
65  BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa mahasiswa, dosen dan juga seluruh staf yang ada di IAIN Kendari memiliki kepedulian yang sangat baik terhadap pengelolaan lingkungannya untuk membentuk perilaku yang khas pada seluruh masyarakat kampus IAIN Kendari dengan berinteraksi dengan lingkungan melalu pendekatan nilai-nilai lingkungan Pendidikan Islam. Aktualisasi dari pendekatan ini terhadap masyarakat kampus IAIN Kendari terbentuk dari nilai-nilai kehidupan, ibadah, kepedulian, kejujuran serta pengabdian atas dasar spiritualitas dengan mengatasdasarkan nilai-nilai Religius yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai landasan berpikir dan bertindak untuk melakukan kegiatan religious terhadap alam dan lingkungan terkhusus di lingkungan Kampus IAIN Kendari. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah: 1. Pendidikan lingkungan perlu diarahkan kepada pemaknaan ruang di lingkungan yang terdiri atas segenap benda di alam semesta yang berkumlah jutaan. Dalam konteks tujuan pendidikan Islam di atas, nilai-nilai spiritual keagamaan berwawasan ekologi bertujuan untuk menanamkan keyakinan, pemahaman sikap dan perilaku untuk ramah terhadap lingkungan dana lam, sebagai bentuk manifestasi kehadiran Allah SWT., di muka bumi. Dengan demikian, segala bentuk pembelajaran yang menumbuhkan sikap dan perilkau peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian alam. Sikap dan 



66  perilaku ramah lingkungan dapat diwujudkan melalui pandangan positif/konstruktif terhadap lingkungan dana lam. Pendidik dan peserta didik menjadikan alam sebagai manifestasi dari kehadirat Allah SWT, sehingga memunculkan sikap kagum akan kebesaran dan keagungan-Nya, yang dengannya melahirkan rasa dan sikap syukur kepada ciptaan Allah SWT. 2. Strategi yang dikembangkan dan diaplikasikan oleh masyarakat kampus IAIN Kendari dalam menumbuh kembangkan pelestarian terhadap lingkungan yang didasari dengan nilai-nilai keagamaan yaitu, a) meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat yang ada di IAIN Kendari, b) membangun kebersamaan antara mahasiswa dan dosen untuk menciptakan lingkungan yang bersih dengan menanamkan nilai-nilai religi di dalamnya yang tujuan utamanya untuk melestarikan lingkungan agar lebih bernuansa Islami. Aktualisasi strategi bpendidikan lingkungan di IAIN Kendari dilakukan dengan membangun karakter masing-masing individu agar lebih peduli terhadap lingkungan yang dilakukan melalui: a) sebagian dosen memerapkan Pendidikan Islam tentang lingkungan terhadap seluruh mahasiswa dalam proses belajar mengajar dan diaplikasikan melalui kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan di lapangan, b) kegiatan kebersihan lingkungan yang tetap terjaga dengan baik dan nyaman, c) pengadaan vasilitas pembuangan sampah agar lingkungan tetap terjaga dan terlihat bersih. 3. Beberapa program lingkungan pendidkan Islam di IAIN Kendari berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan kampus yang bersih dan nyaman yaitu penghijauan terhadap lingkungan kampus, pengelolaan sumber daya air dan 



67  terutama penanaman pohon di berbagai tempat agar lingkungan kampus IAIN Kendari tetap terjaga sesuai dengan tuntutan Islam. 4. Nilai Spiritual yang dibangun oleh kampus IAIN Kendari dalam menumbuhkan kesadaran lingkungan yaitu sikap kepedulian terhadap alam dan lingkungan, tanggung jawab, dan juga nilai keikhlasan. 
B. Saran Pendidikan lingkungan hidup menjadi sebuah keniscayaan guna membangkitkan kesadaran yang layak untuk semua kalangan tidak terkecuali umat Islam dan masyarakat yang ada di IAIN Kendari. IAIN Kendari sebagai lembaga Pendidikan yang khas, memiliki peran penting sebagai jembatan emas untuk mendidik kader bangsa umat yang peduli terhadap lingkungan. pada dasarnya, seluruh masyarakat IAIN Kendari tentu sudah memiliki pengetahuan terhadap nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan lingkungan. oleh karena itu, IAIN Kendari membutuhkan fasilitas yang lebih baik dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan kapasitas pengelolaan terhadap lingkungan yang harus ditingkatkan sehingga IAIN Kendari dapat lebih memahami pengelolaan lingkungan yang bernuansa Islami. 
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