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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang tertinggi dengan sebaik-baik bentuk

penciptaannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. At-tin

/ 95 : 4-6

                   
              

Terjemahan :

Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-
baiknya.Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka),Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.1

Berdasarkan ayat di atas, telah jelas bahwa Allah SWT menciptakan

manusia dalam keadaan yang terbaik. Manusia diciptakan dengan bentuk yang

terbaik. Akan tetapi, manusia juga akan ditempatkan ke tempat yang terendah

kecuali hanya golongan orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. Selain

itu, mereka yang tergolong dalam kategori ini akan mendapatkan balasan atas

perbuatannya yakni pahala yang mengalir tanpa henti.

Manusia pula merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dengan

begitu sempurna melebihi ciptaan makhluk lainnya. Allah SWT mengaruniakan

manusia dengan akal pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kemampuan

berfikir manusia akan memungkinkan manusia untuk mampu mengelola dan

1 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema), h. 597.
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mengatasi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi dalam kehidupannya

dan lingkungannya. Secara khusus, manusia dikenal dengan “makhluk alternatif

dan makhluk potensial”.2 Dikatakan sebagai makhluk alternatif, karena manusia

dianugerahkan kemampuan untuk menentukan arah dan pilihan hidupnya.

Manusia dikatakan sebagai makhluk potensial sebab manusia dianugerahi oleh

Allah SWT sejumlah potensi yang memberikan peluang yang begitu besar untuk

dikembangkan baik oleh pribadinya sendiri ataupun melalui orang lain. Potensi-

potensi tersebut yang memungkinkan manusia untuk mampu bersikap bijaksana

terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan karena lingkungan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari hidupnya yang harus selalu dijaga. Dalam kaitannya

dengan proses pertumbuhan fisiknya, manusia dilengkapi dengan potensi berupa

“kekuatan fisik, fungsi organ tubuh dan panca indera. Kemudian dari aspek

mental manusia dilengkapi dengan potensi akal, bakat, fantasi maupun gagasan”.3

Potensi ini dapat menghantarkan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi. Hal tersebut merupakan salah satu tonggak utama yang harus dimiliki

oleh manusia, sehingga mampu berinteraksi dengan alam secara baik.

Keistimewaan-keistimewaan tersebutlah yang dimiliki oleh manusia dan

tidak dimiliki oleh makhluk lain. Allah SWT memberikan predikat khalifah

kepada manusia karena keistimewaan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan

dalam QS. Al-Baqarah / 2 : 30

2 Jalaluddin, Teologi Pendidikan ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003),h. 12
3 Ibid,  h. 13
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Terjemahan :

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui”.4

Ayat di atas mengisyaratkan bahwa kedudukan manusia di muka bumi ini

sebagai khalifah. Sebagai konsekuensinya, manusia harus mengabdikan dirinya

sebagaimana layaknya pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab

terhadap alam raya ini. Pada hakekatnya, manusia diciptakan di dunia ini tidak

lain melainkan untuk berbakti kepada Allah SWT. Bentuk pengabdiannya kepada

sang pencipta dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek kehidupannya

baik menyangkut interaksinya dengan pencipta, interaksinya dengan sesama

manusia maupun interaksinya dengan alam atau lingkungan. Allah SWT

berfirman dalam QS. Al-maidah / 5 : 16

                     
         

Terjemahan :

Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang yang
mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula)
Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan
izinnya. Dan menunjukkan ke jalan yang lurus.5

4 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema), h. 6.

5 Ibid, h.110.
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Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam meniti kehidupan di dunia dan di

akhirat Allah SWT mengaruniakan Al-quran sebagai petunjuk manusia dan agar

manusia tidak tersesat. Melalui kitab alquranlah sehingga manusia mampu

berinteraksi secara baik dengan sesamanya, lingkungan atau alam semesta, begitu

pula dengan penciptanya. Telah banyak petunjuk yang dikabarkan Al-quran untuk

manusia. Allah taala berfirman dalam QS. Hud / 11 : 61

                        
                   

Terjemahan :

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata:
"Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain
Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu
pemakmurnya[726],Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian
bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya)
lagi memperkenankan (doa hamba-Nya). 6

Ayat di atas merupakan bentuk kepercayaan Allah SWT yang disematkan

kepada manusia. Allah SWT memberikan kepercayaan yang begitu besar kepada

manusia untuk mengelola alam, melestarikannya, dan menjaga kerusakan

lingkungan sehingga terwujud kehidupan yang bahagia dan makmur. Dengan kata

lain bahwa manusia sebagai khalifah Allah, diharapkan mampu memainkan

perannya dalam mengelola kehidupan di bumi untuk dimanfaatkan bagi

kehidupan, tanpa harus merusak keseimbangan dan keharmonisan tatanannya.

Seperti halnya manusia, alam ini pun juga diciptakan memiliki tujuan yaitu

sebagai tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Alam ini merupakan sumber daya

6 Ibid, h. 228. [726] Maksudnya: manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan
memakmurkan dunia.
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yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya, Hal ini

sebagaimana firmanNYA dalam QS. Al-Baqarah /2 : 29

                    
        

Terjemahan :
Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan
dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan
dia Maha mengetahui segala sesuatu.7

Banyak hal yang dibutuhkan manusia dari lingkungan, mulai dari udara

makan, minum, pakaian, perhiasan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan

makhluk lain selain manusia, baik tumbuhan ataupun hewan sebagai bagian dari

lingkungan atau alam semesta yang juga membutuhkan manusia. Alam semesta

memerlukan manusia untuk tetap lestari. Barlia mengatakan :

Andaikan manusia punah dari muka bumi, mungkin tidak akan terlalu
berpengaruh terhadap species mahkluk hidup lain, tetapi kalau tumbuhan
dan hewan punah, maka manusia pun ikut punah”. Hal ini menunjukkan
betapa pentingnya hubungan antar mahkluk hidup di bumi, terutama
manusia perlunya menyadari keberlangsungan hidupnya tergantung dari
mahkluk lain untuk mempertahankan kehidupan generasi berikutnya.8

Sejalan dengan sudut pandang Islam tentang keberadaan alam semesta di

dunia ini, menurut Ozdemir bahwa “Setiap makhluk atau segala sesuatu di dunia

ini memiliki eksistensi ontologis sebagai tanda kekuasaan Tuhan. Kesimpulannya

7 Ibid, h. 5
8 Rifki Afandi, Integrasi Pendidikan Lingkungan Hidup Melalui Pembelajaran IPS di

Sekolah Dasar Sebagai Alternatif Menciptakan Sekolah Hijau, Pedagogia Vol. 2, No. 1 Februari
2013, h. 97
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adalah bahwa Tuhan mengungkapkan dan memanifestasikan diri-Nya melalui

ciptaan- ciptaannya”. 9

Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang sangat berkaitan antara satu

sama lain dan tidak dapat dipisahkan sebagaimana keduanya saling membutuhkan

dan mempengaruhi. Manusia sebagai makhluk hidup, senantiasa berinteraksi

dengan tempat hidupnya. Manusia mempengaruhi lingkungan dan lingkungan pun

secara langsung akan mempengaruhi kehidupan manusia. Tidak dipungkiri

bahwa, Perubahan lingkungan sering terjadi. Perubahan itu terjadi selain karena

seleksi alam juga karena adanya campur tangan manusia sebagai penghuni dari

lingkungan tersebut. Rahcmat Mulyana mengatakan “Kerusakan lingkungan

dipicu oleh ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan

tanpa batas”.10 Kesimpulannya, bahwa alam akan bersahabat dengan manusia,

ketika manusia juga mampu bersahabat dengan alam. Manusia menggunakan

alam sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan takaran yang

secukupnya, sehigga ekosistem alam juga tetap terjaga. Singkat kata, bahwa

kelangsungan hidup manusia ditentukan oleh kemampuannya untuk

menyesuaikan diri dengan sifat lingkungan hidupnya.

Lingkungan adalah semua faktor luar, fisik, dan biologis yang secara
langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan,
perkembangan, dan reproduksi organisme, sedangkan yang dimaksud
dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan

9 Agus Iswanto, Relasi Manusia Dengan Lingkungan Dalam Alqur’an Upaya Membangun
Eco-teology, (Jakarta :Balai Litbang Agama, 2013), h.9-10

10 Rachmat Mulyana, Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan
Berbudaya Lingkungan, Vol.6 No.2, Desember 2009, h. 175
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perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan
kesejahteraan manusia.11

Manusia akan memperoleh imbalan atas seluruh sikap tawadu’nya terhadap

Allah SWT, termaksud kepatuhannya dalam menjaga kelestarian alam semesta.

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Ra’ad / 13 : 29

             
Terjemahan :

Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan
dan tempat kembali yang baik.12

Dalam dewasa ini pendidikan adalah salah satu ruang yang tepat untuk

memberikan pemahaman kepada siswa bahwa manusia memiliki peranan yang

besar terhadap keseimbangan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arne

Naess seorang pakar ekologi, yang menyatakan bahwa :

Krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan
perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang
fundamental dan radikal. Salah satu cara dalam upaya mengubah perilaku
adalah melalui jalur pendidikan.13

Sebagaimana pendapat Arne, dikatakan pula bahwa :

Pendidikan merupakan media utama dalam membangun kecerdasan
sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu
pendidikan secara terus menerus dibangun dan dikembangkan agar proses
pelaksanaannya menghasilkan generasi yang diharapkan mampu untuk
melanjutkan perjuangan bangsa dan memiliki karakter mulia.14

11 Nina Setiyani, Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Melalui Program “GREEN
ENVIRONMENT” Di SMP Alam Ar-ridho Kota Semarang, (Universitas Negeri Semarang, 2013),
h.1

12 Ibid, h. 253.
13 Rachmat Mulyana, Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan

Berbudaya Lingkungan, Vol.6 No.2, Desember 2009, h. 175.
14 Yunida NurApriyani, Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Kepemimpinan Khalifa

Salahuddin al-Ayyubi dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Agama Islam, h.1
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Hal di atas sesuai dengan amanat undang-undang 19945 yang tertuang

dalam peraturan perundang-undangan nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, pada bab II pasal 3 yang menyebutkan bahwa :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi
siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.15

Fungsi dan tujuan pendidikan di atas menjelaskan bahwa pendidikan tidak

hanya berfungsi untuk mencerdaskan generasi bangsa, akan tetapi juga bertujuan

untuk membentuk generasi bangsa menjadi manusia yang beriman terhadap

Tuhan yang maha Esa dan memiliki akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, demokratis dan bertanggung jawab. Salah satu manifestasi dari seluruh

nilai-nilai tersebut adalah bagaimana agar siswa memiliki kepedulian terhadap

lingkungan hidup. Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang

memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni menjadi

manusia yang berkarakter, berakhlak mulia dan berkompeten. Perwujudan dari

memanusiakan manusia yang berkarakter adalah dengan menanamkan nilai-nilai

peduli lingkungan kepada siswa. Selain itu, sekolah juga merupakan salah satu

lingkungan hidup yang menjadi pusat interaksi manusia. Olehnya itu sebagai

makhluk cendekiawan, lingkungan sekolah senantiasa harus dirawat, dilestarikan

http://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=jurnal+implementasi+nilainilai+PAI+dalam+pemb
entukan+karakter+peduli+lingkungan+siswa&hl=id&as_sdt=0,5

15 Kementrian Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas (UU RI No. 20 tahun
2003), (Jakarta : Sinar Grafika, 201), h. 7
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dan dikembangkan. Kualitas dari lingkungan sekolah sangat di tentukan oleh

kepala sekolah, guru, siswa dan stakeholder yang ada didalamnya.

Guru merupakan salah satu fasilitator yang tepat untuk membentuk karakter

siswa dengan menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan termaksud guru

pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nilai-nilai peduli lingkungan adalah

salah satu bagian dari poin-poin penting dalam Islam. Nilai-nilai pendidikan Islam

dapat ditransfer guru kepada siswa melalui pembelajaran sehari-hari dan kegiatan-

kegiatan lainnya yang dapat mendukung pendidikan karakter peduli lingkungan.

Secara umum, guru mempunyai tugas untuk mendidik, mengajar dan melatih.

Mendidik berarti  meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih berarti

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Berdasarkan penjelasan di atas, telah jelas bahwa tugas guru tidak semata-

mata berporos pada aspek kognitif, akan tetapi mampu menyentuh semua sisi,

yakni kognitif, afektif maupun psikomotorik. Program-program sekolah yang

berporos pada lingkungan merupakan salah satu faktor penunjang untuk

menjadikan sekolah tersebut menjadi sekolah berwawasan lingkungan. SMAN 4

Kendari merupakan salah satu sekolah yang berwawasan lingkungan yang

dibuktikan dengan gelarnya sebagai salah satu sekolah  adiwiyata di kota kendari

yang dimulai sejak tahun 2013. SMAN 4 Kendari juga merupakan sekolah yang

dipercayakan sebagai pusat atau model dalam pelaksanaan kurikulum 2013 atau
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yang dikenal dengan istilah “Induk Cluster K.13”.16 Selain itu, selama

melaksanakan PPL di sekolah tersebut, penulis juga melakukan pengamatan atau

observasi terkait dengan aktivitas siswa terhadap lingkungan sekolahnya. ada

beberapa perilaku siswa yang menunjukkan mereka memiliki kepedulian terhadap

lingkungan misalnya membuang sampah pada tempatnya, memberikan teguran

langsung kepada rekannya sesama siswa dalam hal kebersihan lingkungan

sekolah. Hal ini sebagaimana dikatakan bahwa :

Kita memberikan pembinaan kepada siswa untuk terbiasa membuang
sampah pada tempatnya. Hal ini meskpun sederhana, tetapi memiliki
dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari. 17

Menjaga lingkungan sekolah menjadi bersih, indah dan sejuk juga menjadi
tugas kita sebagai siswa. Lingkungan sekolah yang bersih dan indah akan
memberikan kenyamanan terhadap kita dalam belajar. Kita juga punya
tanggung jawab untuk memberikan peringatan kepada sesama siswa. 18

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebutlah, sehingga peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Dalam Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan Siswa di SMAN 4 Kendari”.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi nilai-nilai pendidikan

Islam dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa di SMAN 4 Kendari

dengan fokus penelitian strategi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter

peduli lingkungan siswa SMAN 4 Kendari yang didalamnya akan membahas

seputar sosialisasi pendidikan lingkungan hidup, aktualisasi program sekolah

16Induk Cluster adalah kegiatan tindak lanjut pendampingan pelatihan kurikulum 2013
dimana pada saat sekolah menerapkan kurikulum 2013 akan didampingi oleh fasilitator atau
narasumber,https://www.Google.co.id/search?q=Pengertian+Induk+Kluster+Kurikulum+2013&aq
s=chrome..69i57.32813j0j4&clent=tablet-androit-samsung&sourchied=chrome

17 Sitti Rahmah, Guru PAI, Wawancara pada 25 Oktober 2015
18 Hayara Oktaviani, Siswa XI MIA 3, Wawancara pada 2 November 2015
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berbasis pendidikan lingkungan hidup dan budaya sekolah berbasis pendidikan

lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji tentang karakter

peduli lingkungan yang terbentuk melalui pendidikan Islam di SMAN 4 kendar.

Disamping itu, penelitian ini pula akan mendalami tentang kontribusi pendidikan

Islam dalam mempertahankan karakter peduli lingkungan yang telah terbentuk di

SMAN 4 Kendari yang didalamnya akan mengkaji tentang Aturan sekolah

berbasis pendidikan lingkungan hidup, pengelolaan sarana dan prasarana PLH,

dan kontribusi lembaga ekstrakulikuler berbasis pendidikan lingkungan hidup

(organisasi Rokhis/organisasi berbasis keagamaan dan Osis).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah strategi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter

peduli lingkungan siswa di SMAN 4 Kendari  ?

2. Apa karakter peduli lingkungan yang terbentuk melalui pendidikan

Islam di SMAN 4 Kendari ?

3. Bagaimanakah kontribusi pendidikan Islam dalam mempertahankan

karakter peduli lingkungan yang telah terbentuk di SMAN 4 Kendari ?

D. Definisi Istilah

1. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu

tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat

dan rinci yang mengacu pada standar-standar tertentu untuk mencapai

tujuan.
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2. Nilai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tatanan yang

dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih

alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu.

3. Pendidikan Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala

usaha berupa bimbingan dan arahan terhadap proses perkembangan

jasmani dan rohani anak sesuai dengan ajaran agama Islam.

4. Karakter yang dimaksud adalah cara berfikir dan berperilaku yang

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik

dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang lebih besar.

5. Peduli Lingkungan yang dimaksud adalah sikap atau tindakan yang

dilakukan oleh setiap individu atau kelompok yang ramah lingkungan.

Secara operasional, implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam

pembentukan karakter peduli lingkungan adalah pelaksanaan nilai-nilai

pendidikan Islam yang dianggap sebagai bagian dari pedoman hidup dalam

rangka untuk membentuk ciri khas pada individu atau kelompok yang peduli

terhadap lingkungan.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui strategi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter

peduli lingkungan siswa di SMAN 4 Kendari  .

b. Untuk mengetahui karakter peduli lingkungan yang terbentuk melalui

pendidikan Islam di SMAN 4 Kendari.



13

c. Untuk mengetahui kontribusi pendidikan Islam dalam mempertahankan

karakter peduli lingkungan yang telah terbentuk di SMAN 4 Kendari.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Memberikan gambaran dan informasi tentang Implementasi nilai-nilai

pendidikan Islam dalam pembentukan karakter peduli lingkungan siswa di

SMAN 4 Kendari.

b. Sebagai bahan masukan bagi setiap tenaga pengajar dan lembaga

pendidikan lainnya tentang seberapa penting dan berpengaruhnya karakter

siswa yang peduli terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan

strategi yang dilakukan dalam membentuk lembaga pendidikan yang

berwawasan lingkungan.

c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang kajian

penelitiannya terkait ataupun sejenis dengan penelitian ini.

d. Sebagai bahan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan mahasiswa

IAIN Kendari.


