberhasilan suatu sekolah. 

B. Kajian Relevan 

Berdasarkan penelusurun peneliti lakukan, ada beberapa penelitian yang relevan 

dengan tema yang peneliti susun yaitu sebagai berikut: 

1. Mursalat, NIM: 11 010101 096, Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tahun 2015, berjudul “Imlplementasi Nilai 

Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah Pinggiran PasarTradisional (Studi 

Deskritif di Mts. Swasta As-Syafi’iyah Kec. Baruga kota Kendari). Secara umum 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah MTs. As-Syafi’iyah menindak 

lanjuti kebijakan yang dibuat oleh kementerian Pendidikan Nasional tentan 

pengimplementasian pendidikan karakter dan keputusan bersama Kementerian 

Pendidikan Nasional dengan Kementerian Lingkungan Hidup tentang ekolah 

Adiwiyata. Kebijakan ini ditindak lanjuti dengan dengan memasukkan nilai karakter 

peduli lingkungan ke dalam visi dan misi MTs. As-Syafi’iyah, go green school, dan 

piket harian siswa. Dipihak internal,target/ penikmat kebijakan implementasi nilai 

karakter pedul lingkungan ini adalah sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan, 

serta siswa. Sedangkan pihak ekternal yang turut menikmati kebijakan ini adalah 

masyarakat yang tinggal di sekitar MTs. As-Syafi’iyah namun sampai saat ini 

mereka belum merasakan langsung dampak dari kebijakan ini. Implementor keijakan 

ini di MTs. As-Syafi’iyah adalah kepala sekolah dengan membuatkebijakan, guru 

dengan mengintegrasikan nilai karakter peduli lingkungan kedalam perangkat 

pembelajaran, dan siswa yang langsung mengimplementasikan nilai karakter peduli 

lingkungan ini. MTs. As-Syafi’iyah yang berada dipinggiran pasar baruga 

berimplikasi terhadap implementasi nilai karakterpseduli lingkungan. Hal ini dapat 



dilihat masi adanya beberapa siswa yang membawa kebiasaan mereka di lingkungan 

pasar membuang sampah sembarangan ke dalam lingkungan sekolah. 

Studi tersebut yang dilakukan oleh saudara mursalat peneliti jadikan salah satu 

gambaran awal peneliti dalam menyusun penelitian. Walaupun demikian, kajian saudara 

Mursalat lebih memfokuskan pada objek kajian Implementasi Nilai Karakter Peduli 

Lingkungaan Di sekolah Pinggiran pasar tradisional ( studi deskritif di MTs. Swasta As-

Syafi’iyah Kec. Baruga Kota Kendari, yang dimana peneliti objk kajiannya fokus pada 

implementasi Nilai-nilai Akhlak Siswa Peduli Lingkungan SMAN 2 Kendari Kecamatan 

Poasia Kota Kendari. Penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi nilai namun saudara 

Mursalat mengkaji Nilai Karakter Peduli Lingkungan sededangkan peneliti mengkaji tentang 

Nilai-nilai Akhlak siswa Peduli Lingkungan. 

2. Rizki Yuniarti Wulandari, N IM: 08 010101 022, Mahasiswa Jurusan Pendidikan 

agama Isam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Tahun 2012, berjudul 

”Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Pembelajaran Di SDN 10 Baruga 

Kota Kendari”  secara umum gambaran pembelajaran yang dilakukan di SDN 10 

Baruga memuat 3 (tiga) pokok penting dalam penerapan nilai pendidikan Islam yaitu 

nilai keimanan, ibadah dan kesehatan. Selanjutnya cara atau metode 

pengimplementasian dilakukan dengan pengeaktifan musholah sebagai sarana belajar, 

penerapan secara tersirat nilai pendidikan Islam dalam mata pelajaran umum serta 

penerapan nilai pendidikan Islam secara langsung terkhusus pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam.

Penilitian ini lebih terfokus pada Penerapan Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

pembelajaran di SDN 10 Baruga Kota Kendari yang menjadi objek kajian kajian penelitian 

ini mengandung 3 (tiga) pokok penting yakni nilai Keimanan, ibadah dan kesehatan, 

sedangkan peneliti lebih fokus pada objek penerapan nilai akhlak siswa. Penerapan nilai-nilai 



akhlak siswa terfokus pada aspek peduli lingkungan yang dimana kepedulian lingkungan 

berbentuk pada kebersihan lingkungan sekolah, pemanfatan lahan kosong, perawatan, 

penanaman  serta pelestarian pohon, bbunga-bunga dan berbagai tanaman di lingkungan 

sekolah.

3. Kalsum, NIM: 23 010101 043 Mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tahun 2007, berjudul “ Peranan pendidikan agama 

Islam terhadap perubahan perilaku siswa di SLTP Negeri 2 Asera kecamatan asera 

kabupaten konawe utara” pendidikan Agama Islam di SLTA Negeri 2 Asera sangat 

berperan terhadap perubahan perilaku siswa. Peranan tersebut dapat dilihat dari 

perubahan perilaku siswa seperti: menurunnya pelanggaran-pelanggaran aturan 

disiplin sekolah, meningkatnya kesadaran agama siswa, meningkatnya rasa solidaritas 

siswa, meningkatnya kepeduian sosial siswa serta tingginya penghargaan kepada guru 

dan orang tua. Perubahan-perubahan perilaku tersebut masih perlu ditingkatakan 

melalui upaya-upaya nyata yang dapat menyentuh kepada masalah peningkatan 

pendidikan secarah menyeluruh. Upaya-upaya tersebut adalah pendidikan 

kedisiplinan melalui penerapan aturan yang ketat, penciptaan suasana religious di 

sekolah, melakukan kerja sama antara guru agama dan guru mata pelajaran lain dalam 

menangani setiap perubahan perilaku siswa, meningkatkan fasilitas pembelajaran 

dalam rangka mendukung kualitas pembelajaran khususnya prestasi belajar 

Pendidikan Agama Islam (PAI). Pendidikan keteladanan yang harus ditunjukkan guru 

kepada siswanya, serta perbaikan metodologi pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI)

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Kalsum merupakan peran Pendidikan Agama

Islam terhadap perubahan perilaku siswa sedangkan fokus peneliti memang sama-sam 



mengakaji perilaku siswa tetpai peneliti lebih ke aspek perilaku siswa terdap lingkungan 

sekolah.  

Pada hasil penelitian yang relevan dengan penelitian peneliti memiliki Persamaan, 

perbedaan dan tempat penelitian yang berbeda disinilah yang penelit tegaskan dalam 

penelitian tersebut. 

a. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya 

yaitu pada penelitian Mursalat sama-sama membahas mengenai implementasi peduli 

lingkungan, penelitian Rizki Yuniarti Wulandari  membahas Implementasi Nilai-

nilai, dan Kalsum membahas perilaku siswa yang dimana hal tersebut sama dengan 

inti dari penelitian peneliti yaitu sikap siswa. Sedangkan perbedaan Mursalat 

membahas mengenai karakter, Rizki Yuniarti Wulandari Pendidikan Agama Islam 

dan Kalsum peran pendidikan Agama Islam terhadap Perubahan. 

b. Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliiti yaitu di SMAN 2 Kendari 

Kecamatan Poasia Kota Kendari. Dan kajian relevan dengan penelitian peneliti 

memiliki tempat yang berbeda yaitu: 

1) Penelitian relevan yang pertama dilakukan oleh Saudara Mursalat tempat 

penelitian saudara yaitu di MTs. As-Syafi’Iyah kecamatan Baruga Kota Kendari. 

2) Penelitian Relevan yang kedua yang dilakukan oleh saudara Rezki Yuniarti 

Wulandari tempat penelitian saudari yaitu di SDN 10 Baruga Kota Kendari. 

3) Penelitian relevan yang ketiga yang dilakukan oleh saudari Kalsum tempat 

penelitian saudari yaitu di SLTP Negeri 2 Asera Kecamatan Asera Kabupaten 

Konawe Utara.   

C. Kerangka Fikir

Implementasi nila-nilai akhlak adalah dimana manusia sebagai ummat Allah dimuka 

bumi melaksanakan, menerapkan, mempraktekan segala sesuatu yang diperintahkan Allah 



yang berkaitan dengan akhlak. Pengimplementasian nilai-nilai akhlak bukan hanya dilakukan 

oleh orang-orang yang berada dilingkungan keuaraga  dan masyarakat pada umumnya, tetapi 

setiap kita berada disuatu tempat atau lingkungan kita harus menunjukkan akhlak yang sesuai 

dengan ajaran agama Islam. Sebagai ummat manusia kita harus menjaga akhlak dan 

berperangai yang baik tidak dan selalu bersikap baik dimana pun kita berada. Lingkungan 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan sekolah yang dimana peneliti akan 

berusaha mengkaji bagaiman para siswa SMAN 2 Kendari kecamatan Poasia Kota Kendari 

dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlak. Melihat pada aspek  lingkungan sekolah yang 

dimana ada beberapa aspek yang terdapat dalam lingkungan sekolah diantaranya  meliputi: a) 

lingkungan fisik, b). lingkungan sosial,  dan c) lingkungan akademis. Penelitianan ini peneliti 

lebih pada aspek lingkungan sekolah sosial yang dimana berkaitan dengan keseharian para 

siswa selama berada dalam lingkungan SMAN 2 Kendari kecamatan Poasia kota Kendari, 

dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kebersihan  para siswa 

dalam lingkungan SMAN 2 Kendari, Sehingga lingkungan SMAN  2 Kendari kecamatan 

Poasia kota Kendari merupakan sekolah yang dimana semua warga sekolah memperhatikan 

tentang kebersihan dan itu akan menambah citra yangg baik bagi sekolah di mata masyarakat 

sekitar maupun di luar. 

N 2 Kendari

1. Kebersihan

2.Kedisiplinan 

P    Implementasi/ penerapan 
Akhlak 

SMA N 2 Kendari

Lingkungan Sosial 

L   Lingkungan Sekolah 



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitia deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 

sekaligus mengkaji kondisi riil/ objek penelitian berdasarkan data-data oetentik yang 

dikumpulkan. Sebagaiman Sugiyono menyatak bahwa “metode peniitian kualitatif dilakukan 

secara hati-hati apa yng terjadi, melakukan analisis refleksi terhadp berbagai dokumen yang 

di temukan dilapangan, dan membuat laporan penelitan secara detai”34

Dalam penelitian ini peneliti mencari data factual kemudian dideskripsikan secara 

kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMN 2 Kendari kecamatan Poasia kota 

Kendari. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan terhitung setelah seminar proposal 

dilaksanakan yaitu pada bulan Juli Sampai Oktober  2016. 

C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikalsifikasikan menjadi dua 

jenis data yaitu: 

1. Data Primer, yaitu data diperoleh penulis dari sumber utamanya tanpa perantar tau 

dari informasi secara langsung, dalam hal ini siswa, kepala sekolah, staf sekolah/ 

tenaga Kependidikan, guru, dan security.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis melalui perantara yakni dokumen-

dokumen penting yang dibutuhkan dalam penelitian ini seperti Jumlah kasus para 

siswa yang bermasalah dan lain-lain yang diperlukan. 

D. Sumber Data

                                                            
34 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Mixed Methoods), (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 16 


