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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 
Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitarnya, baik yang berupa 

makhluk hidup, benda mati, benda nyata, dan orang lain, maupun di atmosfer 

yang tercipta dari interaksi antar unsur alam tersebut. Lingkungan ini sangat luas, 

oleh karenanya seringkali dikelompokkan kedalam beberapa kelompok supaya 

lebih mudah dipahaminya seperti lingkungan yang hidup (biotik) dan lingkungan 

tidak hidup (abiotik).(Imron & Puspitarini.2018:1). 

Persoalan lingkungan mulai menjadi topik ketika manusia merasakan 

dampaknya yakni mulai banyaknya bencana disekitar mereka karena aktivitas 

manusia sendiri seperti banjir, tanah longsor, pencemaran air akibat limbah 

industri, dan lain sebagainya, dalam kondisi seperti ini lingkungan hidup perlu 

diatur dan dikelola dengan baik. Mengelola lingkungan hidup dengan baik 

dibutuhkan manusia-manusia yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

lingkungan untuk mengatasi masalah lingkungan yang ada disekitarnya. 

Manajemen atau pengelolaan yang baik adalah cara untuk meminimalkan 

kerusakan  lingkungan.  (Zulfa,  dkk.2016:30).  Hal  tersebut  seperti  telah  Allah 

SWT jelaskan dalam Q.S Ar-Rum ayat 41: 

ْوا 
ُ
ِذْي َعِمل

َّ
ْيِدى النَّاِس ِلُيِذْيَلُهْم َةْعَض ال

َ
َسَبْت ا

َ
َبْحِر ِةَما ك

ْ
َبر ِ َوال

ْ
َفَساُد ِفى ال

ْ
َظَهَر ال

ُهْم َيْرِجُعْوَن 
َّ
َعل
َ
  ٤١ل

 
Terjemahnya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena  

perbuatan tangan manusai, supaya Allah merasakan kepada 
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mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar). 

 

Dalam QS Ar-Rum ayat 41 menjadi dalil tentang pelestarian lingkungan 

hidup. Hal ini karena berbagai  macam kerusakan dimuka bumi ini adalah  

sebagian akibat ulah manusia akibatnya akan kembali kepada manusia itu 

sendiri. Jika tidak cepat dihentikan maka akibat kerusakan tersebut akan 

dirasakan oleh manusia-manusia lainya. 

Agama Islam adalah Agama sempurna yang mengatur seluruh dimensi 

hubungan manusia dengan alam lingkungan. Islam mengajarkan dan menetapkan 

prinsip-prinsip dasar atau konsep-konsep moral tentang bagaimana orang harus 

berperilaku dalam kaitannya dengan lingkungan alam mereka. ini merupakan 

wujud kesempurnaan Islam dan salah satu bentuk nikmat dan kasih sayang Allah 

yang tidak terbatas. Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek 

kehidupan dimuka bumi. Ajaran Islam yaitu Al-Qur’an telah mengajarkan kita 

tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, hal ini jelas 

menunjukan tentang bagaimana ajaran-ajaran untuk menjaga kebersihan 

lingkungan ini penting. Agama yang memberkati seluruh alam, Islam tidak 

mengizinkan manusia merusak atau mencemari lingkungan. Kebersihan 

lingkungan itu berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup, dan kebersihan diri 

manusia. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan sama pentingnya dengan menjaga 

kebersihan diri. 

Akhlak dalam Islam merupakan dasar atau landasan yang kokoh untuk 

manusia. Akhlak adalah suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh orang 

yang dimulai dari proses belajar dan berubah menjadi kebiasaan. Karakter atau 
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sikap yang baik terhadap lingkungan ditunjukkan dengan menciptakan suasana 

hati yang baik dan memelihara lingkungan, terus membawa kesegaran dan 

kenyamanan hidup tanpa menimbulkan kerugian dan pencemaran yang pada 

akhirnya merugikan manusia. 

Pembelajaran akidah akhlak memang dirasa perlu, mengingat pendidikan 

akhlak sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia baik untuk dirinya maupun 

untuk lingkungan disekitarnya, sebab akhir ini banyak manusia yang melakukan 

kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungannya dan menyebabkan bencana 

bermuculan. Oleh karena itu pembelajaran akidah akhlak diharapkan  mampu 

menjadikan peserta didik mampu menjaga lingkungan, menjaga tingkah laku 

yang dilakukan sebab pembelajaran pada akidah akhlak berisi tentang etika, 

norma, penanaman aklak yang baik (Saifuddin.2019:2017). Pembelajaran akidah 

akhlak dapat diintegrasikan kedalam sub-sub materi yang ada didalam 

pembelajaran nya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian 

Rahma (2017) melihat bagaimana pendidikan agama Islam membentuk karakter 

siswa yang peduli lingkungan, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana nilai-

nilai Islam membentuk siswa peduli lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, pentingnya judul ini 

untuk diteliti adalah mengingat masih banyak peserta didik yang tidak peduli 

lingkungan sekolah. Masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, 

tidak mementingkan kebersihan kelas, dll. Ruang lingkup pembelajaran akidah 

akhlak yakni hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan 

sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia 
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dengan makhluk lain dan lingkungannnya. Ruang lingkup tersebut pada 

pembelajaran akidah akhlak sangat dibutuhkan keseimbangan dan keselarasan, 

seperti adanya usaha pelestrian lingkungan seperti yaitu terselenggaranya 

lembaga pendidikan yang berwawasan lingkungan.  

Hasil wawancara dengan kepala sekolah MI As-Syafi‟iyah beliau 

mengungkapkan kebersihan merupakan salah satu yang dikedepankan dalam 

sekolah. Karena kebersihan juga salah satu kenyaman bagi para peserta didik 

sehingga mereka merasa nyaman dalam proses belajar. Pada saat ini MI As- 

Syafi‟iyah merupakan perwakilan Sulawesi Tenggara untuk lomba KSM. MI 

As- Syafi‟iyah juga mendapatkan penghargaan adiwiyata. Walaupun sekolah 

dekat dengan pasar baruga namun sekolah mempunyai tempat sampah tersendiri, 

mempunyai tong sampah didepan kelas, wc/kamar mandi ada didalam kelas, air 

mengalir dengan baik. Suasana di sekolah sangat baik ada taman didepan kelas. 

(Sapiah. Kepala Sekolah. Wawancara.18 Oktober 2021) 

 

Dari hasil pengamatan di MI As-Syafi`iyah, Kecamatan Baruga, Kota 

Kendari, aspek yang terlihat di MI As-Syafi`iyah adalah kebersihan. Contoh yang 

diberikan oleh pihak sekolah yakni terlibat dalam menjaga kebersihan sampah di 

lingkungan sekolah, dengan mendidik siswa tentang pentingnya kebersihan. 

(Observasi, situasi lingkungan sekolah, 31 Januari 2022) 

Berdasarkan apa yang menjadi kenyataan dilapangan dimana sekolah 

Islam yang kental nilai-nilai  ajaran  Islam  pada  aspek akhlak peduli 

lingkungan sekolah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti. Implementasi 

Nilai-Nilai Akhlak Peduli Lingkungan Melalui Pembelajaran Akidah Akhlak MI 

As-Syafiiyah. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini yaitu: 

1. Pengelolaan lingkungan sekolah dalam membangun nilai-nilai akhlak 

peduli lingkungan sekolah MI As-Syafi‟iyah. 

2. Peran guru akidah akhlak dalam dalam menanamkan peduli lingkungan 

di MI As-Syafi‟iyah. 

3. Nilai-nilai  akhlak  peduli  lingkungan  apa  saja  yang  terbentuk  melalui 

pembelajaran akidah akhlak. 

1.3 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengelolaan lingkungan sekolah di Mi As-Syafi’iyah 

Kecamatan Baruga Kota Kendari? 

2. Bagaimana peran guru akidah akhlak dalam menanamkan siswa dalam 

kepedulian lingkungan sekolah MI As-Syafi’iyah Kecamatan Baruga 

Kota Kendari? 

3. Apa saja nilai akhlak peduli lingkungan yang terbentuk melalui 

pembelajaran akidah akhlak di MI As-Syafi’iyah? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah di 

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

1. Untuk mengetahui pengelolaan lingkungan di MI As Syafi’Iyah 

2. Untuk mengetahui peran guru akidah akhlak dalam menanamkan peduli 

lingkungan siswa di MI As-Syfi’iyah 

3. Untuk mengetahui nilai-nilai akhlak peduli lingkungan yang terbentuk 

dari pembelajaran akidah akhlak. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dari penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. 

 
1.5.1  Manfaat teoritis 

 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan pemahaman  

penulis  khususnya  dalam  mengetahui  implementasi  nilai akhlak peduli 

lingkungan melalui pembelajaran akidah akhlak di MI As-Syafi’iyah. 

1.5.2  Manfaat Praktis 

a. Bagi peserta didik dapat memberikan pengetahuan terkait akhlak 

peduli lingkungan di sekolah dan juga dapat memberikan mereka 

wawasan tentang pentignya menjaga kebersihan. Bagi guru, 

memberikan wawasan, menawarkan upaya penerapan kegiatan peduli 

lingkungan untuk membentuk akhlak peduli lingkungan siswa. 

b. Bagi sekolah, menjadi salah satu sumber informasi yang berguna bagi 

sekolah. Sekolah di harapkan untuk mendukung pelaksanaan 

kegiatan dalam pembentukan akhlak peduli lingkungan siswa. 

c. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai 

cara pembentukan dan penerapan akhlak siswa melalui kegiatan 

peduli lingkungan di sekolah. 

d. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

yang lebih lanjut mengenai pembentukan akhlak siswa untuk peduli 

lingkungan dan menyediakan informasi baru mengenai akhlak peduli 

lingkungan. 

e. Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini maka 

masyarakat dapat menjadi masukan dan referensi untuk membina 
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siswa diluar lingkungan sekolah dalam rangka penambahan kualitas 

akhlak peduli lingkungan. 

1.6 Defenisi Operasional 

 
Untuk menghindari kekeliuran dalam memaknai maksud dan tujuan 

penelitian ini, maka peneliti menjabarkan secara operasional yaitu: 

1.6.1  Implementasi 

 
Implementasi adalah penerapan sesuatu yang memberikan efek atau 

dampak. Penelitian ini fokus pada usaha dari guru akidah akhlak dalam 

menerapkan akhlak peduli lingkungan kepada siswa. 

1.6.2    Pembelajaran akidah akhlak 

 
Pembelajaran akidah akhlak adalah suatu pelajaran yang mempelajari 

tentang ke-Tuhan-an, keyakinan dan adab atau tingkah laku manusia. Dalam 

penelitian ini penulis meneliti pada materi adab dalam hal ini adab terhadap 

lingkunga. 

1.6.3  Akhlak peduli lingkungan 

 
Akhlak Peduli lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini 

ialah sikap dan tindakan SDM di MI As-Syafiiyah yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan lingkungan disekitarnya dan mengembangkan upaya-

upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup dan alam yang 

masih rendah di MI As-Syafi’iyah. Indikator nya seperti membuang 

sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas, dan seterusnya. 
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1.6.4    Lingkungan Sekolah 

 
Lingkungan sekolah adalah tempat dimana  siswa menutut ilmu secara 

formal baik di lingkungan dalam sekolah maupun luar sekolah MI As-

Syafi’iyah 

 


