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BAB II   

KAJIAN TEORI 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1  Akhlak 

 
Pengertian nilai mengacu kepada aksiologi pendidikan, sejauh mana 

pendidikan menerapkan nilai/moral kepada manusia, maka perlu diyakini 

bahwa pada dasrnya disamakan dari pada diinginkan. Nilai adalah sesuatu yang 

abstrak seperti penilaian baik atau buruknya sesuatu, penting atau kurang 

penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau 

kurang benar yang dapat mempengatuhi perilaku manusia dalam bertindak atau 

berbuat sesuatu hal dama kehidupan sosial. Nilai itu ada, ia adalah fakta alam, 

manusia, budaya, dan pada saat yang sama ia merupakan norma-norma yang 

telah disadari. (Halimatussa’diyah, 2020:12) 

Beberapa definisi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa nilai 

yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  standar  baik  buruk  dan  

standar kualitas  yang  dipegang  oleh  seseorang  dan  masyarakat  serta  

dijadikan  dasar untuk membuat pilihan dalam hidup dan berguna bagi 

kehidupan manusia 

Kata akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu khalaqa-yahluqu yang berarti 

menciptakan. Berdasarkan akar kata yakni khlaqu-yahluqu ini pula pada kata 

makhlul (yang diciptakan) dan kata khaliq (pencipta), dengan demikian akhlak 

merupakan sikap dan perilaku manusia yang datang dari pencipta-Nya. Menurut 

bahasa akhlak merupakan tingkah laku, tabiat atau perangai. Sedangkan akhlak 

menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang perbuatan baik 

dan buruk, mengatur perilaku manusia, serta mampu menentukan perbuatan 
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akhir. (Syuhada & Fida’Abadilah.2021:145). Ditemukan dalam QS Al-Qalam 

ayat 4 

ٍق َعِظْيٍم 
ُ
ى ُخل

ٰ
َعل
َ
  ٤َوِانََّك ل

 

Terjemahnya:  “Dan  Sesungguhnya  kamu  benar-benar  berbudi  pekerti yang 

agung”. (Al-Qalam.3:564) 
 

Selain dalam QS Al-Qalam terdapat juga dalam QS Al-Ahzab  ayat 21: 

ْسَوةٌ 
ُ
ِ ا ْم ِفْي َرُسْوِل اّٰلله

ُ
ك
َ
اَن ل

َ
َلْد ك

َ
َر  ل

َ
ِخَر َوذَك

ٰ
ا
ْ
َيْوَم ال

ْ
َ َوال اَن َيْرُجوا اّٰلله

َ
َمْن ك ِ

 
َحَسَنٌة ل

ِثْيًراۗ 
َ
َ ك   ٢١اّٰلله

Terjemahnya:  Sungguh pada (diri) Rosulullah benar-benar ada suri 

tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang 

mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat 

serta yang banyak mengingat Allah. (Al-ahzab/33:21) 
 

Akhlak menurut Al-Ghazali adalah sifat yang tertanam dalam jiwa bersih 

yang menimbulkan berbagai jenis perbuatan dengan gampang dan mudah 

dengan tidak membutuhkan pertimbangan dan perenungan terlebih dahulu. 

Sedangkah Ibnu Maskawih mendefenisikan akhlak adalah suatu kondisi dalam 

jiwa yang terdorong untuk berbuat sesuatu tanpa melalu pemikiran dan 

pertimbangan terlebih dahulu. (Kutsiyyah, 2019:5) 

Berdasarkan sejumlah pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

akhlak adalah perbuatan yang mudah dilakukan tanpa berpikir dan tingkah 

laku itu berasal dari dalam diri pelakunya tanpa paksaan atau tekanan dari 

luar. 

Menurut Ladjamuddin akhlak dalam Islam sangatlah  komprehensif  

yang mengatur seluruh sistem kehidupan umat manusia didalam dunia ini. 

Akhlak dalam Islam akan mengatur: 
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a. Secara vertikal yaitu, mengatur bagaimana akhlak manusia terhadap 

allah, malaikat Nabi dan Rosul, kitab-kitab Allah dan Qadha dan Qhodar. 

b. Secara horizontal yaitu mengatur bagaimana akhlak manusia dengan 

manusia yaitu akhlak terhadap diri sendiri, orang tua, anak-anak, umat 

non muslim. 

c. Secara horizontal yaitu mengatur bagaimana akhlak manusia dengan 

makhluk diluar manusia seperti tumbuhan, hewan, alam semesta 

(Gunung, Lautan, tata surya, udara), juga jin dan syaiton.  (Ladjamuddin, 

2016:135)  

Akhlak adalah suatu perbuatan yang terlihat jelas baik dalam perkataan 

maupun perbuatan dan dilatarbelakangi oleh dorongan dari karena Allah. 

Namun demikian, disisi lain banyak yang berkaitan dengan sikap batin atau 

pikiran, seperti akhlak diniyah yang berkaitan dengan aspek yang berbeda yaitu 

pola perilaku kepada Allah, sesama manusia ddan pola perilaku terhadap alam. 

2.1.1.1  Pembagian Akhlak 

 
Akhlak dibagi beberapa macam sesuai sudut pandangnya. Menurut Ibnu 

Qayim terdapat dua jenis akhlak yaitu : 

a. Akhlak Dharuri adalah akhlak yang secara otomatis pemberian dari 

tuhan kepada manusia pilihan Allah SWT tanpa perantara apapun. 

Keadaanya terpelihara dari perbuatan-perbuatan dan selalu terjaga dari 

larangan Allah yakni para Nabi dan Rasul. 

b. Akhlak Muhtasabi adalah akhlak atau budi pekerti yang harus 

diusahakan dengan mendidik dan membiasakan kebiasaan yang baik serta 

cara berfikir yang tepat. Tanpa dididik dan dibiasakan, akhlak ini tidak 
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akan terwujud. Akhlak ini sebagian dimiliki sebagian umat Islam.(Islam & 

Tsaury, 2021:47) 

Oleh karena itu, kebiasaan berbuat baik harus diajarkan sejak kecil agar 

kelak berbakti kepada orang tua dan tentunya menjadi orang-orang mulia yang 

bertakwa kepada Allah SWT. Adapun penggolongan akhlak berdasarkan 

sifatnya dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

Akhlak Mahmudah (Akhlak terpuji) atau disebut pula dengan akhlak Al- 

Karimah (akhlak yang mulia). Yang termasuk akhlak Al-Karimah antara lain 

adalah cinta dan beriman kepada Allah, taat beribadah, memelihara amanah, 

bersifat kasih sayang, bersifat hemat, bersifat malu, memelihara kesucian diri, 

bersifat berani, bersifat adil, menempati janji, syukur, berbakti kepada orang 

tua, dan masih banyak yang lainya. (Hawassy, 2020:7) 

Akhlak madzmumah (akhlak tercela) atau disebut pula akhlak sayyi’ah 

(akhlak yang jelek). Perbuatan yang termasuk akhlak madzmumah antara lain 

adalah  kufur,  dengki,  iri  hati,  angkuh,  riya‟, mengambil  harta  anak  yatim, 

berkata kasar kepada orang tua, dendam, memutuskan tali persaudaraan, dan 

segala perbuatan tercela menurut pandangan islam. (Hawassy, 2020:8) 

2.1.1.2  Ruang Lingkup Akhlak 
 

Cakupan ajaran akhlak sama dengan ajaran Islam itu sendiri, terutama 

yang berkenaan dengan pola hubungan. Ruang lingkup akhlak adalah sebagai 

berikut: 

a. Akhlak terhadap Allah 

Akhlak terhadap Allah adalah sikap dan tindakan yang harus 

dilakukan oleh manusia sebagai makhluk, terhadap Tuhan sebagai khaliq. 
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Ada banyak cara berperilaku terhadap Allah, antara lain mencintai-Nya, 

bertawakal dan ikhlas dalam segala ketentuan-Nya, bertaubat, 

mensyukuri nikmat-Nya, selalu berdoa kepada-Nya, beribadah kepada-

Nya dan selalu mencari keridhaan-Nya. (Tim dosen PAI, 2016:13) 

b. Akhlak terhadap sesama manusia 

Akhlak sesama manusia adalah sebagai manusia kita harus saling 

menghargai terhadap semesama manusia, saling tolong menolong, tidak 

memasuki rumah orang tanpa izin, sapa mereka dengan mengucapkan 

kata-kata yang baik, saling memaafkan, orang yang pandai meredam 

amarah dan mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang kepentingan 

diri sendiri. (Aslamiyah, dkk, 2021:3) 

c. Akhlak terhadap diri sendiri 

Menurut Warasto akhlak terhadap diri sendiri berarti begaimana 

memperlakukan  diri  sendiri  sebagai  amanah  dari  Allah.  Pada  

dasarnya segala sesuatu yang menjadi milik manusia baik berupa panca 

indera, fisik maupun jasmanu harus diperlakukan secara benar, adil dan 

sesuai dengan kinerjanya. Sebagai contoh jika kita memiliki mata, 

maka moralitas kita dalah menggunakanya dan memperlakukanya secara 

proporsional, jika tidak kita sendiri yang menanggung akibatnya. 

(Warasto, 2018:69). Cara untuk memelihara akhlak terhadap diri sendiri 

yaitu dengan sabar, shidiq, tawaduk, syukur, istiqomah, iffah, pemaaf dan 

amanah. 
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d. Akhlak Terhadap Lingkungan 

Akhlak lingkungan adalah perilaku atau tindakan kita terhadap 

lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan yaitu bahwa manusia tidak boleh 

memanfaatkan sumber daya alam dengan cara mengeksploitasi secara 

besar- besaran,  sehingga  menimbulkan  ketidakseimbangan  alam  dan  

merugikan bumi. Lingkungan harus dirawat dengan baik dengan caa 

menjaga, merawat dan melestarikanya, karena secara moral merupakan 

hak dan kewajiban masyarakat dan ekspresi (perwujudan) dari moralitasi 

itu sendiri. (Hasnawati, 2020:208) 

2.1.1.3  Kedudukan Akhlak Dalam Islam 
 

Akhlak adalah faktor terpenting dari risalah Rosulullah SAW, Akhlak 

adalah standar kebaikan seseorang, Akhlak adalah salah satu tanda kesempurnaan 

Iman, Akhlak adalah bentuk kebaikan (amal shalih) yang paling banyak 

memberatkan timbangan seseorang masuk kedalam surga, dengan akhlak yang 

baik seseorang akan mendapatkan kecintaan (Mahabbah ) dari Rosulullah SAW. 

Akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangatlah penting 

sehingga dalam ajaran Islam menjadi baik buruknya akhlak seseorang sebagai 

ukuran kualitas Imannya. Akhlak itu penting dan tidak bisa dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Akhlak adalah hal yang membedakan antara makhluk 

manusiawi dengan mahkluk hewani manusia tanpa akhlak akan hilang derajat 

kemanusianya sebagai mahkluk Allah yang paling mulia. (Herman, 2016:6-7) 

Al-Qur’an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlak, 

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

diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah itu, maupun larangan 
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berakhlak yang buruk serta celaan dan dosa bagi orang orang yang 

melanggarnya. 

2.1.1.4  Ciri-Ciri Akhlak Dalam Islam 

 
Akhlak dalam Islam memiliki lima ciri-ciri yaitu sebagai berikut: 

a. Akhlak Rabbani berarti ajaran moral yang bersumber dari wahyu Ilahi 

yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Ciri ini menegaskan 

bahwa akhlak dalam Islam bukan hanya sekedar moral yang bersifat 

kondisional dan situsional. 

b. Akhlak manusiawi berarti bahwa ajaran akhlak dalam Islam sesuai dan 

memenuhi syarat fitrah manusia. Akhlak dalam Islam akan memelihara 

eksitensi dan fitra manusia sebagai makhluk Allah SWT. 

c. Akhlak Universal berarti ajaran akhlak dalam Islam sejalan dengan 

kemanusiaan yang universal dan mencakup semua aspek kehidupan 

manusia baik. 

d. Akhlak kesinambungan berarti manusia di dalam Islam mempunyai dua 

hal yang berbeda yaitu kekuatan baik dari hati nuraninya dan kekuatan 

jahat dari hawa nafsunya. 

e. Akhlak realistik berarti ajaran akhlak dalam Islam memperhatikan realitas 

kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk yang tidak luput dari 

kesalahan selain memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk 

ciptaan allah SWT yang lain. (Huda,dkk, 2018:97) 

2.1.3  Akhlak Peduli Lingkungan 

 
Akhlak adalah suatu keinginan yang ada didalam jiwa yang akan dilakukan 

dengan perbuatan tanpa melibatkan akal atau pikiran atau dengan kata lain, 
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akhlak adalah sikap yang melekat pada jiwa seseorang yang menjadikan 

seseorang itu dengan mudah melakukan sesuatu tanpa banyak pertimbangan. 

(widiyastuti, 2020:2) 

Peduli berarti mengindahkan, memperhatikan dan kepedulian adalah 

perihal sangat peduli, sikap mengindahkan (memperhatikan) sesuatu yang 

terjadi  dimasyarakat. Sedangkan Lingkungan  dapat  diartikan  menjadi  segala 

sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan 

kehidupan manusia.  

Menurtu Daryanti dan Suryati Damartin peduli lingkungan adalah sikap 

dan tindakan yang berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam 

disekitarnya serta mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan 

alam yang sudah terjadi. Sikap kepedulian lingkungan merupakan kewajiban 

semua manusia terhadap alam. Manusia adalah makhluk social juga wajib 

berinteraksi dengan alam, manusai wajib menjaga dan melestarikan lingkungan 

serta mencegah adanya kerusakan. (Lestari Yeni.2018:334) 

Akhlak peduli lingkungan adalah sikap atau perilaku kita dalam menjaga 

lingkungan disekitar kita. Manusia tidak bolek memanfaatkan sumber daya 

alam dengan mengeksploitasi besar-besaran, sehingga timbul kerusakan 

lingkungan. Lingkungan harusnya dijaga, dirawat dan dilestarikan. 

(Hasnawati.2020:208) 

Akhlak peduli lingkungan didefenisikan sebagai perilaku dan tindakan 

yang secara konsisten berusaha mencegah kerusakan alam sekitar dan 

meningkatkan  upaya perbaikan keruskan  alam  yang telah  terjadi. Bahwa 

peduli lingkungan merupakan sikap yang dimiliki seseorang yang berusaha 
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untuk memperbaiki dan mengelola lingkungan sekitar dengan baik, agar 

tetap dapat dinikmati tanpa merusaknya dengan tetap menjaga dan melindungi 

lingkungan dengan membawa manfaat jangka panjang. (Purwanti.2017:16) 

2.1.3.1 Indikator Karakter Peduli lingkungan 

 
Sikap peduli lingkungan diwujudkan dengan kesadaran bahwa manusia 

bagian dari alam, sehingga mencintai alam berarti mencintai kehidupan 

manusia. Kepedulian terhadap lingkungan menjadi fokus perhatian di tempat- 

tempat dimana segala jenis makhluk hidup tumbuh, termasuk unsur yang sangat 

penting seperti tanah, air, dan udara. Faktor-faktor ini sangat penting dalam 

kehidupa organisme apa pun. Manusia memiliki dampak besar pada 

kelangsungan dan kesejahteraan manusia dengan organisme lain, termasuk 

lingkungan alam buatan, lingkungan sosial atau lingkungan budaya 

(Fauziyah.dkk,2020:563). Sebagaimana allah SWT berfirman dalam QS Al-

A’raf ayat 56 yang berbunyi: 

ِ َكِرْيٌب  ۗ ِانَّ َرْحَمَت اّٰلله َطَمًعا اِحَها َواْدُعْوُه َخْوًفا وَّ
َ
ْرِض َةْعَد ِاْصل

َ
ا
ْ
ا ُثْفِسُدْوا ِفى ال

َ
َول

ُمْحِسِنْيَن 
ْ
َن ال  ٥٦م ِ

 
Terjemahnya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur 

dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan 

penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat 

dengan orang-orang yang berbuat baik. 
 

Radiah (2016:12) berpendapat bahwa lingkungan dan cinta alam akan 

mempengaruhi  dari  mempertahankan  kelangsungan  hidup  tanpa  perusakan 

untuk  menciptakan  lingkungan  yang  bermanfaat  bagi  semua  orang  dimasa 

depan, untuk mencapai kata perlindungan lingkungan diperlukan beberapak 

indikator yakni: 
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a. Selalu menjaga kelestarian lingkungan sekitar 

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

terdapat di sepanjang perjalanan. 

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

atau dinding. 

d. Selalu membuang sampah pada tempatnya. 

e. Tidak membakar sampah disekitar perumaha 

f. Melaksanakan kegiatan membersikan lingkungan Menimbun barang 

barang bekas. 

g. Membersikan sampah-sampah yang menyumbat saluran air 

2.1.3.2  Metode Penumbuhan Akhlak Terhadap Lingkungan 
 

Dalam hal untuk menumbuhkan akhlak peduli lingkungan maka ada 

beberapa metode dalam menumbuhkan akhlak lingkungan yaitu: 

a. Mengajarkan adalah proses pengajaran mengenai lingkungan ini bisa 

dilakukan secara langsung, baik melalui pemberian informasi dengan 

pembelajaran maupun penugasan melalui berbagai referensi. 

b. Keteladan adalah dalam konteks penumbuhan akhlak lingkungan, 

keteladan ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. 

c. Pembiasaan adalah unsur penting bagi  pembunuhan  akhlak adalah bukti 

dilaksanakanya nilai-nilai normatif akhlak itu sendiri. 

d. Refleksi adalah segala tindakan dan pembiasaan dalam menumbuhkan 

akhlak lingkungan yang telah dilaksanakan.(Agus dkk, 2018:26-28) 

Keempat metode di atas merupakan pedoman dan kriteria dalam mencoba 

menghidupkan akhlak lingkungan. Keempatnya dapat dikatakan sebagai 
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lingkaran dinamis dan dialektis yang senantiasa melangkah lebih maju. Hal 

inkarena penumbuhan akhlak lingkungan merupakan upaya terus menerus 

untuk menciptakanya budaya dan kebiasaan seluruh anggota masyarakat dalam 

kehidupan yang sadar dan berwawasan lingkungan. Keempat metode tersebut 

yaitu : (a) mengajarkan, (b) memberikan teladan, (c) membiasakan, (d) 

melakukan refleksi. (Asaad.2019:29) 

Pendapat Hasnawati (2020) bahwa akhlak yang baik terhadap lingkungan 

adalah menciptakan suasana yang baik dan memelihara lingkungan agar selalu 

membawa kesegaran, kenyamanan hidup, tanpa membuat kerusakan dan polusi 

sehingga pada akhirnya akan berdampak pada orang yang menciptakanya. 

(Hasnawati.2020:205). Agama Islam Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah 

ayat 11 agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi.Allah 

berfirman: 

ُن ُمْصِلُحْوَن  حْ
َ
ْوْٓا ِانََّما ن

ُ
ْرِضِۙ َكال

َ
ا
ْ
ا ُثْفِسُدْوا ِفى ال

َ
ُهْم ل

َ
 ل
َ
 ١١َوِاَذا ِكْيل

 

Terjemahnya: “Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi.” (Al-Baqarah.11:3) 

 
Akhlak lingkungan dalam lembaga pendidikan sebenarnya merupakan 

tempat yang paling efektif untuk mengembangkan akhlak lingkungan. Hal ini 

karena keberadaan lembaga pendidikan mengubah  perilaku siswa menjadi 

lebih baik. Sistem dan budaya juga telah dirancang untuk menghasilkan anak-

anak yang berkualitas, baik secara akademis maupun moral. 

Penumbuhan akhlak lingkungan, setiap lembaga pendidikan dapat 

mengembangkan dua metode yaitu metode yaitu langsung dan metode 

tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang diterapkan secara sadar 
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dimana pendidikan akhlak lingkungan diperkenalkan kedalam sejumlah mata 

pelajaran yang  memiliki waktu tertentu diantara banyak  yang  harus  diberikan  

oleh pembina guru. Metode tidak langsung adalah metode yang dimulai dari 

pendidikan,  dimana  pendidikan  akhlak  lingkungan  merupakan  bagian  dari 

semua aspek pendidikan. Pendidikan yang diselenggarakan dilembaga 

pendidikan yang mengamalkannya.(Asaad,2019:44) 

2.1.4  Lingkungan Sekolah 

 
2.1.4.1  Pengertian Lingkungan Sekolah 

 
Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang sebenarnya yang berperan 

dalam pelaksanaan pembelajaran dan sosialisasi dalam kaitanya mengacu pada 

empat pilar yaitu (a) belajar mengetahui (Leraning to know),(b) belajar  

melaksanakan  (Leraning to  do),  (c)  belajar  menjadi  diri  sendiri (Learning 

to be), (d) belajar hidup dalam kebersamaan (Learning to live together). 

(Nurfirdaus & Hodijah.2018:116) 

Menurut Tulus Tu’u lingkungan sekolah merupakan lembaga pendidikan 

formal, tempat kegiatan belajar mengajar berlangsung, ilmu pengetahuan 

dikembangkan dan diajarkan kepada anak didik. Menurut Hasbullah yang 

dimaksud dengan lingkungan sekolah adalh pendidikan yang diberikan kepada 

seseorang dengan cara sistematis, teratur serta dapat mengikuti syrat-syarat 

yang harus diikuti dengan jelas dan ketat. (Dewi & Yuniarsih,2020:4) 

Lingkungan  sekolah  juga membantu  orang tua  dalam  membimbing 

anak kearah yang positif, karena materi agama juga diajarkan disekolah, dalam 

hal  ini  pelajaran sangat erat kaitannya dengan Islam itu sendiri. Berbagai 

kegiatan di Musala sekolah juga dapat dijadikan pembiasaan untuk 
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mengembangkan perilaku  realigus anak. Pendidikan agama di sekolah tidak 

hanya diberikan begitu saja, tetapi memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

Mengutip pendapat Menurut Zubaedi tujuan pendidikan Islam dapat 

diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: 

1. Tujuan pendidikan Jasmani (Al-Ahdaf Al-Jismiyah) dalam sebagian Islam 

sebagaian aspeknya, pendidikan islam bertujuan untuk mempersiapkan 

manusia sebagai pengemban tugas Khalifah di bumi melalui keterampilan 

fisik. 

2. Tujuan pendidikan rohani (Al-Ahdaf Ar-Ruhaniyah), dalam sebagian 

aspeknya pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan 

kesetiaan yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas 

Islami yang diteladani oleh Nabi SAW dengan berdasarkan pada cita-cita 

idela dalam Al-Qur’an. 

3. Tujuan pendidikan akal (Al-Ahdaf Al-Aqliyah) pada sebagian aspeknya, 

pendidikan islam bertujuan mengarahkan intelegensi supaya menemukan 

kebenaran dan sebab-sebab nya dengan telaah terhadap tanda-tanda 

kekuasaan Allah. Tahap pendidikan akal ini adalah pencapaian kebenaran 

ilmiah, kebenaran empiris, dan kebenaraan meteampiris atau filosofis. 

4. Tujuan pendidikan sosial (Al-Ahdaf Al-ijtima’iyyah) dalam sebagian 

aspeknya, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian yang 

utuh baik roh, tubuh dan akal. (Rohaman & Hairudin,2018:27) 
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2.1.4.2  Unsur-Unsur Lingkungan Sekolah 
 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata lingkungan sekolah meliputi: 

1. Lingkungan fisik sekolah seperti sarana dan prasarana pembelajaran, 

(gedung  sekolah,  ruang kelas taman, masjid, perpustakaan, dll), Sumber 

belajar (buku,brouser, peta atau bola dunia, LKS) dan media 

pembelajaran (media visual, media audio visul, gambar fotografi.dll) 

2. Lingkungan sosial  mengacu pada hubungan antara siswa dengan siswa 

lainnya, siswa dengan guru, guru dengan guru lainnya, siswa dengan 

tenaga kependidikan lainya, guru dengan tenaga kependidikan lainya dan 

seterusnya. 

3. Lingkungan akademik sekolah yaitu struktur sekolah dan 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran serta berbagai 

kegiatan ekstrakulikuler. (Sukmadinata,2016:164) 

Lingkungan fisik yang harus diperhatikan oleh pihak sekolah agar peserta 

didik dan para tenaga pendidik nyaman melakukan proses pembelajaran antara 

lain: 

a. Kapasitas gedung sekolah sesuai dengan jumlah murid dan Tersedianya 

halaman sekolah dan kebun sekolah. 

b. Ventilasi memadai sehingga menjamin adanya sirkulasi udara di setiap 

ruang kelas dan Penerangan harus cukup terutama sinar matahari dapat 

masuk kesetiap ruangan. 

c. Sistem pembuangan air limbah maupun air hujan di jamin tidak 

menimbulkan genangan, tersedianya air bersih dan pembuangan dan Sistem 
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pembuangan air limbah maupun air hujan dijamin tidak menimbulkan 

genangan. 

d. Tersedianya air bersih dan pembuangan air besar dan kecil (Jamban), 

Tersediannya tempat pembuangan sampah disetiap kelas dan sekolah, 

e. Tersedianya katin atau warung sekolah sehingga kebersihan dan keamanan 

makanan dapat diawasi. 

Lingkungan sekolah yang nyaman meliputi tempat bermain, pepohonan 

yang rindang, selokan dan sumur resapan air, toilet yang bersih, fasilitas 

pembuangan sampah, sarana ibdah, kantin sehat, lingkungan sekitar sekolah 

yang mendukung, bangunan sekolah yang kokoh dan sehat. 

2.2  Kajian Relevan 
 

Berdasarkan penelusuran peneliti yang dilakkan. Ada beberapa penelitian 

yang relevan dengan tema yang peneliti susun yaitu sebagai berikut: 

1. Mursalat, NIM 11010101096, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakutas Tarbiyan dan Ilmu keguruan Tahun 2015, berjudul 

Implementasi Nilai Karakter Peduli Lingkungan Di sekolah Pinggiran 

Pasar Tradisional (Studi Deskriptif di Mts As-Syafi‟iyah Kec Baruga 

Kota Kendari). Secara umum penelitian ini menunjukan bahwa kepala 

sekolah Mts As-Syafi‟iyah menindak lanjuti kebijakan pemerintah yakni 

kementrian pendidikan nasional tentang pengimplementasian pendidikan 

karakter dan keputusan Kementrian Pendidikan Nasional dengan 

Kementrian Lingkungan Hidup tentang Sekolah Adiwiyata. Kebijakan ini 

ditindak lanjuti dengan memasukan nilai karakter peduli lingkungan ke 

dalam visi dan misi Mts As-Syafi’iyah, go green school dan piket harian 
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siswa di Mts As-Syafi’iyah adalah kepala sekolah dengan membuat 

kebijakan, guru dengan mengintegrasikan nilai karakter peduli lingkungan 

ke dalam perangkat pembelajaran dan siswa yang langsung   

mengimplementasikan   nilai karakter peduli lingkungan ini. Mts As-

Syaf’iyah yang ada dipinggiran pasar baruga berimplikasi terhadap 

implementasi nilai karakter peduli lingkungan. Hal ini dapat dilihat masi 

adanya beberapa siswa yang membawa kebiasan mereka di lingkungan 

pasar membuang sampah sembarangan ke dalam lingkunga sekolah. 

2. Hanifah  Muyassaroh  (2020),  program  studi  Ilmu  Tarbiyah  

Konsentrasi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negri Raden Intan 

Lampung, dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Akhlak dalam Film 

Laskar Pelangi Di SDN Bumiraharjo Lampung Tengah. Banyak media 

yang bisa dimanfaatkan dalam penyampaian pesan pada saat ini tidak 

terlepas dari kemajuan teknologi, salah satunya media elektronik. Film 

yang dianggap sebagai media penyampaian pesan nilai pendidikan, dewasa 

ini banyak sekali di manfaatkan dan dianggap ampuh. Hasil penelitian yang 

dilakukan peneliti di SDN Bumiraharjo film laskar pelangi mengandung 

nilai-nilai akhlak  diantaranya  dimensi  ketuhanan  (Qona‟ah,  bersyukur,  

menuntut ilmu, iklas, sabar, iman dan takwa). Kedua dimensi ketuhanan 

(Ukhuwah, Optimis, Kepemimpinan ,Persamaan Hak, Berbakti, Pendidikan 

Inklusif, pendidikan Multikultural). Adanya peran penting orang tua dan 

guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. 

3. Rahma (2017) Implementasi nilai-nilai  pendidikan Islam dalam 

membentuk karakter peduli lingkungan siswa di SMAN 4 Kendari. Hasil 
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penelitian ini menujukkan bahwa implementasi nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam membentuk karakter peduli lingkungan, mengunakan startegi 

sosialisasi PLH, aktualisasi program PLH dan budaya PLH, selain itu juga 

karakter yang  terbentuk  diantaranya  kreatif,  disiplin,  bertanggung  

jawab,  dan kerjasama dan upanya mempertahankan karakter peduli 

lingkungan yang terbentuk  adalah penerapan aturan sekolah berbasis PLH, 

pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif serta kontribusi lembaga-

lembaga ekstrakulikuler. 

4. Sofiana Haul (2021) Impelementasi Pendidikan Karakter Peduli 

Lingkungan Di Sekolah Dasar. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

penerapan pendidikan karakter peduli lingkunan di sekolah dasar dilakukan 

melalui 3 tahap yaitu, 1) perencanaan pembelajaran yang diintegrasikan 

penguatan pendidikan karakter peduli lingkungan, 2) pelaksanaan 

pembelajaran yang terintegrasi penguatan pendidikan karakter peduli 

lingkunga, 3) penilaian pembelajaran yang terintegrasi pencapaian karakter 

peduli lingkungan melalui pembiasaan-pembiasaan positif baik di rumah, 

di sekolah maupun masyarakat. Adapun kendala berupa rendahnya 

pemahaman siswa menngenai kebersihan lingkungan, fasilitas yang yang 

kurang mendukung. 

5. Saifuddin (2019) Pembelajaran Akidah Akhlak Berwawasan Peduli 

Lingkungan Di MAN 1 Lamongan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pembelajaran akidah akhlak memiliki peran dan tujuan untuk 

meningkatkan karakter peduli lingkungan. Mata pelajaran akidah akhlak 

dalam meningkatkan karakter peduli lingkungan diartikulasikan dengan 
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menggunakan metode, media dan strategi. Sumber daya yang digunakan 

dalam proses pembelajaran akidah akhlak dalam meningkatkan karakter 

peduli lingkungan antara lain melalui SDM, bahan ajar, media dan kegiatan 

yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Pada hasil penelitian yang relevam dengan penelitian peneliti memiliki 

persamaan dan perbedaan dan tempat penelitian yang berbeda disinilah yang 

peneliti tegaskan dalam penelitian tersebut. 

a. Persamaan  dan  perbedaan  dengan  penelitian  yang  peneliti  lakukan 

dengan peneliti lainnya yitu: 

1. Persamaannya yaitu pada penelitin Mursalat Sama-sama membahas 

mengenai peduli lingkungan sedangkan perbedaannya pemeliti 

Mursalat membahas tentang kebijakan sekolah tentang peduli 

lingkungan yakni tentang program adiwiyata sedangkan peneliti 

menitik beratkan pada akhlak siswa terhadap lingkungan. 

2. Persamaannya yaitu peneliti Hanifa Muyassaroh sama-sama 

membahasa tentang Akhlak sedangkan perbedaannya yaitu peneliti 

Hanifah Muyasaroh menitik beratkan pada nilai-nilai akhlak yang 

muncul melalui film sedangkan penilti menitik beratkan pada akhlak 

peduli lingkungan melalui pembelajaran akidah akhalk. 

3. Persamaan dengan penelitian Rahma yakni sama-sama membahas 

tentang penerapan atau implementasinya sedangkan perbedaannya 

peneliti rahma meneitik beratkankan pada nilai pendidikan islam 

untuk membentuk karakter peduli lingkungan sedangkan peneliti lebih 
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menitik beratkan akhlak peduli lingkungan melalui pembelajaran 

akidah akhlak. 

4. Persamaan peneliti Sofiana Haul sama-sama meneliti peduli 

lingkungan di sekolah dasar sedangkan perbedaannya dengan 

penelitian Sofiana Haul yakni menitik beratkan pada perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian pembelajaran untuk membentuk karakter 

peduli lingkungan sedangkan penelitian saya menitik beratkan pada 

pengelolaan sekolah kemudia peran guru dan juga akhlak yang 

timbul. 

5. Persamaan peneliti Saifuddin sama-sama membahas tentang 

pembelajaran akidah akhlak dalam peduli lingkungan sedangkan 

perbedaan  Saifuddin yakni penelitian menitik beratkan pada proses 

pembelajaran untuk membentuk karakter peduli lingkungan 

sedangkan penelitian yang saya lakukan menitik beratkan peran guru 

akidah akhlak baik dalam proses pembelajaran maupun diluar 

pembelajaran. 

Adapun  tempat  peneliti  yang  dilakukan  peneliti  yaitu  di  MI  

As- Syafi’iyah Kecamatan Baruga,Kota Kendari. Dan kajian relevan 

dengan penelitian penliti memiliki tempat yang berbeda: 

1. Peneliti  relevan  yang  pertama  dilakukan  oleh  saudara  Mursalat 

Tempat penelitian yaitu di MTS As-Syafi‟iyah Kecamatan Baruga 

Kota Kendari. 

2. Penelitian relevan yang kedua yang dilakukan oleh saudari Hanifah 

Maisaroh di SDN Bumiraharjo Lampung Tengah 
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3. Penlitian relevan yang ketiga yang dilakukan oleh saudari Rahama 

tempat penelitian di SMAN 4 Kendari. 

4. Penelitian relevan yang keempat yang dilakukan oleh saudari Sofiana 

Haul tempat penelitian di Nusa Tenggara Timur. 

5. Penelitian relevan yang kelima yang dilakukan Saifuddin tempat di 

MAN 1 Lamongan.  

2.3    Kerangka pikir 

 
Pengimplementasian atau penerapan nilai-nilai akhlak Peduli 

Lingkungan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di 

lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya, tetapi juga harus 

menunjukan akhlak yang baik kepada lingkungan setiap kali kita berada 

disuatu tempat atau lingkungan. Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah lingkungan sekolah yang dimana peneliti mencoba mengkaji 

bagaimana sekolah dalam menerapkan akhlak peduli lingkungan melalui 

pembelajaran akidah akhlak, didalam hal itu ada 3 komponen dimana 

penerapan akhlak peduli lingkungan sekolah di MI As-Syafi’iyah yaitu 

pengelolaan lingkungan sekolah kemudian peran dari guru akidah akhlak 

dalam menananamkan peduli lingkungan kepada para siswanya kemudian 

nilai akhlak peduli lingkungan yang didapat melalui pembelajaran akidah 

akhlak 
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Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Pengelolaan Lingkungan 

Sekolah Di MI As-Syafi’iyah 

IMPLEMENTASI NILAI AKHLAK PEDULI LINGKUNGAN 

SEKOLAH MELALUI PEMBELAJARAN AKIDAH AKHLAK DI 

MI AS-SYAFI’IYAH 

Peran guru aqidah akhlak 

menenamkan akhlak 

peduli lingkungan 

sekolah 

Nilai-nilai akhlak peduli lingkungan 

yang terbentuk melalui 

pembelajaran akidah akhlak 

PEDULI LINGKUNGAN 

a. Disiplin dalam Membuang sampah pada tempatnya 

b. Bertanggung jawab dalam membersihkan kelas sebelum masuk 

pembelajaran 

c. Mandiri dalam memberihkan Wc/Kamar mandi 

d. Kreatif siswa dalam memperindah kelas dan sekolah. 

e. Bertanggung jawab dalam memelihara tanaman di sekolah 

 


