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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendidikan Islam

1. Pengertian Pendidikan Islam

Manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Salah satu

sarana untuk petumbuhan dan perkembangan tersebut adalah melalui

pendidikan. Poerbakawatja dan Harahap menyatakan bahwa “pendidikan

merupakan usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh orang dewasa untuk

meningkatkan kedewasaan atau kemampuan untuk bertanggung jawab

terhadap segala perbuatan”.19 Selain itu, dikatakan pula oleh Arifin bahwa

“Pendidikan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk membimbing

dan mengembangkan kepribadian serta kemampuan dasar siswa baik dalam

bentuk pendidikan formal maupun non-formal”.20 Begitu pula dengan

Ahmad D.Marimba yang mengungkapkan hal yang sama yakni “pendidikan

sebagai bimbingan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan

jasmani dan rohani siswa menuju terbentuknya kepribadian yang utama”. 21

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan

sangat berperan penting dalam membentuk siswa menjadi manusia yang

dewasa, berkepribadian dan berkompetensi. Tidak hanya itu, Pendidikan

juga didefinisikan sebagai,

19 Melia Rimadhani Trihati, Implementasi Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah Dasar
Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilaca, (Universitas Negeri Yogyakarta), h. 10.

20 H.M. Arifin, Hubungan Timbal-Balik Pendidikan Agama, (Jakarta : Bulan Bintang,
1976), h. 12.

21 Ahmad.D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan (Bandnug : Al-Ma’rif, 1989), h. 19.
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Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar siswa sacara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.22

Berdasarkan beberapa definisi pendidikan di atas, dapat disimpulkan

bahwa pendidikan adalah wahana yang sangat efektif untuk

mengembangkan potensi diri individu baik secara kognitif, afektif maupun

psikomotorik.

Sedangkan pendidikan Islam menurut Ahmadi adalah segala usaha
untuk mengembangkan dan memelihara fitrah manusia serta sumber
daya insan yang terdapat pada subjek siswa menuju terbentuknya
manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau
dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim.23

Secara konsep, pendapat di atas kurang lebih sama dengan definisi

pendidikan secara umumnya, akan tetapi pada pendidikan Islam mengenal

potensi manusia dengan fitrah. Fitrah tersebut dimiliki oleh manusia sejak

manusia lahir, akan tetapi proses pengembangan dari fitrah tersebut salah

satunya melalui jalur pendidikan. Kemudian pada pendidikan Islam

diarahkan pada tercapainya kepribadian manusia berdasarkan norma-norma

dalam Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Zuhairini yang

menyatakan bahwa :

Pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan
kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau sesuatu upaya
dengan ajaran Islam, berfiikir, memutuskan, berbuat berdasarkan
nilai-nilai Islam, serta tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai
Islam.24

22 Melia Rimadhani Trihati, Op.cit, h. 1
23 Ahmadi, Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan (Yogyakarta : Aditya Media, 1992),

h.15.
24 Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), h. 152.
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Selain itu, Prof.Dr. Omar Mohammad At-Toumi Asy-Syaibany juga

mendefinisikan hal yang relevan dengan penjelasan sebelumnya, bahwa :

Pendidikan Islam sebagai proses mengubah tingkah laku individu
pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara
pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara
profesi-profesi asasi dalam masyarakat.25

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pendidikan Islam pada dasarnya adalah usaha yang dilakukan untuk

pengembangan sumber daya manusia yang berporos pada nilai-nilai Islam

sehingga mampu menjadi manusia yang paripurna. Salah satu cara untuk

memperoleh nilai-nilai pendidikan Islam tersebut adalah melalui

pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah . Pendidikan agama Islam

merupakan wahana yang cukup proporsional untuk menanamkan nilai-nilai

kehidupan kepada siswa, salah satunya adalah menanamkan pendidikan

karakter peduli lingkungan. Proses penanaman nilai-nilai tersebut tidak

terlepas dari interaksi manusia dengan sang pencipta dan sesama manusia

saja, tetapi juga dengan alam semesta. Zakiah Darajat menjelaskan bahwa

Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-
ajaran Islam yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap siswa agar
nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahaminya,
menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah
diyakini secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu
sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.26

25Sukmadinata, Pengertian Pendidikan Islam,
https://bambumoeda.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-pendidikan-islam/, diakses pada 15
April 2016.

26 Lailatus Sa’adah, Pendekatan Humanistik Dalam Proses Pendidikan Agama Islam Siswa
Kelas IV SD IT Salsabila 3 BangunTupa, Yogyakarta, 2013, h.10
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2. Tujuan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia

dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang

selalu bertakwa kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang bahagia di

dunia dan di akhirat. Mahmud Yunus mengatakan bahwa :

Tujuan pendidikan agama adalah mendidik anak-anak, pemuda-
pemudi maupun orang dewasa supaya menjadi seorang muslim sejati,
beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia, sehingga ia
menjadi salah seorang masyarakat yang sanggup hidup di atas kakinya
sendiri, mengabdi kepada Allah dan berbakti kepada bangsa dan tanah
airnya, bahkan sesama umat manusia.27

Menurut Abdul Fattah Jalal, tujuan umum pendidikan Islam adalah :

Terwujudnya manusia sebagai hambah Allah, ia mengatakan bahwa
tujuan ini akan mewujudkan tujuan-tujuan khusus.Dengan mengutip
surat at-Takwir ayat 27.Jalal menyatakan bahwa tujuan itu adalah
untuk semua manusia.Islam menghendaki agar manusia mampu
merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan
oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu menurut Allah adalah beribadah
kepada Allah. 28

Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh manusia

menjadi manusia yang taat dan menghambakan diri kepada Allah.

Menghambakan diri yang dimaksud dalam hal ini ialah beribadah kepada

Allah SWT. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al- Imran/3/102 :

                 

Terjemahan :

27 Dharwanto, Tujuan Pendidikan Islam , http://dharwanto.blogspot.co.id/2011/08/tujuan-
pendidikan-islam.html,  Senin 8 Agustus 2011, diakses 19 april 2016.

28 Mira Gustina, Pengertian dan Tujuan Pendidikan Agama Islam Menurut Ahli,
http://miragustina90.blogspot.co.id/2014/03/pengertian-dan-tujuan-pendidikan-agama.html,
diakses pada 19 juli 2016.
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“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah
sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali
dalam keadaan beriman”.29

Menurut al Syaibani, tujuan pendidikan Islam adalah :
a. Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan

yang berupa pengetahuan, tingkah laku masyarakat, tingkah laku
jasmani dan rohani dan kemampuan-kemampuan yang harus
dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat.

b. Tujuan yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah
laku masyarakat, tingkah laku individu dalam masyarakat,
perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya pengalaman
masyarakat.

c. Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan
pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan
sebagai kegiatan masyarakat.30

Selain itu Al abrasyi merinci tujuan akhir dari pendidikan Islam yaitu

“pembinaan akhlak, Menyiapkan siswa untuk hidup di dunia dan  di akhirat,

penguasaan ilmu dan memiliki keterampilan dalam bekerja di dalam

masyarakat”. 31 Demikian halnya dengan Asma Hasan Fahmi yang

menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam secara umum terbagai atas

lima hal yakni “Tujuan keagamaan, tujuan pengembangan akal dan akhlak,

tujuan pengajaran kebudayaan, dan tujuan pembinaan kepribadian”.32

B. Pendidikan Karakter

1. Hakikat Pendidikan karakter

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional merumuskan fungsi dan tujuan pendidikan

29 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema),  h. 63.

30 Wahyu, Tujuan Pendidikan Islam, https://islamiced.wordpress.com/tugas/ilmu-
pendidikan-islam/pengertian-dasar-dan-tujuan-pendidikan-islam/, Diakses pada 15 April 2016.

31 Ibid.
32 Ibid.
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nasional yang harus digunakan dalam mengembangkan upaya pendidikan di

Indonesia pada pasal 3 UU Sisdiknas menyebutkan bahwa,

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya
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. 33

Tujuan pendidikan nasional tersebut merupakan rumusan tujuan

mengenai kualitas manusia indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap

satuan pendidikan. Oleh karena itu, rumusan tujuan pendidikan nasional

menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa. Hal ini

sebagimana dikatakan bahwa :

Pendidikan karakter disebutkan sebagai pendidikan nilai, pendidikan
budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan
mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk
memberikan keputusan baik-buruk, keteladanan, memelihara apa yang
baik & mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan
sepenuh hati.34

33 Kementrian Pendidikan Nasional, Undang-Undang Sisdiknas (UU RI No. 20 tahun
2003), (Jakarta : Sinar Grafika, 201), h. 7

34 Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Kementrian Pendidikan Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, (Tutwuri Handayani )
2011, h. 5- 6.
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(Gambar.1 : Hakikat Pendidikan Karakter)35

Berdasarkan gambar pada bagan di atas, dapat dikatakan bahwa

pendidikan merupakan salah satu strategi utama dalam pembentukan

karakter bangsa yang pelaksanaannya harus dilakukan secara seimbang

dengan beberapa strategi lain. Strategi tersebut mencakup : sosialisasi atau

penyadaran, pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh

komponen bangsa. Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan

sistematik dan integratif dengan melibatkan keluarga, satuan pendidikan,

pemerintah, masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia usaha,

dan dunia industri.

2. Pengertian Karakter

Secara harfiah, karakter berarti kualitas mental atau moral, kekuatan

moral, nama atau reputasinya. Dalam pandangan Doni Koesoema karakter

diasosiasikan dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang

35 Ibid, h. 6.
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menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan

konteks lingkungan. Selain itu,

Karakter juga dipahami dari sudut pandang behavioral yang
menekankan unsur somatopsikis yang dimiliki oleh individu sejak
lahir dan karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian
dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari
diri seseorang, yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima
dari lingkungannya, misalnya pengaruh keluarga pada masa kecil dan
bawaan seseorang sejak lahir.36

Sementara itu menurut kamus besar bahasa indonesia dijelaskan

bahwa karakter adalah tingkah laku, akhlak dan watak. 37 Sementara Furqon

Hidayatullah menjelaskan bahwa karakter adalah “kualitas atau kekuatan

mental atau moral, akhlak atau budi pekerti individu yang merupakan

kepribadian khusus yang menjadi pendorong dan penggerak, serta yang

membedakan dengan individu lain”.38

Adapun Menurut Tadzkirotun Musfiroh karakter mengacu pada
serangkaian sikap (attitude), perilaku (behaviors), motivasi
(motivations), dan keterampilan (skills) Makna karakter itu sendiri
sebenarnya berasal dari bahsa Yunani yang berarti to mark atau
menandai dan memfokuskan pada aplikasi nilai kebaikan dalam
bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur,
kejam, rakus dan berperilaku jelek dikatakan sebagai orang yang
berkarakter jelek. Sebaliknya orang yang berperilaku sesuai dengan
kaidah moral dinamakan berkarakter mulia.39

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

pendidikan karakter merupakan usaha untuk membentuk kepribadian khusus

yang dilihat dari perilaku positif yang dilakukan secara konsisten hingga

36 M.Syaifuddien Zuhryi, Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok
Pesantren Salaf, h. 292

37 Melia Rimadhani Trihati, Implementasi Karakter Peduli Lingkungan Di Sekolah Dasar
Negeri Tritih Wetan 05 Jeruklegi Cilacap, h. 21

38 Ibid.
39 Ibid,
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menjadi kebiasaan yang melekat pada manusia. Pendidikan karakter

bertujuan untuk membentuk kepribadian, moral, maupun akhlak mulia yang

menunjang pendidikan. Pendidikan krakter memiliki cakupan yang luas dan

terdiri dari nilai-nilai karakter positif yang membantu proses

berkembangnya siswa. Nilai-nilai karakter positif tersebut akan membantu

siswa dalam proses pembelajaran maupun dalam interaksi dengan

lingkungan sekitar.

3. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

a. Pengertian Nilai

Kata nilai berasal dari bahasa latin valere atau bahasa prancis kuno valoir.
Nilai adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang
diinginkan oleh suatu sistem yang berkaitan dengan lingkungan sekitar
tanpa membedakan  fungsi bagian-bagiannya.40

Muhaimin dan Abdul Mujib mengatakan bahwa nilai adalah “konsep-

konsep yang abstrak dalam diri manusia atau masyarakat mengenai hal-hal yang

dianggap baik, benar dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah”.41 Sesuai

dengan pernyataan sebelumnya, Wiliam juga mengemukakan bahwa nilai adalah,

“..what is desirable, good or bad, beautiful or ugly.”Sedang Ligh, Keller, &
Calhom membatasi nilai “Value is general idea that people share about
what good or bad, desirable or undesirable value transcend any one
particular situation... value people hold tend tend to color their overall way
of life.” (nilai merupakan gagasan umum orang-orang yang berbicara
seputar apa yang baik atau buruk, yang diharapkan atau tidak diharapkan. 42

40 Yunida Nur Apriyani, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kepemimpinan
Salahuddin Al-Ayyubi  dan Relevansinya Dalam Pendidikan Agama Islam, 2013, h. 14.

41 Ibid, h. 14.
42 Lukman Hakim, Jurnal tentang Internalisasi nilai-nilai agama islam dalam pembentukan

sikap dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya, 2012, h.
68.
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Demikian halnya dengan Rahmat Mulyana yang mendefinisikan nilai

sebagai,

keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya.Definisi
ini dikemukakan oleh seorang psikologi Gordon Allport. Menurut pendapat
Allport, nilai yang dipandang sebagai keyakinan menduduki wilayah
tertinggi dari wilayah lainnya dalam ilmu psikologi seperti halnya hasrat,
motif, sikap, keinginan dan kebutuhan. Oleh sebab itu, keputusan benar atau
salah, baik atau buruk, indah ataupun tidak indah itu adalah hasil dari
serangkaian proses tindakan yang telah dipilih oleh individu tersebut.43

Begitu pula, Kuperman yang mendefinisikan nilai sebagai “patokan

normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara

cara-cara tindakan alternatif”.44 Adapun menurut Jalaluddin dan Abdullah

mendeskripsikan nilai merupakan “hasil dari kreativitas manusia dalam

melakukan baik berupa cinta,simpati dan lain-lain”.45

Nilai merupakan perwujudan diri. Perwujudan diri (Self actualization) di
sini adalah perwujudan potensi-potensi diri menjadi nyata. Sedangkan
menurut kamus umum bahasa indonesia kata nilai berarti sifat-sifat (hal-hal)
yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.46

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa nilai

adalah keyakinan tentang benar atau salah, baik atau buruk tentang suatu hal.

b. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter

bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini :

1) Agama : masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh
karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari

43 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung : Alfabeta, 2004) h. 8
44 Lukman Hakim, Jurnal tentang Internalisasi nilai-nilai agama islam dalam pembentukan

sikap dan Perilaku Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya, 2012, h.
14.

45 Ibid, h.14
46 Linda Tisa Purwani, Implikasi Nilai Karakter Peduli Lingkungan Di MIN Kebonagong

Imogiri Bantul, (Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), h. 9
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pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan
kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas
dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan
karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang
berasal dari agama.

2) Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas
prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut
Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan
dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD
1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi
nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi,
kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan budaya dan karakter
bangsa bertujuan mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang
lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan,
dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai
warga negara.

3) Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang
hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang
diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam
pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi
antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting
dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber
nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

4) Tujuan Pendidikan Nasional: sebagai rumusan kualitas yang harus
dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai
satuan pendidikan diberbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan
nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki
warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional
adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan
pendidikan budaya dan karakter bangsa.47

Adapun nilai-nilai Pendidikan karakter dalam pendidikan Islam yaitu “nilai

aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak”.48 Nilai aqidah berarti mengakui keesaan

Allah SWT sebagai tuhan pencipta langit dan bumi. Dengan adanya kesadaran

bahwa adanya kekuatan dan pengawasan dari Allah SWT maka manusia akan

menjalankan segala yang diperintahkan termaksud interaksinya dengan alam

47 Buku Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai
Budaya Untuk Membentuk Daya Saing & Karakter Bangsa, (Tutwuri Handayani ) 2010, h. 7-8.

48 Lukman Hakim, Internalisasi Nilai-Nilai Agama Islam Dalam Pembentukan Sikap Dan
Perilaku Siswa Dasar Sekolah Islam Terpadu Al-Muttaqin Kota Tasikmalaya, Volume 16, Nomor
1, April 2014  h. 69.
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semesta. Nilai ibadah juga mengajarkan bahwa manusia sebagai makhluk

ciptakaan Allah SWT memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT.

Segala sesuatu yang dilakukan dengan didasari niat yang ikhlas karena Allah,

maka yang demikian adalah bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Begitu pula

dengan menjaga dan melestarikan lingkungan. Pengamalan konsep nilai-nilai

ibadah akan melahirkan manausia-manusia yang jujur, adil dan berperilaku baik

kepada sesamanya.

Nilai akhlak mengajarkan manusia untuk berperilaku sesuai dengan norma

yang telah diatur dalam Alqur’an, As-sunnah, konstitusi dan aturan masyarakat.

Manusia harus berperilaku baik sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Perilaku bijak manusia terhadap lingkungan adalah bagian dari ciri atau

kepribadiannya sebagai muslim. Toto Suryana dkk mengatakan bahwa

Nilai-nilai ajaran agama Islam memuat aturan-aturan Allah SWT yang
meliputi hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan
sesama manusia dan mengatur hubungan manusia dengan alam semesta
secara keseluruhan.49

4. Tujuan, fungsi dan media Pendidikan Karakter

Tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah:
a. Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia

dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter
bangsa ;

b. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan
sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang
religius ;

c. Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai
generasi penerus bangsa ;

d. Mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia yang mandiri,
kreatif, berwawasan kebangsaan; dan mengembangkan lingkungan
kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur,

49 Ibid.
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penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan
yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity).50

Pendidikan karakter berfungsi 1) membangun kehidupan kebangsaan yang
multikultural; 2) membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya
luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan ummat
manusia; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik,
dan berperilaku baik serta keteladanan baik; 3) membangun sikap warga
negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan
dengan bangsa lain dalam suatu harmoni.51

Pendidikan karakter dilakukan melalui berbagai media yaitu “keluarga,

satuan pendidikan, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, dan media massa”.52

5. Proses Pendidikan Karakter

Pendidikan kaarakter akan terlaksana apabila seluruh elemen saling bekerja

sama satu antara sama lain, dalam hal ini adalah pemerintah dan pihak sekolah.

pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementrian pendidikan dan budaya sebagai

pemegang kekuasaan dan jajaran lembaga pendidikan sebagai pelaksana

kebijakan. Proses pendidikan karakter didasarkan pada “totalitas psikologis yang

mencakup seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, psikomotorik) dan

fungsi totalitas sosiokultural pada konteks interaksi dalam keluarga, satuan

pendidikan serta masyarakat53. Totalitas psikologis dan sosiokultural dapat

dikelompokkan sebagaimana yang digambarkan dalam Bagan  berikut :

50Buku Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-Nilai
Budaya Untuk Membentuk Daya Saing Dan Karakter Bangsa, Kementrian Pendidikan Nasional
Badan Penelitian Dan Pusat Pengembangan Pusat Kurikulum, 2010, h.7.

51 Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter, Kementrian Pendidikan Nasional
Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, (Tutwuri Handayani )
2011, h.7

52 Ibid.
53 Ibid, h. 9.
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(Gambar  2 : proses Pendidikan karakter)54

6. Strategi Pendidikan Karakter di Tingkat Kementrian Pendidikan

Nasional

Pendekatan yang digunakan Kementerian Pendidikan Nasional dalam

pengembangan pendidikan karakter, yaitu: pertama melalui stream top down;

kedua melalui stream bottom up; dan ketiga melalui stream revitalisasi program.

Ketiga alur tersebut divisualisasikan dalam Bagan di bawah ini:

54 Ibid, h. 9.
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(Gambar 3 : Strategi Pendidikan Karakter tingkat Kemendikbud)55

C. Pendidikan Lingkungan

1. Pengertian Pendidkan Lingkungan

Kata lingkungan (environment) berasal dari bahasa Perancis:
environner yang berarti: to encircle atau surround, yang dapat
dimaknai : 1) lingkungan atau kondisi yang mengelilingi atau
melingkupi suatu organisme atau sekelompok organisme, 2) kondisi
sosial dan kultural yang berpengaruh terhadap individu atau
komunitas. Karena manusia menghuni lingkungan alami maupun
buatan atau dunia teknologi, sosial dan kultural, maka keduanya sama-
sama pentingnya bagi lingkungan kehidupan (manusia dan akhluk
hidup yang lain).56

55 Ibid, h. 11.
56 Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian

Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat

Strategi Kebijakan Pendidikan Karakter

Integrasi 3 Strategi
:

1. KBM
2. Pengembangan

Budaya Satuan
Pendidikan

3. Keg.iatan
Ko.Kurikuler &
Ekstrakulikuler

4. Kegiatan
Keseharian di
rumah dan
masyarakat.

o Sosialisasi
o Pengembangan

Regulasi
o Implementasi &

Kerjasama
o Monitoring &

Evaluasi

Intervensi  Melalui
Kebijakan (Top-

Down)

Pengalaman Praktisi
(Bottom- Down)

ILUSTRASI BEST
PRACTICE
Talent scouting;

Satuan Pendidikan,
IHF; YPI Al -Hikmah;

The ESQ Way 165;
MHMMD; DLL

Revitalisasi-
Revitalisasi

Program

Sosio Pedagogis :
Pramuka, kantin kejujuran,
UKS, PMP,
Perlombaan/Olimpiade
sains & OR, Revitalisasi
gugus sekolah
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Lingkungan adalah suatu sistem komplek yang berada di individu
yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup.
Lingkungan juga diartikan sebagai semua faktor luar, fisik, dan
biologis yang secara langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup,
pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.57

Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, Oemar Hamalik mengatakan

bahwa “lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar dan memiliki

makna dan atau pengaruh tertentu pada individu”.58 Sementara itu,

berdasarkan Undang -Undang Lingkungan hidup nomor 4 tahun 1982

tentang pengelolaan lingkungan hidup yang menjelaskan bahwa :

Lingkungan hidup  adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perkembangan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.59

Secara umum lingkungan hidup adalah tempat dimana manusia hidup

dan menjalani kehidupannya. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk

memelihara dan melestarikannya. Hal ini disebabkan karena keadaan

lingkungan sangat memberikan kontribusi besar terhadap kehidupan

manusia terutama dalam hal kebersihan.

Yusuf al-Qardlawi mendefinisikan lingkungan sebagai sebuah lingkup
di mana manusia hidup, ia tinggal di dalamnya, baik ketika bepergian
ataupun mengasingkan diri, sebagai tempat ia kembali, baik dalam
keadaan rela atau terpaksa Lingkungan ini meliputi lingkungan yang
bersifat dinamis (lingkungan hidup) dan lingkungan yang bersifat
statis (lingkungan mati). Lingkungan hidup bisa berupa kehidupan
manusia sendiri maupun kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Muhammadiyah , Akhlak Lingkungan (Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan) yang
diterbitkan, 2011.

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

58 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 195
59 Leli Fitriana dkk, Peranan Santri Dalam Mengelola Kebersihan Lingkungan Asrama

Pondok Pesantren DR. M. Natsir Alahan Panjang Kabupaten Solok
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Sedang lingkungan mati berupa alam semesta yang diciptakan Allah
dan juga berbagai bangunan yang diciptakan manusia. 60

Adapun Pendidikan lingkungan hidup (Environmental education)
adalah suatu proses untuk membangun populasi manusia di dunia
yang sadar dan peduli terhadap lingkungan secara total dan segala
masalah yang berkaitan dengannya, dan masyarakat yang memiliki
pengetahuan,keterampilan, sikap dan tingkah laku, motivasi serta
komitmen untuk bekerja sama baik secara individu maupun secara
kolektif untuk dapat memecahkan berbagai masalah lingkungan saat
ini, dan mencegah timbulnya masalah baru.61

Kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan karena menurunnya

kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan karena manusia yang menggunakan

sumber daya alam secara berlebih-lebihan dan tanpa mempertimbangkan

keseimbangan lingkungan. Manusia juga kurang memiliki kepedulian

terhadap lingkungan. Oleh sebab itulah pendidikan lingkungan hidup sangat

memberikan andil untuk mengatasi ataupun meminimalisir kerusakan

lingkungan yang terjadi. Sebagai manusia yang beradab dan berpendidikan,

telah menjadi tugas dan tanggung jawab bersama untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat tentang pendidikan lingkungan hidup.

Salah satu sarana yang dapat digunakan adalah lembaga pendidikan formal.

Pendidikan lingkungan hidup merupakan “usaha melestarikan lingkungan

dengan mengajarkan di sekolah secara formal. Pendidikan lingkungan hidup

60 Marzuki, Melestarikan Lingkungan Hidup Dan Mensikapi Bencana Alam Dalam
Perspektif  Islam, h.3

61 Maghfur Ahmad, Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia,
(Jurusan Syariah STAIN Pekalongan, 2010), h. 67.
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bukanlah suatu bidang studi yang berdiri sendiri. Namun, dapat

diintegrasikan ke dalam suatu bidang studi di sekolah”.62

Selama ini pendidikan lingkungan hidup telah dilaksanakan sejak
tahun 1975 yang dimulai oleh IKIP Jakarta yaitu dengan membuat
Garis-garis Besar Pengajaran dan Pembelajaran (GBPP) dibidang
lingkungan hidup untuk pendidikan dasar yang kemudian pada tahun
ajaran 1977/1978 dilakukan uji coba di 15 sekolah dasar.63

Arifin mengungkapkan bahwa :

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa lingkungan menjadi
rusak. Menurut pakar, kerusakan lingkungan disebabkan oleh perilaku
manusia yang eksploitatif. Jika perilaku sekologi sebelumnya bersifat
etis-estetik dalam bingkai moralis, yang diwujudkan dengan tetap
berupaya menjaga keharmonisan manusia dengan lingkungannya,
maka orang-orang modern kapitalis berperilaku pragmatis, eksploitatif
dan teknokratis dalam menggunakan dan mengembangkan lingkungan
alam. 64

2. Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup

Menurut Barlia secara khusus menjelaskan tujuan pendidikan

lingkungan hidup adalah :

a. Kesadaran (awareness) yaitu membantu siswa mendapatkan kesadaran dan
peka terhadap lingkungan hidup dan permasalahannya secara menyeluruh.

b. Pengetahuan (knowledge) yaitu membantu siswa memperoleh dasar-dasar
pemahaman tentang fungsi lingkungan hidup, interaksi manusia dengan
lingkungannya.

c. Sikap (attitudes) yaitu membantu siswa mendapatkan seperangkat nilai-nilai
dan perasaan tanggung jawab terhadap lingkungan alam, serta motivasi dan
komitmen untuk berpartisipasi dalam mempertahankan dan
mengembangkan lingkungan hidup.

62 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.98.

63 Wahyu Surakusumah, Konsep Pendidikan Lingkungan di Sekolah : Model Uji Coba
Sekolah Berwawasan Lingkungan, (Jurusan Pendidikan Biologi, Universitas Pendidikan
Indonesia), h.1

64 Maghfur Ahmad, Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusi,
(Jurusan syariah, STAIN Pekalongan), h. 58.
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d. Keterampilan (skills) yaitu membantu siswa mendapatkan keterampilan
mengidentifikasi, investigasi dan kontribusi terhadap pemecahan dan
penanggulangan isu-isu dan masalah lingkungan.

e. Partisipasi (participation) yaitu membantu siswa mendapatkan pengalaman,
serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya, untuk
memecahkan dan menanggulangi isu-isu dan masalah lingkungan. 65

Ada enam tahapan yang perlu dilaksanakan dalam pendidikan lingkungan

hidup yaitu  melalui “pembentukan komite sekolah, membuat misi lingkungan

sekolah, action plan, monitoring program dan evaluasi kemajuan, integrasi

program ke dalam kurikulum dan kemitraan dengan komunitas luar”.66

3. Sejarah Pendidikan Lingkungan

Jauh sebelum era sekarang yang menggembang-gemborkan tentang

pendidikan karakter peduli lingkungan, sejarah telah mencatat bahwa ramah

lingkungan telah ada sejak zaman dahulu. Secara sistematik, para pakar

Islam telah terlebih dahulu memiliki kepedulian yang tinggi terhadap

lingkungan dan konservasi alam. Hal ini di buktikan dengan perkataan ibnu

Taimiyah bahwa :

Telah diketahui bahwa makhluk-makhluk ini Allah menunjukkan
yang lain dari melayani manusia, dan lebih besar dari melayani
manusia. Dia hanya menjelaskan kepada cucu-cucu adam tentang apa
manfaat yang ada padanya dan apa anugerah yang Allah berikan
kepada ummat manusia.67

Bukti yang menunjukkan adanya konservasi alam pada masa

Rasulullah SAW dan sahabat-Nya adalah pengolahan lahan yang dikenal

dengan beberapa istilah :

65 Wahyu Surakusuma, Konsep pendidikan lingkungan di sekolah, Pedagogia Vol. 2, No. 1,
Februari 2013, h. 99

66 Ibid, h. 93
67 Fachruddin Majeri Mangunjaya, Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam Dalam

Perspektif Islam, h. 90.
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a. Ihya al-mawat, menhidupkan lahan yang terlantar dengan cara
reklamasi atau memfungsikan kawasan tersebut agar menjadi
produktif.

b. Iqla, lahan yag diizinkan oleh negara untuk kepentingan
pertanian sebagai lahan garapan untuk pengembangan atau
investor.

c. Ijarah, sewa tanah untuk pertanian
d. Harim, kawasan lindung.
e. Hima, kawasan yang dilindungi untuk kemaslahatan umum dan

pengawetan habitat alami. 68

1) Perkembangan Pendidikan Lingkungan di Tingkat Internasional

Pada tahun 1975, sebuah lokakarya internasional tentang pendidikan
lingkungan hidup diadakan di Beograd, Jugoslavia. Pada pertemuan
tersebut dihasilkan pernyataan antar negara peserta mengenai
pendidikan lingkungan hidup yang dikenal sebagai The Belgrade
Charter - a Global Framework for Environmental Education. Secara
ringkas tujuan pendidikan lingkungan hidup yang dirumuskan dalam
Belgrade Charter tersebut di atas adalah sbb:
a) Meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap keterkaitan

bidang ekonomi, sosial, politik serta ekologi, baik di daerah
perkotaan maupun pedesaan.

b) Memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan
pengetahuan, keterampilan, sikap/perilaku, motivasi dan
komitmen, yang diperlukan untuk bekerja secara individu dan
kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan saat ini dan
mencegah munculnya masalah baru.Menciptakan satu kesatuan
pola tingkah laku baru bagi individu, kelompok-kelompok dan
masyarakat terhadap lingkungan hidup.69

2) Perkembangan Pendidikan Lingkungan di tingkat ASEAN

Program pengembangan pendidikan lingkungan bukan merupakan hal
yang baru di lingkup ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN telah
mengembangkan program dan kegiatannya sejak konferensi
internasional pendidikan lingkungan hidup pertama di Belgrade tahun
1975. Sejak dikeluarkannya ASEAN Environmental Education Action
Plan 2000-2005, masing-masing negara anggota ASEAN perlu
memiliki kerangka kerja untuk pengembangan dan pelaksanaan
pendidikan lingkungan. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN
turut aktif dalam merancang dan melaksanakan ASEAN
Environmental Education Action Plan 2000-2005. Pada intinya

68 Ibid, h. 91
69 Wahyu Suryakusuma, Konsep Pendidikan Lingkungan di Sekolah : Model Uji Coba

Sekolah Berwawasan Lingkungan, h. 4
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ASEAN Environmental Education Action Plan 2000 – 2005 ini
merupakan tonggak sejarah yang penting dalam upaya kerja sama
regional antar sesama negara anggota ASEAN dalam turut
meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan di masing-masing
negara anggota ASEAN.70

3) Perkembangan Pendidikan Lingkungan di Indonesia

Di Indonesia perkembangan penyelenggaraan pendidikan lingkungan
dimulai pada tahun 1975 dimana IKIP Jakarta untuk pertama kalinya
merintis pengembangan pendidikan lingkungan dengan menyusun
Garis-garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Lingkungan Hidup
yang diujicobakan di 15 Sekolah Dasar Jakarta pada periode tahun
1977/1978. Pada tahun 1979 dibentuk dan berkembang Pusat Studi
Lingkungan (PSL) dan diberbagai perguruan tinggi negeri dan swasta.
Bersamaan dengan itu pula mulai dikembangkannya pendidikan
AMDAL oleh semua PSL dibawah koordinasi Menteri Negara
Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (Meneg-PPLH).
Saat ini jumlah PSL yang menjadi anggota BKPSL telah berkembang
menjadi 87 PSL, di samping itu berbagai perguruan tinggi baik negeri
maupun swasta mulai mengembangkan dan membentuk program
khusus pendidikan lingkungan, misalnya dijurusan Kehutanan IPB.71

Pada jenjang pendidikan dasar dan menegah, penyampaian mata

pelajaran tentang masalah kependudukan dan lingkungan hidup secara

integratif dituangkan dalam sistem kurikulum tahun 1984 dengan

memasukkan masalah masalah kependudukan dan lingkungan hidup

ke dalam hampir semua mata pelajaran. Sejak tahun 1989/1990 hingga

saat ini berbagai pelatihan tentang lingkungan hidup telah

diperkenalkan oleh Departemen Pendidikan Nasional bagi guru guru

SD, SMP dan SMA termasuk Sekolah Kejuruan.72

70 Ibid, h. 4
71 Ibid.
72 Ibid, h. 5
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4. Regulasi Tentang Keterkaitan Manusia dan Lingkungan

Pasal lima undang-undang tentang pengelolaan hidup menyatakan : a.
Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik dan
sehat ; b. Setiap orang mempunyai atas informasi lingkungan hidup
yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup ; c.
Setiap orang berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.73

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut telah jelas bahwa setiap

manusia berkewajiban untuk memelihara dan melestarikan lingkungan yang

di buktikan dengan pengelolaan lingkungan hidup secara baik, optimal dan

tidak berlebih-lebihan. Dengan demikian maka manusia akan merasakan

kehidupan yang sehat. Selain itu, pengelolaan  lingkungan hidup juga

merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam pasal empat bahwa “Konservasi sumber daya alam hayati

dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah

masyarakat”.74 Pengelolaan lingkungan hidup secara optimal akan

mewujudkan keseimbangan ekosistem dan manusia akan sejahtera. Hal ini

selaras dengan amanat undang-undang yang menjelaskan bahwa :

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan
mengusahakan keletarian sumber daya alam hayati serta
keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.75

Dalam pasal lima UUKH menyatakan bahwa konservasi sumber daya
alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan :
a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta

ekosistemnya ;

73 Rinaldi Hendro Koeswer, Perspektif Lingkungan Desa – Kota Teori dan Kasus, (Jakarta :
Universitas Indonesia, 1997), h. 51

74 Muhammad Taufik Makarao, Aspek-Aspek Hukum Lingkungan Ibid, (Jakarta :Indeks
2004), h. 73

75 Ibid. 73
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c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya. 76

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang termuat dalam amanah

undang-undang tersebut baik terkait sumber daya alam hayati, konservasi,

maupun ekosistem yang dimaksud adalah :

Pasal satu UUKH berbunyi :

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang
terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya
alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayatinya di
sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”. Adapun
konservasi yang dimaksud ialah pengelolaan sumber daya alam hayati
yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin
kesinambungan persediaannya dengan tetap memlihara dan
meningkatkan kualitas keanekaragamannya dan nilainya. Serta yang
terakhir ekosistem yang dimaksud adalah  sistem hubungan timbal
balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang
saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi. 77

Berdasarkan penjelasan tentang regulasi di atas, dapat disimpulkan

bahwa setiap manusia memiliki kewajiban untuk mejaga dan melestarikan

lingkungan. Perintah untuk menjaga keseimbangan dan melestarikan  alam

semesta (lingkungan) tidak hanya diatur dalam Islam, akan tetapi diatur pula

dalam peraturan perundang-undangan, sebagai falsafah bangsa indonesia.

Adanya peraturan perundang-undangan tersebut merupakan salah satu bukti

yang menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan adalah perkara yang

sangat penting. Menjaga kelatarian lingkungan dapat diartikan pula sebagai

usaha untuk mempertahankan hidup manusia, sebab hidup manusia juga

ditentukan oleh keseimbangan ekosistem lingkungan.

76 M. Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam sistem Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia, (Bandung : Alumni, 2001), h. 37

77 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Perlindungan Lindungan Konservasi Sumber Daya
Alam hayati  dan Ekosistemnya, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1995), h. 33
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D. Konsep Islam Terhadap Pendidikan Lingkungan

1. Lingkungan Dalam Perspektif Islam

Term lingkungan dalam al-Qur’an disebutkan dalam bentuk yang
variatif, seperti al-‘alamin (spesies), al-sama’ (ruang waktu), al-ard (
bumi) dan al-bi’ah (lingkungan). Varian-varian yang disebutkan
dalam al-Qur’an ini pada prinsipnya mengilustrasikan tentang spirit
“rahmatan li al-‘alamin”, dimana lingkungan tidak saja diafiliasikan
pada bumi tetapi mencakup semua alam, seperti planet bumi, ruang
angkasa dan angkasa luar. Konsep ini tentunya mengacu pada
pentingnya pemeliharaan keseimbangan ekosistem di bumi dan
sekaligus juga memiliki hubungan dengan ekosistem yang ada di luar
bumi. Kewajiban pemeliharaan atas lingkungan tidak hanya terhadap
bumi melainkan juga lingkungan planet lainnya Konsep ini dapat
ditelusuri melalui QS. Al-Baqarah / 2 : 22 78

                        
               

Terjemahan :

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit
sebagai atap, dan dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu dia
menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki
untukmu; Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi
Allah, padahal kamu Mengetahui.79

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT sebagai

pedoman hidup/jalan hidup (as-syirath) yang lengkap, yang telah mengatur

segala sisi kehidupan manusia termaksud interaksinya dengan lingkungan

sebagai bagian dari hidupnya yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama

lain. Dalam perspektif aqidah Islam, penciptaan alam semesta (lingkungan)

dengan semua elemen yang ada didalamnya merupakan salah satu tanda

kekuasaan Allah SWT. Semua ciptaan Allah SWT baik yang berwujud

78 Abrar, Islam dan Lingkungan, (Dosen Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol Padang).
79 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia

Arkanleema), h.4.
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makhluk hidup maupun makhluk mati memiliki tugas yang sama, yakni

bersujud dan bertasbih kepada Allah SWT. Alam semesta bersama-sama

manusia bersujud kepada Allah, menaati perintah-Nya, dan patuh terhadap

semua hukum yang berlaku bagi semua makhluk. Allah SWT menyatakan

hal ini dalam firman-Nya dalam QS. An-nahl /16 : 48-49

                          
               

           
Terjemahan :

Dan apakah mereka tidak memerhatikan segala sesuatu yang telah
diciptakan Allah yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke
kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah
diri? Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di
langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan (juga) para
malaikat, sedang mereka (malaikat) tidak menyombongkan diri.80

Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Hasyr / 59 :1

                
Terjemahan :

Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan bumi; dan
dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.81

Selain itu, Allah juga berfirman dalam QS. At-taqabun / 64 : 1

                       
   

Terjemahan :

80 Ibid,  h. 272.
81 Ibid,  h. 545.
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Apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, miliknya
semua kerajaan dan baginya pula segala puji dan dia maha kuasa
atas segala sesuatu. 82

Tidak hanya itu, dilanjutkan pula dalam QS.Al-isra / 17 : 4 yakni

                     
             

Terjemahan :

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih
kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan
memujinya, tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka, sungguh Dia
maha penyantun maha pengampun. 83

Ayat di atas telah jelas memberikan gambaran, bahwa sebagai

makhluk ciptaan Allah SWT kita memiliki kewajiban untuk beribadah

kepada Allah SWT dengan caranya masing-masing. Manusia beribadah

dengan tuntunan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW begitu pula

dengan tumbuhan, hewan dan alam semesta dengan cara meraka sendiri.

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan lingkungan. Islam

telah mengatur dengan begitu baik bagaimana manusia harus berperilaku

baik terhadap lingkungan. Banyak ayat-ayat alqur’an dan hadits-hadits yang

menjelaskan tentang bentuk perhatian Islam terhadap lingkungan,

diantaranya, QS. Al-An’am / 6 : 38

                      
            

Terjemahan :

82 Ibid, h. 556.
83 Ibid, h. 6
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Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung
yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti
kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab,
kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.”.84

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Qashasah / 28 : 77

                
               

   
Terjemahan :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat
kerusakan. 85

Dalam QS. Al-A’raf / 7 : 56 Allah SWT berfirman,

                  
     

Terjemahan :

Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi ini sesudah
Tuhan memperbaikinya, yang demikian lebih baik bagimu jika kamu
betul-betul orang yang beriman”.86

Berdasarkan ayat di atas, telah jelas bahwa kondisi lingkungan erat

kaitannya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini. Manusia harus

berperilaku baik terhdap alam semesta ini dengan tidak berlebi-lebihan.

84 Syafrilsyah dan Fitriani, Jurnal tentang :Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan
Hidup, 2014, h. 62, http://substantiajurnal.org.

85 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema), h. 394.

86 Ibid,  h.157
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Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap lingkungan sebagian besar

adalah bagian dari ulah manusia. Secara sadar ataupun tidak, banyak

manusia di muka bumi ini melakukan sesuatu hal hanya untuk kepentingan

pribadinya atau golongannya saja dan malah merusak lingkungan. Hal itu

pula mengakibatkan dampak negatif yang juga dirasakan oleh manusia

sendiri. Perlu diketahui bahwa makhluk di dunia ini tidak hanya manusia

saja, akan tetapi segala isi alam semesta yang bernyawa juga merupakan

makhluk hidup seperti halnya burung maupun yang tidak bernyawa lainnya.

Gambaran holistik-integralistik Islam tentang lingkungan dapat
ditelusuri dari doktrin al-Qur’an berikut:
a. “Dialah, Tuhan, yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan

jagad sebagai ruangan bagimu”. (QS.2:22)
b. “…dan air hujan yang menyuburkan bumi sebagai lingkungan

tempat persebaran satwa (QS.2:164)
c. “Tuhan Menjadikan gunung sebagai penyangga keseimbangan

ekosistem bumi dan manusia” (QS. 16:15)
d. …Kamu perhatikan daur ulang, bumi yang kering disiram air

kemudian menjadi subur dan tumbuhlah yang segar dan
indah.(QS. 22: 5)

e. “Kami ciptakan sumber daya alam dan lingkungan dengan cara
yang benar dan dalam keadaan terbatas, sementara itu, orang-
orang kafir cenderung mengabaikan perintahku”.(QS.46:3).87

Berdasarkan firman-firman Allah SWT yang telah dijelaskan

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa memlihara alam semesta

(lingkungan) adalah kewajiban bagi setiap manusia. Memelihara lingkungan

merupakan bagian dari pemeliharaan terhadap agama. Hal ini sebagaimana

yang diungkapkan bahwa :

Menjaga sholat adalah salah satu bentuk perwujudan dari memelihara
agama. Lingkungan yang bersih sebagai infrastruktur untuk
menjalankan sholat juga merupakan salah satu faktor yang

87 Abrar, Islam dan Lingkungan, (Dosen Fakultas Syariah, IAIN Imam Bonjol Padang).
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menentukan sah atau tidaknya sholat seseorang. Apabila lingkungan
tercemari, baik berupa air untuk berwudhu’ atau tempat untuk
melaksanakan sholat kotor dan sebagainya, maka secara otomatis
pemeliharaan terhadap agama pun sudah terabaikan Dalam konteks
keberadaan lingkungan sebagai pra syarat pemeliharaan tujuan pokok
agama dapat dibaca dari Kaedah fiqih yang menjelaskan “maa la
yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa al-wajib” (sesuatu yang wajib tidak
sempurna kecuali dengannya, maka ia juga menjadi wajib) artinya
memelihara lingkungan adalah wajib dalam rangka memelihara
agama.88

Dalam salah satu haditsnya, Nabi SAW bersabda “bahwa Allah telah

mewajibkan untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu (HR. Muslim)”.89

2. Relasi Manusia dan Lingkungan

a. Tujuan diciptakannya manusia

Manusia seringkali disebut-sebut sebagai makhluk sempurna

didalam Al-quran. Hal ini telah jelas dalam Qs.Al-Isra/17/70

                          
            

Terjemahan :

70.  Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam,
kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk
yang Telah kami ciptakan.90

88 Ibid.
89 Marzuki, Melestarikan Lingkungan Hidup dan Mensikapi Bencana Alam Dalam

Perspektif Islam, h.7
90 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia

Arkanleema), h. 289.
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Di sisi lain menurut Quray shihab manusia juga sering dicela

oleh Allah SWT karena sifat-sifat buruknya. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam Qs. Al-Kahfi/18/54 dan Al-Ma’arij/70:19.91

Dikutip dari Agus Iswanto, Akhsin Sakho Muhammad merinci

beberapa tujuan manusia diciptakan menurut al-Qur'an sebagai

berikut:

1) Bukan untuk main-main (al-Mu'minun/23:115), tetapi untuk
mengemban amanah atau tugas keagamaan dan beribadah (al-
Ahzab/33:72; al- dzariyat/51:56) sebagai khalifah atau Pengelola bumi
(al- Baqarah/2:30);

2) Untuk al-amr ma’ruf nahi mungkar (Al- Imran/3:110; al-
Rahman/55:31) dan akan dimintai tanggung jawabnya (al-
Qiyamah/75:36);

3) Untuk beribadah (al-dzariyat/51:56; Shad/38:26);
4) Membangun peradaban di bumi (Hud/11:61).92

b. Tujuan diciptakannya alam semesta (lingkungan)

Penciptaan alam semesta ini adalah bagian dari bentuk

kekuasaan dan kebesaran oleh Allah SWT. Hal ini sebagaimana

dijelaskan dalam Qs. Al-Imran / 3 : 190 yang berbunyi :

                  
  

Terjemahan :

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan
pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran
Allah SWT bagi orang yang berakal. 93

91 Agus Iswanto, Relasi Manusia dan Lingkungan dalam Al-qur’an, h. 11
92 Ibid, h. 12
93 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia

Arkanleema), h. 75.
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Selain itu, tujuan diciptakan alam semesta ini juga sebagai

kekuasaan Allah SWT kepada orang-orang yang bertaqwa “(Qs.

Yunus :6), bagi orang yang mengetahui (Qs. Rum : 22), bagi orang

yang mau mendengarkan pelajaran (Qs. An-Nahl : 65) dan bagi orang

yang berfikir (Qs. Al-Ra’d:3)”.94

Allah SWT berfirman dalam QS. al-Furqan / 25: 48-49

                     
                        

 
Terjemahan :

Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar
gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya (hujan); dan
Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami
menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan
agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari
makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang
banyak..95

Menurut Muhammad Ahsin Sakho mnyebutkan bahwa tujuan
diciptakan alam semesta ini adalah sebagai rahmat dari Allah
(al-Jāziyah/45:13); untuk kepentingan manusia (Luqman/31:
20); untuk menyempurnakan nikmat serta ujian bagi semua
manusia (Hūd/11: 7); dan untuk menguji siapa yang amalannya
lebih baik (al-Mulk: 2). 96

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang diberikan beban

amanah untuk memelihara alam semesta ini. Proses pemberian

94 Agus Iswanto, Op.Cit., h. 9
95 Ibid, h.364.
96 Ibid.
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amanah itu kepada manusia telah digambarkan Allah SWT dalam

firmannya, QS. al- Ahzab / 33 : 72

                     
               

Terjemahan :

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada
langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan
untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh..97

Amanah yang dibebankan kepada manusia tersebut adalah

bagian dari proses penciptaannya di dunia ini sebagai khalifah. Allah

SWT menciptakan manusia sebagai khalifah karena Allah percaya

bahwa manusia mampu membuat sebuah peradaban. Allah

melebihkan manusia dengan akal fikiran yang tidak dimiliki oleh

makhluk lain sekali pun malaikat yang begitu tunduk kepada Allah

SWT. Selain itu, Allah SWT juga melengkapi manusia dengan “fitrah

ketauhidan”.98 Salah satu lambang dari fitrah ketauhidan adalah

kecendrungan manusia untuk tunduk kepada sang pencipta.99 Hal ini

sebagaimana di jelaskan dalam Qs. Az-zariyat / 51 : 56

          

Terjemahan :

97 Ibid,  h. 427.
98 Ibid,  h. 263.
99 Otto Soemarwoto, Analisis Mengenai Lingkungan, (Yogyakarta : Gadjah Mada

University Press, 2009), h. 21.
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Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya
mereka mengabdi kepada-Ku.100

Oleh sebab itulah manusia harus mampu menjalankan tugas dan

tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Dengan istilah lain,

manusia idealnya harus mampu menjaga kepercayaan ilahi rabbi yang

diberikan kepadanya bahkan makhluk yang sangat suci sekalipun yang

tercipta dari cahaya dan bahkan sangat zuhud kepada Allah tidak

diberikan amanah tersebut. Kata khalifah yang disematkan Allah SWT

kepada manusia selain sebagai bentuk keistimewaan, kepercayaan

juga sebagai amanah yang begitu berat untuk dipertanggung jawabkan

di yaumil akhir. Manusia harus sadar bahwa tugasnya sebagai khlifah

juga harus mampu dimanifestasikan dengan sikapnya yang ramah

terhadap lingkungan. Sikap yang baik terhadap lingkungan adalah

bagian dari perintah Allah SWT yang harus dikerjakan. Tidak bisa

dipungkiri bahwa manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak

dapat terpisahkan. Manusia hidup dalam lingkungan dan lingkungan

pun dihuni oleh manusia.

Manusia membutuhkan lingkungan untuk kelangsungan

hidupnya begitu pun dengan lingkungan yang juga membutuhkan

manusia. Kedua elemen ini harus berjalan seimbang. Dengan istilah

lain bisa dikatakan bahwa  kedua elemen ini tidak boleh saling

mengkhianati antara satu sama lain. Artinya bahwa manusia harus

100 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema), h.523
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mampu bersikap bijak terhadap lingkungan. Apabila tidak terdapat

keseimbangan antara keduanya tentu akan terjadi dampak negatif yang

secara otomatis juga akan dialami oleh manusia.

Kerusakan lingkungan terjadi karena dua faktor. Pertama bahwa

perubahan itu terjadi secara sunatullah atau sering disebut dengan

istilah seleksi alam. kedua bahwa permasalahan lingkungan juga

terjadi karena perbuatan manusia.101 Jauh sebelum melihat fakta-fakta

nyata tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia

misalnya banjir yang diakibatkan oleh penebangan pohon secara liar,

berbagai macam jenis penyakit yang menyerang manusia juga karena

kebersihan lingkungan yang tidak terjaga dan lain sebagainya islam

telah lebih dulu mengingatkan manusia bahwa kerusakan lingkungan

terjadi karena ulah manusia.  Hal ini sebagaimana firman Allah SWT

dalam QS Ar-rum / 30 : 41

                      
        

Terjemahan :

Telah nampak kerusakan di darat dan laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali (ke jalan yang benar).102

101 Idham Khalid dkk, Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sikap Ramah Lingkungan
Untuk Mewujudkan Masyarakat Ramah Lingkungan Melalui Gerakan Pondok Pesantren (Studi
Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Haramain Nw Narmada Dan Pondok Pesantren Nurul Hakim
Kediri Lombok Barat), Surakarta : 2014, h. 25

102 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema), h.408.
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Salah satu bentuk keruskan lingkungan yang juga disebabkan

karena ulah tangan manusia seperti yang dijelaskan dalam penryataan

berikut ini :

Kita memompa gas beracun ke udara yang kita hirup dan
menebar pencemar kedalam air yang kita minum pada tingkat
yang membahayakan sehingga resiko serius sekarang merasuk
ke dalam kesehatan kita. Para ilmuwan membenarkan bahwa
tindakan-tindakan kita mengakibatkan pemanasan global dan
perubahan iklim yang telah merusak pola penciptaan Allah,
yang telah memberikan planet bumi iklim yang cocok bagi
pengembangan dan pelestarian hidup.103

Islam memerintahkan manusia untuk berbuat baik terhadap

lingkungan dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan

sekitar. Allah SWT berfirman dalam QS. Al- An’am  / 6 :38

                  
            

Terjemahan :

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-
burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat
(juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam
Al-Kitab[472], Kemudian kepada Tuhanlah mereka
dihimpunkan.104

Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Hajj / 22 :18

103 Fazlun M Khalid, Alquran (Ciptaan Dan Konservasi), 2006, h. 19.
104 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung : PT. Sygma Examedia

Arkanleema), h. 132.
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Terjemahan :

Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud
apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang,
gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata dan
sebagian besar daripada manusia ? dan banyak di antara
manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. dan barangsiapa
yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang
memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia
kehendaki.105

Hal di atas sebagaimana difirmankan  olehAllah SWT dalam QS. Al-

Isra /17 : 44

                     
             

Terjemahan :

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya
bertasbih kepada Allah. dan tak ada suatupun melainkan
bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak
mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha
Penyantun lagi Maha Pengampun.106

Perbuatan yang baik, yang memihak kepada lingkungan adalah

salah satu bukti bahwa manusia telah melaksanakan perintah Allah

SWT. Manusia harus berbuat baik kepada sesama. Kata sesama yang

dimaksud dalam hal ini adalah posisi yang sama sebagai ciptaan Allah

105 Ibid, h. 334.
106 Ibid, 286.
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SWT. Alam semesta adalah salah satu ciptaan dari Allah SWT yang

harus senantiasa dirawat. Selain itu, Allah taala juga sangat mengecam

orang-orang yang berbuat kerusakan terhadap alam semesta.

Yusuf Al-Qardawi menjelaskan beberapa poin penting dalam
pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya adalah: 1) teori al-
istishlah (kemaslahatan), 2) Pendekatan lima tujuan dasar Islam
(maqashid al-syari’ah) dan 3) Sunnah dari Rasullullah Saw.107

1) Al-Istishlah (Kemaslahatan)

Al-istishlah adalah memungkinkan kemaslahatan ummat
merupakan satu-satunya syarat mutlak dalam pertimbangan
pemeliharaan lingkungan. Visi yang diberikan Islam terhadap
lingkungan termasuk usaha memperbaiki (ishlah) terhadap
kehidupan manusia. Kepentingan tersebut bukan hanya untuk
hari ini saja, tetapi juga untuk kepentingan masa yang akan
datang.108

Dengan kata lain bahwa manusia sebagai pihak yang konsumtif,

tidak mengeksploitasi alam semesta secara berlebihan.

2) Pendekatan 5 Tujuan Dasar Islam

Menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahawa terdapat
hubungan yang signifikan antara agama dan lingkungan hidup.
Agama secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap
menjaga kualitas lingkungan alam sekitar. Beliau menjelaskan
bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga
lima tujuan dasar Islam (maqashid al-syari’ah)109

3) Pemeliharaan Lingkungan Hidup dalam Sunnah

Menurut Yusuf Qardhawi, larangan penebangan pohon telah ada
sejak zaman Rasullah berawal dari larangan penebangan pohon
sidrah yang merupakan pohon yang terkenal dengan sebutan al-
sidr. Pohon ini tumbuh di padang pasir, tahan terhadap panas

107 Syafrilsyac & Fitriani, Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, 2014, h. 67,
http://substantiajurnal.org.

108 Ibid.
109 Syafrilsyac & Fitriani, Op. Cit., h. 69.
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dan tidak memerlukan air. Pohon tersebut digunakan sebagai
tempat berteduh oleh para musafir, orang yang mencari
makanan ternak, tempat pengembalaan. Ancaman neraka bagi
orang yang memotong pohon sidrah menunjukkan perlunya
menjaga kelestarian lingkungan hidup. 110

Memelihara dan melestarikan lingkungan adalah salah satu

indikator bahwa telah terjadi keseimbangan kehidupan antara manusia

dan lingkungan. Terwujudnya keseimbangan tersebut sekaligus

membuktikan adanya kualitas hidup yang dibangun oleh manusia.

Kualitas hidup dapat diukur oleh dua kriteria :
a) Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup sebagai makhluk

hayati.Kebutuhan ini didorong oleh manusia untuk menjaga
kelangsungan hidup hayatinya ;

b) Derajat dipenuhinya kebutuhan untuk hidup manusiawi.111

3. Model Pendidikan Lingkungan Dalam Islam

Pada masa Rasulullah SAW, dan para sahabatNya kepedulian

terhadap lingkungan telah ada, salah satunya adalah konsep ihya al-mawat

dan Hima. Kata ihyâ’ berarti “menghidupkan” dan mawât berarti “ tanah –

tanah mati yang tidak ada pemiliknya.” Menurut Al-Zuhayli bahwa :

Kandungan makna dari istilah ini adalah Membuat tanah-tanah
pertanian menjadi subur atau menjadikannya cocok untuk ditanami
dengan menghilangkan hal-hal yang menghambat penanaman seperti
batu-batu dan rumput-rumput, membuat air keluar, menaburkan tanah-
tanah yang cocok untuk ditanam, dan mendirikan pagar atau
mendirikan bangunan di atasnya.112

Konsep ihya al-mawat tersebut telah memberikan gambaran bahwa

kepedulian terhadap alam semsta (lingkungan) khususnya tanah adalah

110 Syafrilsyac & Fitriani, Agama Dan Kesadaran Menjaga Lingkungan Hidup, 2014, h. 67,
http://substantiajurnal.org., h. 71.

111 Alam Setia Zain, Hukum Lingkungan (Konservasi Hutan), (Jakarta :PT. Rineka
Cipta,1996), h. 25.

112 Rusli, Fiqih Ekologi dan Kearifan Tradisional : Tinjauan terhadap Ihya Al-Mawat dan
Hima, Vol. 5, No. 3, Desember 2008, h. 292.



52

sesuatu yang sangat penting. Tanah yang subur dan berkualitas apabila

dipergunakan untuk mencari rezeki Allah SWT akan menghasilkan materi

yang cukup untuk kebutuhan hidup manusia. Keadaan seperti itu tentunya

akan membantu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Secara umum bahwa

pengolahan tanah yang baik, tentunya akan memberikan kemaslahatan

untuk manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan bahwa :

Ihya al-mawat sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia,
yang tanpanya tidak ada tumbuh-tumbuhan dan pengolahan yang
dapat dikembangkan di atas bumi. Karena tanah mati yang tidak
produktif, jika diabaikan begitu saja, akan menyebabkan degradasi
tanah, dan ini pada gilirannya dapat mengancam keselamatan hidup
manusia, binatang, dan makhluk ciptaan lainnya. 113

Sejarawan menceritakan bahwa ketika nabi berhijrah ke Madinah,
sejumlah umat Islam Madinah telah memiliki lahan-lahan
pertaniannya sendiri. Nabi tidak hanya mengkonfirmasi kepemilikan
tanah, melainkan juga menetapkan aturan yang positif yang
membiarkan tanah tersebut menjadi milik perorangan. Kebijakan ini
diikuti oleh para khalifah setelah nabi wafat. Umar bin al-Khattab,
misalnya, menyerahkan semua lahan Khaybar kepada ratusan orang
setelah ia mengeluarkan orang-orang Yahudi dari sana.114

Dalam ihya al-mawat ada ketentuan fikih yang perlu diperhatikan,

yaitu “selain penggarapan tanah tidak berlaku terhadap tanah yang sudah

dimiliki orang lain, ia juga bukan merupakan kawasan yang dapat

mengakibatkan gangguan terhadap kemaslahatan umum, seperti tanah yang

rawan longsor atau daerah aliran sungai yang dapat berakibat berubahnya

aliran sungai”.115

Kata hima mengandung pengertian “lahan terlarang bagi orang lain”.
Dasarnya adalah hadis nabi, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhârî
dan Abu Dawud: La hima illa Allâh wa rasulihi Semua hima (lahan

113 Ibid, h. 292.
114 Ibid, h. 292 - 293.
115 Ibid, h. 293.
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konservasi) hanyalah milik Allah dan rasul-Nya’. Maksudnya,
kawasan lindung yang dilarang untuk menggarapnya dan untuk
dimiliki oleh siapa pun, agar ia tetap menjadi milik umum untuk
tumbuhnya rumput dan penggembalaan hewan ternak. Atau untuk
bahasa yang lebih luas, untuk kepentingan umum dalam menjaga
keutuhan ekosistem, sumber air, pencegahan banjir dan longsor,
sumber daya hayati, penyerapan karbon, dan sebagainya.116

Al-suyuti menjelaskan bahwa dimasa Rasulullah SAW dan

sahabatNya hima memiliki empat persyaratan yaitu harus diputuskan oleh

pemerintah islam, harus sesuai dengan tujuan Allah yakni untuk

kesejahteraan umum, tidak boleh mencabut sumber-sumber penghidupan

mereka yang tidak tergantikan dan mewujudkan manfaat yang lebih besar

ketimbang kerusakannya.117

Praktik ini sudah dilakukan nabi, misalnya dengan membuat himâ di
wilayah Naqi, delapan mil dari kota Madinah, untuk kuda-kuda kaum
muslimin. Umar bin al-Khattâb membangun himâ Sharaf dan al-
Rabadah, yang diperluas oleh Utsman bin Affan, membentang dari
tempat di Rabadah di Barat Nejed sampai ke perkampungan Dariyah.
Pada tahun 1969, diperkirakan ada tiga ribu hima, yang mencakup
sebuah kawasan luas di bawah pengawasan konservasionis dan
berkelanjutan. 118

Selain Hiya al-mawat dan hima, dimasa Rasulullah SAW dikenal juga

dengan iqta, ijarah dan harim. Iqla adalah lahan yag diizinkan oleh negara

untuk kepentingan pertanian sebagai lahan garapan untuk pengembangan

atau investor. Ijarah adalah sewa tanah untuk pertanian, sedangkan Harim,

kawasan lindung. Kebijakan-kebijakan pemimpin dimasa Rasulullah dan

sahabatnya dapat menjadi teladan untuk manusia pada umumnya, sekaligus

pemerintah pada khususnya.

116 Ibid, h. 294.
117 Fachruddin Majeri Mangunjaya, Lingkungan Hidup dan Konservasi Alam Dalam

Perspektif Islam, vol III  No 2, h. 93.
118 Op.cit, h. 294.
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4. Metode Untuk Menumbuhkan Akhlak Peduli Lingkungan

Dalam konteks kekinian salah satu pendekatan yang mampu

menumbuhkan karakter peduli lingkungan pada manusia adalah melalui

pendekatan humanistik. Hal ini sesuai dengan penjelasan bahwa

Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai makhluk ciptaan
Allah SWT dengan fitrah-fitrah tertentu sebagai makhluk hidup ia
harus melangsungkan, mempertahankan dan mengembangkan
hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilkinya. Dalam teori
humanistik, ada beberapa pendekatan yang dapat di gunakan untuk
mewujudkan pendidikan humanistik.
a. Self exteem appoach, pendekatan ini dilakukan untuk

mengembangkan rasa percaya diri siswa dengan cara memberi
penghargaan dan motivasi.

b. Creativity appoach, pendekatan ini dilakukan untuk
mengembangkan kreatifitas siswa sehingga potensi-potensinya
dapat tergali dan tereksplor dengan baik.

c. Value confication and moral development appoach, pendekatan
ini digunakan untuk mengembangkan serta memecahkan
persoalan yang mengandung dua unsur nilai sekaligus yakni
antara nilai benar dan salah.

d. Multiple talent appoach, yakni memunculkan bakat-bakat lain
yang dimiliki siswa dengan cara memberi stimulus tanpa adanya
paksaan.119

Kementrian lingkungan hidup menegaskan bahwa upaya-upaya dalam

menumbuhkan sikap ramah terhadap lingkungan dapat lakukukan dengan

metode berikut : Mengajarkan, keteladanan, pembiasaan, refleksi.120

1) Mengajarkan

Penumbuhan akhlak peduli lingkungan terkait dengan teoritis tentang

konsep-konsep nilai terkait perilaku ramah lingkungan dan pengelolaan

lingkungan. Seseorang untuk dapat memiliki kesadaran dan melakukan

119 Ibid, h 13
120 Idam Halid dkk, Implementasi Nilai-Nilai Islam Dalam Sikap Ramah Lingkungan Untuk

Mewujudkan Masyarakat Ramah Lingkungan Melalui Gerakan Pondok Pesantren (Studi Kasus Di
Pondok Pesantren Nurul Haramain Nw Narmada Dan Pondok Pesantren Nurul Hakim
Kediri Lombok Barat), Surakarta : 2014, h. 27
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perilaku ramah lingkungan terlebih dahulu harus mengetahui nilai-nilai

penting lingkungan bagi kehidupan dan bagaimana melakukan

pengelolaannya121.

2) Keteladanan

Keteladan adalah salah satu metode yang efektif untuk pembentukan

akhlak peduli lingkungan. Seseorang akan mudah melakukan sesuatu

dengan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam konteks

penumbuhan akhlak peduli lingkungan keteladanan ini memiliki pengaruh

yang sangat kuat. Bagaimana mungkin orang lain akan dapat menumbuhkan

akhlak peduli lingkungan dalam dirinya kalau orang yang mengajarkan

tidak pernah bersikap dan berperilaku yang diajarkan. Pentingnya

keteladanan ini sesuai dengan istilah bahwa satu keteladanan lebih berharga

dibanding dengan seribu nasehat. 122

3) Pembiasaan

Salah satu unsur penting dalam pembetukan akhlak peduli lingkungan

yakni dengan metode pembiasaan. Dengan mengaplikasikan metode ini

dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diimpikan tentunya akan terealisasi.

Membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan meskipun dimulai

dengan perkara-perkara yang sederhana akan mampu bertahan lama dalam

kurun waktu yang cukup panjang. 123

121 Akhlak Lingkungan (Panduan Berperilaku Ramah Lingkungan) , Diterbitkan oleh:
Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup
Republik Indonesia dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2001, h. 26.

122 Ibid, h. 27.
123 Ibid, h. 27.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan atau Field Research.

Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriprif kualitatif adalah jenis

penelitian yang bertujuan untuk menemukan fenomena-fenomena atau peristiwa

tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan

terjun ke lapangan untuk menemukan dan mengumpulkan fenomena-fenomena.

Maleong menjelaskan bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang

dilakukan berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku serta keadaan

yang dapat diamati“.124

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMAN 4 Kendari. Penelitian ini dilakukan

dengan beberapa poin yang menjadi pertimbangan peneliti :

a. SMAN 4 Kendari merupakan sekolah yang berwawasan lingkungan yang

dibuktikan dengan gelar sekolah adiwiyata.

b. SMAN 4 Kendari merupakan pusat modeling kurikulum 2013, yang mana

titik berat dari kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang memiliki

akhlak mulia dan kemampuan yang mumpuni.

124 Lexy J. Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya,
2000), h.3.


