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ABSTRAK 

 
Al-Haidari, M. Rifqi Fahmi. Nilai-nilai Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Surat 

Al-A‟ra>f Ayat 56-58 Tafsir Al-Mis{ba>h} Karya M. Quraish Shihab dan 

Implementasinya dalam Pendidikan Islam. Skripsi. Ponorogo: Jurusan 

Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) Ponorogo2015. 

Kata Kunci: Nilai-nilai Pendidikan Lingkungan Hidup, Pendidikan Islam 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya berbagai kerusakan 

lingkungan hidup akibat dari perbuatan manusia dalam mengelolanya. Dalam Al-

Qur’an banyak sekali ayat yang menjelaskan mengenai pendidikan lingkungan hidup, 
salah satunya adalah surat Al-A‟ra>f ayat 56-58. Selanjutnya pendidikan Islam 

merupakan alternatif dalam menyampaikan pendidikan lingkungan hidup tersebut. 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup 

yang terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. 

Quraish Shihab; 2) Implementasi nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang 

terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish 

Shihab dalam pendidikan Islam. 

Pendekatan dalam penelitian ini adaah pendekatan kualitatif. Jenis 

penelitiannya adalah library research dengan teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumenter, yaitu dengan melakukan 

editing, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian analisisnya 

menggunakan metode content yaitu menganalisis tentang isi, pesan, atau komunikasi 

dari surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 dalam tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab 

tentang nilai pendidikan lingkungan hidup dan implementasinya dalam pendidikan 

Islam. 

Berdasarkan analisis penulis, didapatkan hasil sebagai berikut: 1) Nilai-nilai 

pendidikan lingkungan hidup dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 dalam tafsir Al-

Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab ada tiga, yaitu: a) Kesadaran, b) Pengetahuan, c) 

Perubahan Perilaku, d) Partisipasi, e) Tanggung Jawab. 2) Implementasi nilai-nilai 

pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 

tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab dalam pendidikan Islam dapat 

dilakukan dengan melalui metode: a) Metode Ceramah dan Nasehat, digunakan untuk 

nilai pengetahuan dan kesadaran; b) Metode Keteladanan, diaplikasikan pada nilai 

perubahan perilaku, partisipasi, serta tanggung jawab; c) Metode Pembiasaan 

diaplikasikan pada nilai partisipasi dan tanggung jawab; d) Metode Hukuman, 

diterapkan sebagai jalan akhir jika peserta didik masih saja tidak mengindahkan nilai-

nilai kesadaran terhadap keadaan lingkungan, perubahan perilaku, partisipasi, serta 

tanggung jawab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan hidup (yang selanjutnya disebut alam semesta) diciptakan 

untuk digunakan oleh manusia dalam melanjutkan evolusinya hingga mencapai 

tujuan penciptaan.
1
 Allah SWT menciptakan alam semesta sebagai bagian dari 

fasilitas hidup bagi manusia. Sehingga pada saat yang bersamaan manusia 

berkewajiban menjaga, memelihara, dan melakukan konservasi terhadap 

berbagai kerusakan yang dialami fasilitas tersebut.
2
 Karena kegiatan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari pemanfaatan lingkungan hidup, 

maka sudah sepatutnya manusia menjaganya dari berbagai kerusakan.  

Akan tetapi saat ini lingkungan telah mengalami berbagai permasalahan 

yang serius. Berbagai kerusakan telah dialami oleh lingkungan yang disebabkan 

oleh bermacam-macam hal. Permasalahan lingkungan merupakan kondisi-

kondisi dalam lingkungan yang menghalangi pemenuhan kebutuhan.
3
 Secara 

umum, terjadinya permasalahan lingkungan hidup disebabkan oleh dua 

penyebab, yaitu: Pertama, faktor penyebab tidak langsung, yaitu rusaknya 

lingkungan tidak disebabkan oleh campur tangan manusia, dalam hal ini 

kerusakan lingkungan disebabkan oleh bencana alam, misalnya gunung meletus, 

                                                             
1 M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013), 460. 

2 Sukarni, Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama‟ Kalimantan Selatan, (tk.: Kementerian 

Agama RI, 2011), 43. 

3 Daryanto, et. al., Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, (Yogyakarta: Gava Media, 2013), 

4. 
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gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kedua, faktor penyebab langsung, yaitu 

rusaknya lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang mengeksploitasi 

lingkungann secara berlebihan karena desakan kebutuhan, keserakahan, atau 

mungkin kekurangsadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, misalnya 

menebang hutan secara illegal, membuang sampah sembarangan, membendung 

aliran sungai, dan lain-lain.
4
 

Oleh karenanya, lingkungan hidup yang kini telah mengalami berbagai 

kerusakan harus  diberikan upaya penanganan yang serius dalam 

memperbaikinya ataupun mencegahnya dari kerusakan yang lebih parah. Karena 

rusaknya lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan manusia yang 

melewati batas. 

Manusia memiliki kebebasan dalam memanfaatkan lingkungan. Akan 

tetapi dalam memanfaatkan lingkungan tersebut, manusia tidak diperbolehkan 

berbuat tanpa aturan, melainkan harus tetap menjamin kualitas lingkungan. Hal 

inilah yang diharapkan mampu membuat lingkungan hidup dapat bertahan dan 

terjaga kelestariannya.
5
 

Walaupun tidak semua masalah lingkungan disebabkan oleh manusia, 

tetapi manusia tetap memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, 

terutama dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus memiliki kesadaran 

                                                             
4 Tim Penyusun, Tafsir Al-Qur‟an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup, (Jakarta: Lajnah 

Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2009), 309. 

5 Erwati Aziz, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui Pendidikan Islam, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 45. 
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akan pentingnya kelestarian lingkungan bagi kehidupannya. Kesadaran akan 

lingkungan tidak akan terjadi tanpa adanya nilai-nilai kepedulian terhadap 

lingkungan pada diri manusia. Nilai-nilai tersebut menyadarkan seseorang 

mengenai permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan demikian, tingkat 

kesadaran seseorang terhadap nilai-nilai kepedulian lingkungan tersebut 

memiliki peran tersendiri dalam membentuk tingkah laku pelestarian 

lingkungan.
6
 

Allah SWT menciptakan alam semesta untuk kepentingan dan 

kemaslahatan manusia, maka sudah sepatutnya manusia menjaga dan 

melestarikannya. Karena alam semesta merupakan amanah yang dititipkan Allah 

SWT kepada manusia. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29: 

      
   

   
    

    
    

Artinya: “Dia-lah (Allah), yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya 

tujuh langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-
Baqarah: 29)

7
 

 

Salah satu jalan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan adalah 

melalui pendidikan lingkungan hidup, yaitu penanaman kepedulian terhadap 

lingkungan secara langsung maupun tidak langsung dalam membentuk 

                                                             
6 Zulriska Iskandar, Psikologi Lingkungan: Metode dan Aplikasinya, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2013), 219. 

7 Al-Qur’an, 2 : 29. 
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kepribadian mandiri, tindakan dan pola pikir peserta didik sehingga dapat 

dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
8
 

Dalam Al-Qur’an banyak sekali ayat yang mengandung nilai-nilai 

pendidikan lingkungan hidup. Salah satunya adalah surat Al-A‟ra>f ayat 56-58. 

Dan penjelasan mengenai kandungan surat tersebut terdapat dalam berbagai 

kitab tafsir. Salah satunya adalah tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab. 

Penjelasan dalam tafsir tersebut sangat mudah dipahami, sehingga penulis 

bermaksud menganalisis kandungan pendidikan lingkungan hidup dalam surat 

Al-A‟ra>f ayat 56-58 yang dijelaskan dalam tafsir tersebut. 

Pendidikan lingkungan hidup merupakan hal yang sangat penting 

diajarkan karena mengandung etika bagaimana menjaga lingkungan dengan 

sebaik-baiknya. Pendidikan lingkungan hidup sudah seharusnya menjadi bagian 

tak terlepaskan dalam dunia pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. 

Karena dengan begitu kelestarian lingkungan hidup bisa diajarkan secara 

menyeluruh dalam naungan suatu sistem yang disebut pendidikan Islam, bukan 

hanya sebagai sebuah mata pelajaran yang terpisah dari mata pelajaran lainnya. 

Dari sini penulis tertarik untuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi 

yang berjudul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP 

DALAM SURAT AL-A’RA>F AYAT 56-58 TAFSIR AL-MIS{BA>H 

KARYA M. QURAISH SHIHAB DAN IMPLEMENTASINYA DALAM 

PENDIDIKAN ISLAM”. 

                                                             
8 Daryanto, et. al., Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, 1. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam 

surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab ? 

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang 

terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. 

Quraish Shihab dalam pendidikan Islam ? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang terkandung 

dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish 

Shihab. 

2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup 

yang terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} 

karya M. Quraish Shihab dalam pendidikan Islam. 
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D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Kajian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

khazanah keilmuan mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan lingkungan 

hidup yang terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} 

karya M. Quraish Shihab dalam pendidikan Islam. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih 

kepada: 

a). Bagi Lembaga Pendidikan: dapat memberikan sumbangan pemikiran 

pada lembaga pendidikan dalam penanaman pendidikan lingkungan 

hidup. 

b). Bagi Pendidik: dapat memberikan motivasi untuk berimprovisasi dan 

berinovisasi dalam penanaman pendidikan lingkungan hidup. 

c). Bagi Masyarakat: dapat mengetahui pentingnya pentingnya menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. 

d). Bagi peneliti: untuk melatih dan mengembangkan metode berfikir 

analisis, serta menambah wawasan terkait dengan implementasi nilai-

nilai pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam surat Al-
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A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab dalam 

pendidikan Islam. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.
9
 

b. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah literer atau penelitian 

pustaka (Library Research). Artinya, adalah telaah yang dilaksanakan 

untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang 

relevan. Dalam penelitian seperti ini acuan dan rujukan dalam mengolah 

data dan menafsirkannya, harus dilakukan dengan tolak ukur berupa 

teori-teori yang diterima kebenarannya di dalam berbagai literatur.
10

 

 

 

 

                                                             
9
 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 

3. 
10 Hadari Nawawi, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 23. 
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2. Sumber Data  

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah bahan atau rujukan utama dalam 

mengadakan suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah: M. Quraish Shihab, Tafsi>r Al-

Mis}ba>h}: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur‟an, Volume 5, 

Jakarta: Lentera Hati, 2003. 

b. Sumber Data Sekunder 

Yang dimaksud sumber data sekunder disini adalah buku-buku 

yang ditulis oleh tokoh-tokoh lain yang berkaitan dengan masalah dalam 

kajian ini, yaitu antara lain: 

1). Ali Anwar Yusuf, Islam dan Sains Modern: Sentuhan Islam 

Terhadap Berbagai Disiplin Ilmu, Bandung: CV Pustaka Setia, 

2006. 

2). Daryanto, et. al., Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, 

Yogyakarta: Gava Media, 2013. 

3). Eggi Sudjana, HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup Perspektif 

Islam, Bogor: Yayasan As-Syahidah, 1998. 

4). Erwati Aziz, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui 

Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. 

5). Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang 

Kusut Dunia Pendidikan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006. 
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6). Muhammad Tholchah Hasan, Diskursus Islam dan Pendidikan: 

Sebuah Wacana Kritis, Ciputat: Bina Wiraswasta Insan Indonesia, 

2000. 

7). Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam: Edisi Revisi, Jakarta: 

PT Bumi Aksara, 2010. 

8). Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, 

Teoritis, dan Praktis, Jakarta: Ciputat Pers, 2002. 

9). Tim Penyusun, Tafsir Al-Qur‟an Tematik: Pelestarian Lingkungan 

Hidup, Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen 

Agama RI, 2009. 

10). Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1995. 

11). Zulriska Iskandar, Psikologi Lingkungan: Metode dan Aplikasinya, 

Bandung: PT Refika Aditama, 2013. 

12). Sumber data lain yang membahas pendidikan lingkungan hidup dan 

pendidikan Islam. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul yang akan 

dikaji, maka peneliti menggunakan teknik dokumenter yaitu: pengumpulan 

data atau informasi dari berbagai dokumen yang dapat berbentuk tulisan 

seperti jurnal penelitian, skripsi, buku teks, atau karya monumental yang 
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dipandang ada relevansinya sebagai bahan penulisan. Kemudian data yang 

ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:
11

 

a. Editing Data, yaitu proses pemeriksaan kembali data hasil penelitian, 

pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang 

muncul dari data-data yang telah terkumpul. 

b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan data yang telah tersusun 

yang diberi kode atau sandi-sandi, yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang 

telah ditentukan, kemudian data yang telah terkumpul tersebut diberi 

kode atau sandi-sandi, yang memungkinkan adanya kesimpulan. 

c. Menarik kesimpulan, adalah menyusun data yang telah diedit dan diberi 

sandi-sandi itu kedalam suatu himpunan data yang tersusun secara 

sistematis. dari beberapa uraian yang telah disajikan, kemudian peneliti 

membuat suatu kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

4. Analisis Data 

Setelah pengumpulan data selesai, maka data tersebut dianalisis 

dengan menggunakan metode data content, yaitu menganalisis tentang isi, 

pesan, atau komunikasi.
12

 

                                                             
11 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), 122. 
12 Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif , (Jogjakarta: Bayu Indra Grafika, 1987), 47. 



 

xviii 
 

Metode ini digunakan untuk menganalisis dan berusaha menjelaskan 

bangunan pemikiran tentang masaalah yang dibahas dengan menggunakan 

proses berfikir induktif, kemudian deduktif dalam penarikan kesimpulan. 

F. Sistematika Pembahasan 

Skripsi ini disusun dalam lima bab dan beberapa sub bab yang saling 

berkaitan, secara garis besar dapat penulis gambarkan sebagai berikut: 

Bab I berisi dasar global mengenai keseluruhan isi skripsi yang akan 

disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu,  

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi landasan teori tentang pendidikan lingkungan hidup dan 

pendidikan Islam, serta telaah hasil penelitian terdahulu. 

Bab III berisi deskripsi data tentang implementasi nilai-nilai 

pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-

58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab dalam pendidikan Islam, yaitu 

meliputi: 

A. Biografi M. Quraish Shihab 

1. Riwayat Hidup M. Quraish Shihab 

2. Karya-karya M. Quraish Shihab 

B. Surat Al-A‟ra>f Ayat 56-58 dan Isi Kandungannya 
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C. Deskripsi data tentang nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang 

terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. 

Quraish Shihab. 

Bab IV berisi tentang analisis data tentang implementasi nilai-nilai 

pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-

58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab dalam pendidikan Islam, yaitu 

meliputi: 

A. Analisis nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang terkandung dalam 

surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. Quraish Shihab. 

B. Analisis implementasi nilai-nilai pendidikan lingkungan hidup yang 

terkandung dalam surat Al-A‟ra>f ayat 56-58 tafsir Al-Mis{ba>h} karya M. 

Quraish Shihab dalam pendidikan Islam. 

Bab V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari hasil analisa dan 

saran-saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

A. Landasan Teori 

1. Nilai Pendidikan Lingkungan Hidup 

a. Pengertian Nilai 

Nilai merupakan sifat dari suatu benda yang dapat menarik minat 

seseorang. Jadi pada hakikatnya nilai adalah sifat atau kualitas yang 

melekat pada sesuatu. Sesuatu dapat dikatakan mengandung nilai 

apabila memiliki sifat atau kualitas yang melekat padanya. Nilai 

merupakan suatu konsep pembentukan jiwa seseorang yang merupakan 

cermin dari tingkah laku manusia sehingga menjadi anggapan yang 

baik.
13

 

Muhaimin berpendapat bahwa  nilai adalah prinsip, standar atau 

kualitas yang dipandang bermanfaat atau sangat diperlukan. Nilai adalah 

suatu keyakinan atau kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang 

atau sekelompok orang untuk memilih tindakannya, atau menilai suatu 

yang bermakna atau tidak bermakna bagi kehidupannya.
14

 

Nilai merupakan elemen kognitif yang lebih dalam dibandingkan 

dengan pengetahuan. Nilai-nilai yang dianut manusia sangat penting, 

karena dalam berinteraksi dengan lingkungannya (baik lingkungan fisik, 

                                                             
13Beni Ahmad Saebani, et. al, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 33. 

14Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 148. 
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sosial, maupun budaya) nilai-nilai tersebut berpengaruh dalam tingkah 

lakunya.
15

 

Dalam pelaksanaanya, nilai dijadikan dalam bentuk norma atau 

ukuran sehingga mengandung suatu perintah (wajib), anjuran (sunnah), 

larangan (haram), dan celaan (makruh). Oleh karenanya, jika 

membicarakan tentang nilai, maka sebenarnya membicarakan tentang 

suatu yang ideal, yaitu mengenai cita-cita, harapan, dambaan, dan 

keharusan.
16

 

Spranger membagi nilai menjadi enam kategori yang menjadi 

rujukan manusia dalam kehidupannya. Kategori-kategori tersebut 

yaitu:
17

 

1). Nilai teoritik. Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional 

dalam memikirkan, menganalisis, dan membuktikan kebenaran 

sesuatu. Kadar benar-salah dalam nilai teoritik didasarkan menurut 

pertimbangan akal pikiran. 

2). Nilai ekonomis. Nilai ini terkait dengan pertimbangan untung-rugi. 

Objek yang menjadi pertimbangan adalah harga dari suatu barang 

atau jasa. 

3). Nilai estetik. Nilai ini apabila dilihat dari subyek yang memilikinya, 

maka akan memunculkan kesan indah-tidak indah. Nilai estetik 

                                                             
15Zulriska Iskandar, Psikologi Lingkungan: Metode dan Aplikasinya, 211. 

16Beni Ahmad Saebani, et. al, Ilmu Pendidikan Islam, 34. 

17Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), 33-36. 
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lebih menekankan penilaian pribadi seseorang yang bersifat 

subyektif. 

4). Nilai sosial. Nilai tertinggi dari nilai sosial adalah kasih sayang 

antar manusia. Nilai sosial yang paling ideal dapat dicapai ketika 

antara seseorang dengan yang lainnya saling memahami. 

5). Nilai politik. Nilai tertinggi dalam nilai politik adalah kekuasaan. 

Kekuatan merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh pada 

nilai politik yang dimiliki seseorang. 

6). Nilai agama. Nilai agama bersumber dari kebenaran tertinggi yang 

datang dari Tuhan. Nilai tertinggi yang dicapai adalah keselarasan 

semua unsur kehidupan (antara kehendak manusia dengan perintah 

Tuhan, antara ucapan dan tindakan, atau antara keyakinan dengan 

perbuatan). 

Berdasarkan tingkatannya, nilai menurut Max Scheler dapat 

dikelompokkan ke dalam 4 tingkatan, yaitu:
18

 

1). Nilai kenikmatan. Pada tingkatan ini terdapat sederetan nilai yang 

membuat bahagia atau menderita. 

2). Nilai kehidupan. Pada tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting 

bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani, 

kesejahteraan umum, dan lain-lain. 

                                                             
18

Ibid., 38-39. 
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3). Nilai kejiwaan. Pada tingkatan ini terdapat nilai kejiwaan yang 

sama sekali tidak bergantung pada keadaan jasmani atau 

lingkungan. Nilai-nilai semacam ini adalah keindahan, kebenaran, 

dan pengetahuan murni yang dicapai melalui filsafat. 

4). Nilai Kerohanian. Pada tingkatan ini terdapat nilai yang suci 

maupun tidak suci. Nilai-nilai ini terutama lahir dari ketuhanan 

sebagai nilai tertinggi. 

Dengan demikian, nilai merupakan suatu kualitas yang melekat 

pada pribadi manusia dalam berinteraksi pada kehidupan sehari-hari. 

Baik atau buruknya diri seseorang dapat dipandang dari sudut kualitas 

(nilai) yang dianutnya. 

b. Pengertian Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang dengan segala 

sumber daya alam, termasuk manusia dan aktivitas sosial ekonominya 

dan seluruh interaksi antar sumber daya alam yang membentuk suatu 

sistem lingkungan. Lingkungan hidup merupakan suatu sistem 

kehidupan dari elemen-elemen yang saling mempengaruhi antara satu 

elemen dengan elemen lainnya. Tidak satupun elemen dialam semesta 

ini bersifat independen atau tidak saling membutuhkan dan saling 

mempengaruhi.
19

 

                                                             
19 Eggi Sudjana, HAM, Demokrasi, dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam, 87. 
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Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar 

tempat hidup atau tempat tinggal makhluk hidup. Ilmu yang 

mempelajari tentang tempat tinggal makhluk hidup adalah ekologi. 

Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu “oikos” yang berarti rumah 

atau tempat tinggal, serta kata “logos” yang berarti ilmu.20
 

Setiap makhluk hidup terpengaruh oleh lingkungan 

hidupnya.Sebaliknya, mereka juga mempengaruhi 

lingkungannya.Antara makhluk hidup dan lingkungannya terjadi 

interaksi yang saling mempengaruhi, sehingga menjadi suatu kesatuan 

secara fungsional yang disebut ekosistem.
21

Begitu pula manusia dan 

lingkungannya saling mempengaruhi satu sama lain. 

c. Unsur-unsur Lingkungan Hidup 

Unsur-unsur lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu:
22

 

1). Unsur Abiotik 

Komponen abiotik merupakan komponenlingkungan hidup 

yang terdiri dari benda-benda mati. Beberapa contoh komponen 

abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi 

,daniklim. 

                                                             
20Imas Rosyanti, Esensi Al-Qur‟an, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 117. 

21
Ibid. 

22http://laelidewisasmita.wordpress.com/2012/03/24/unsur-unsur-lingkungan-hidup/, diakses 

tanggal 4 Januari 2-15 pukul 22:13. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Komponen&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Air
http://id.wikipedia.org/wiki/Udara
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya_matahari
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah
http://id.wikipedia.org/wiki/Topografi
http://id.wikipedia.org/wiki/Iklim
http://laelidewisasmita.wordpress.com/2012/03/24/unsur-unsur-lingkungan-hidup/
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2). Unsur Biotik 

Biotik adalah komponen lingkungan hidup yang terdiri atas 

makhluk hidup.Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai 

pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan, 

melipatgandakan, atau mempercepat penyebaran hewan dan 

tumbuhan. 

3). Unsur Sosial Budaya 

Unsur sosial budaya adalah lingkungan sosial dan budaya 

yang dibuat manusia dan merupakan sistem nilai, gagasan, dan 

keyakinan dalam berperilaku sebagai makhluk sosial.Unsur ini 

berperan dalam perubahan lingkungan demi memenuhi kebutuhan 

hidup manusia. 

d. Manusia dan Lingkungan Hidup 

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari 

kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas 

dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta 

memenuhi kebutuhan lainnya dan ketersediaan atau sumber-sumber 

yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai 

sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai 

kebutuhannya.
23

 

                                                             
23http://tyagita-ratih.blogspot.nl/2013/02/arti-pentingnya-lingkungan-bagi.html, diakses tanggal 

16 September 2014, pukul 14:26. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
http://tyagita-ratih.blogspot.nl/2013/02/arti-pentingnya-lingkungan-bagi.html
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Alam semesta diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan 

manusia dan untuk dipelajari manusia agar manusia dapat menjalankan 

fungsi dan kedudukannya sebagai manusia di muka bumi.
24

 

Dalam Islam, Lingkungan disebutkan secara global sebagai alam 

semesta. Allah SWT menciptakan manusia dan menugaskannya menjadi 

khali>fah.
25 

Dalam Al-Qur’an suratAl-Baqarah ayat 30 Allah SWT 

berfirman: 

   
  

   
   
   

   
  

  
    

    
     

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 
Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang 

khali>fah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa 

Engkau hendak menjadikan orang yang akan membuat 

kerusakan dan menumpahkan darah di sana, sedangkan 

kami senantiasa bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 

                                                             
24Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 83. 
25 Kata khali>fah pada mulanya berarti “yang menggantikan” atau “ yang datang sesudah siapa 

yang datang sebelumnya”. Atas dasar inilah ada yang memahami kata khali>fah mempunyai arti 

“yang menggantikan Allah SWT” dalam menegakkan kehendak-Nya dan menerapkan ketetapan-Nya. 

(Lihat: Tim Penyusun, Tafsir Al-Qur‟an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup, (Jakarta: Lajnah 

Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama RI, 2009), 2-3). 
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nama-Mu?" Dia berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui."”. (Q.S. Al-Baqarah: 30)
26

 

 

Menurut ayat di atas, kekhalifahan mengandung tiga unsur 

pokok, yaitu:
27

 

1). Manusia sebagai khali>fah. 

2). Bumi menjadi tempat tinggal manusia. 

3). Tugas kekhalifahan dibebankan Allah SWT kepada manusia. 

Kekhalifahan menuntut pemeliharaan, bimbingan, pengayoman, 

dan pengarahan seluruh makhluk agar mencapai tujuan 

penciptaan.Melalui tugas kekhalifahan, Allah SWT memerintahkan 

manusia membangun alam ini sesuai tujuan yang dikehendaki-Nya.
28

 

Dalam Al-Qur’an, hubungan manusia dengan alam digambarkan 

sebagai hubungan saling membutuhkan. Sebagai khali>fah fi> al-ardh, 

manusia harus memberikan perhatiannya sebagai pemimpin alam yang 

dapat menyelamatkan alam dari kehancuran dan kerusakan.
29

 

Manusia sebagai khali>fah pada hakikatnya dalam kehidupan di 

dunia, manusia mendapat tugas dari Allah SWT untuk menjadi 

pengganti atau wakil kuasa-Nya dalam mewujudkan kehendak di bumi, 

serta segala fungsi dan peranan-Nya terhadap alam semesta.Status 

                                                             
26Al-Qur’an, 2: 30. 
27M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur‟an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, 460-461. 

28 M. Thalhah, et al., Fiqih Lingkungan, Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, 

(Yogyakarta: Total Media, 2008), 26-27. 
29Hasan Basri Jumin, Sains dan Teknologi dalam Islam, Tinjauan Genetis dan Ekologis, (Jakarta: 

PT RajaGrafindo Persada, 2012), 108-109. 
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manusia sebagai khali>fah memiliki peran sebagai pengemban atau 

pelaksana fungsi pemeliharaan-Nya terhadap alam semesta, agar 

tercapai tujuan penciptaan alam semesta.
30

 

Manusia sebagai khali>fah di bumi bertugas melakukan 

pengelolaan serta mendayagunakan ciptaan Allah SWT untuk 

kesejahteraan hidup bersama, yang mana pada akhirnya kesejahteraan 

tersebut menjadi jembatan kebahagiaan hidup di akhirat.
31

 

Manusia dalam pelestarian lingkungan hidup bukan hanya 

sekedar menjadi objek, yang menjadi korban, yang menderita bencana, 

yang diawasi, dan sebagainya.Tetapi manusia juga harus menjadi subjek 

yang aktif dan bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup 

dengan penuh kesadaran dan kreativitas.
32

 

e. Masalah Lingkungan Hidup 

Masalah lingkungan hidup mulai bergema pada tahun 1968 

ketika diangkat oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), di antaranya 

karena ditemukannya kasus-kasus pencemaran lingkungan, antara lain 

berupa kabut asap yang mengganggu pernapasan di Los Angeles dan 

New York Amerika Serikat, kematian massal burung pemakan ikan di 

beberapa kawasan Eropa yang ternyata disebabkan oleh kadar pestisida 

                                                             
30Muhaimin, Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan, 9-10. 

31M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam, Tinjauan Toeritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Interdisipliner, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 26. 

32Muhammad Tholchah Hasan, Diskursus Islam dan Pendidikan: Sebuah Wacana Kritis, 

(Ciputat: PT Bina Wiraswasta Insan Indonesia, 2000), 40.  
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yang tinggi dalam tubuh burung-burung tersebut, serta beberapa kasus 

pencemaran lain di Jepang.
33

 

Sedangkan masalah lingkungan hidup di Indonesia antara lain 

adalah pembalakan liar, pencemaran air karena limbah industry dan 

pertambangan, polusi udara, asap dank abut dari kebakaran hutan, 

perburuan liar, pengancuran terumbu karang, pembuangan sampah 

sembarangan, hujan asam akibat polusi udara, serta berbagai masalah 

lainnya.
34

 

Beberapa kasus tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam 

Al-Qur’an suratAl-Ru>m ayat 41: 

   
  

   
  

   
      

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan 
karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan 

kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, 

agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Al-Ru>m: 

41)
35

 

 

 

 

                                                             
33 M. Thalhah, et al, Fiqh Ekologi: Menjaga Bumi Memahami Makna Kitab Suci, 229. 
34Daryanto, et. al., Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, 32. 

35Al-Qur’an, 30 : 41. 
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Secara umum, terjadinya kerusakan lingkungan hidup 

disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu:
36

 

1). Faktor penyebab tidak langsung, yaitu rusaknya lingkungan tidak 

disebabkan oleh campur tangan manusia, dalam hal ini kerusakan 

lingkungan disebabkan oleh bencana alam, misalnya gunung 

meletus, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. 

2). Faktor penyebab langsung, yaitu rusaknya lingkungan disebabkan 

oleh ulah manusia yang mengeksploitasi lingkungann secara 

berlebihan karena desakan kebutuhan, keserakahan, atau mungkin 

kekurangsadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, misalnya 

menebang hutan secara illegal, membuang sampah sembarangan, 

membendung aliran sungai, dan lain-lain. 

f. Pengertian Pendidikan Lingkungan Hidup 

Pendidikan lingkungan hidup adalah pendidikan tentang 

lingkungan hidup dalam hal menanamkan secara langsung maupun tidak 

langsung dalam membentuk kepribadian mandiri serta pola tindak dan 

pola pikir peserta didik dalam melestarikan lingkungan hidup sehingga 

dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pendidikan 

lingkungan hidup merupakan upaya melestarikan dan menjaga 

lingkungan serta ekosistem kehidupan makhluk hidup yang dapat 

                                                             
36Tim Penyusun, Tafsir Al-Qur‟an Tematik: Pelestarian Lingkungan Hidup, 309. 



 

xxxi 
 

memberikan kontribusi pada keberlangsungan kehidupan yang seimbang 

dan harmonis.
37

 

Dalam pendidikan lingkungan hidup harus memperhatikan tiga 

unsur penting, yaitu hati, pikiran, dan tangan.Untuk menumbuhkan 

kesadaran manusia terhadap lingkungan hidup, proses yang paling 

pentng adalah menyentuh hatinya. Jika dalam proses penumbuhan 

kesadaran tersebut telah terjadi perubahan sikap serta pola pikir terhadap 

lingkungan hidup, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

peningkatan pengetahuan dan pemahaman mengenai lingkungan hidup 

(yang berarti berkenaan dengan pikiran), serta keterampilan dalam 

mengelola lingkungan hidup (yang berarti berkenaan dengan tangan atau 

perbuatan).
38

 

Agar manusia dapat memikirkan lingkungan dalam jangka 

panjang, maka dia harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan. 

Manusia harus dapat berinteraksi dengan lingkungan secara beradab. 

Hal ini harus dapat dilakukan seperti berhubungan dengan manusia 

lainnya.
39

 

 

                                                             
37Daryanto, et. al., Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, 1. 

38
Ibid., 1-2. 

39Zulriska Iskandar, Psikologi Lingkungan: Metode dan Aplikasinya, 210. 
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Adapun prinsip-prinsip pendidikan lingkungan hidup adalah 

sebagai berikut:
40

 

1). Mempertimbangkan lingkungan sebagai suatu totalitas alami dan 

buatan, bersifat teknologi dan sosial (ekonomi, politik, kultural, 

historis, moral, estetika, dan lain-lain). 

2). Merupakan suatu proses yang berjalan secara terus menerus dan 

sepanjang hayat (dimulai pada waktu pra sekolah, lalu berlanjut ke 

tahap pendidikan formal maupun non formal). 

3). Memiliki pendekatan yang bersifat interdisipliner (dengan menarik 

atau mengambil isi atau ciri spesifik dari masing-masing disiplin 

ilmu sehingga memungkinkan suatu pendekatan yang menyeluruh 

dan perspektif yang seimbang). 

4). Menguji isu lingkungan yang utama dari sudut pandang lokal, 

nasional, regional, dan internasional, sehingga peserta didik dapat 

menerima wawasan mengenai kondisi lingkungan hidup di wilayah 

geografis lainnya. 

5). Memberikan penekanan pada situasi lingkungan hidup saat ini dan 

situasi lingkungan hidup yang potensial, dengan 

mempertimbangkan sudut historisnya. 

                                                             
40

Ibid., 3. 
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6). Mempromosikan nilai dan pentingnya kerjasama lokal, nasional, 

dan internasional untuk mencegah dan memecahkan masalah-

masalah lingkungan hidup. 

7). Secara eksplisit mempertimbangkan atau memperhitungkan aspek 

lingkungan hidup dalam rencana pembangunan dan pertumbuhan. 

Sedangkan fokus dalam pendidikan lingkungan hidup yaitu 

meliputi:
41

 

1). Kepedulian dan sensitifitas terhadap lingkungan hidup dan 

tantangannya. 

2). Pengetahuan dan pemahaman tentang lingkungan hidup dan 

tantangannya. 

3). Perubahan perilaku terhadap lingkungan hidup dan 

mengembangkan peningkatan kualitas lingkungan hidup. 

4). Keahlian untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan lingkungan 

hidup. 

5). Partisipasi untuk menerapkan pengetahuan dan keahlian terkait 

program lingkungan hidup. 

 

 

                                                             
41http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_lingkungan_hidup, diakses tanggal 4 Januari 2015, 

pukul 23:38 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan_lingkungan_hidup
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Dalam pendidikan lingkungan hidup, pemecahan masalah 

lingkungan hidup dapat ditempuh melalui tiga langkah utama, yaitu:
42

 

1). Menyadari adanya masalah pada lingkungan hidup. Pada dasarnya 

setiap individu mengetahui masalah yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya, lokal, regional, nasional, bahkan internasional, 

akantetapi masih belum tahu harus berbuat apa. 

2). Menganalisis masalah untuk mengidentifikasi penyebab munculnya 

masalah lingkungan hidup. 

3). Mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah lingkungan 

hidup tersebut dan mencegah terjadinya masalah lagi di masa 

mendatang. 

Muhammad Tholchah Hasan menyebutkan sasaran dalam 

pelestarian lingkungan hidup setidaknya ada empat:
43

 

1). Membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan. 

2). Melestarikan sumber-sumber alam agar dapat dimanfaatkan terus-

menerus. 

3). Mencegah kemerosotan mutu lingkungan dan meningkatkannya. 

4). Membimbing manusia dari posisi perusak lingkungan menjadi 

pembina lingkungan. 

                                                             
42Daryanto, et. al., Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, 7-8. 

43Muhammad Tholchah Hasan, Diskursus Islam dan Pendidikan: Sebuah Wacana Kritis, 38-39. 
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Untuk menangani masalah lingkungan hidup bukan hanya 

menerapkan dan memberlakukan kebijakan pemerintah semata 

(misalnya peraturan perundang-undangan), akan tetapi yang lebih 

penting adalah mengubah gaya hidup setiap manusia. Karena maslah 

lingkungan hidup adalah masalah dan tanggung jawab setiap manusia.
44

 

Gaya hidup yang dapat memecahkan masalah lingkungan hidup 

adalah gaya hidup yang memegang prinsip keberlanjutan dan 

menerapkan etika lingkungan dalam kehidupan, serta menerapkan 

prinsip 4R, yaitu: Reduce (mengurangi penggunaan sumber daya alam 

yang berlebihan), Reuse (menggunakan kembali sumber daya yang 

masih bisa digunakan kembali), Recycle (mendaur ulang bahan yang 

telah digunakan), dan Replanting (menanam kembali).
45

 

g. Tujuan Pendidikan Lingkungan Hidup 

Dalam Undang-undang Repubik Indonesia nomor 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tujuan 

perlindungandanpengelolaanlingkunganhidup yaitu:
46

 

1). Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari 

pencemarandan/ataukerusakan lingkungan hidup. 

2). Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia. 

                                                             
44

Ibid., 10. 

45
Ibid. 

46Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3 ayat 1, (Yogyakarta: Pena Pustaka, tt.), 13 
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3). Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian 

ekosistem. 

4). Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

5). Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan 

hidup. 

6). Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi 

masa depan. 

7). Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup 

sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

8). Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. 

9). Mewujudkan pembangunan berkelanjutan. 

10). Mengantisipasi isu lingkungan global. 

Adapun tujuan dilaksanakannya pendidikan lingkungan hidup 

menurut hasil dari konferensi antar Negara tentang pendidikan 

lingkungan di Tbilisi pada tahun 1975 dapat dijabarkan menjadi enam 

kelompok sebagai berikut:
47

 

1). Kesadaran, yaitu memberikan dorongan kepada setiap individu 

untuk memperoleh kesadaran dan kepekaan terhadap lingkungan 

dan masalahnya. 

                                                             
47Daryanto, et. al., Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup, 11-12. 
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2). Pengetahuan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh 

berbagai pengalaman dan pemahaman tentang lingkungan dan 

masalahnya. 

3). Sikap, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh 

seperangkat nilai dan kemampuan dalam mendapatkan pilihan yang 

tepat, serta mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan, dan 

memberikan motivasi untuk berperan secara aktif dalam 

peningkatan dan perlindungan lingkungan. 

4). Keterampilan, yaitu membantu setiap individu untuk memperoleh 

keterampilan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah 

lingkungan. 

5). Partisipasi, yaitu memberikan motivasi kepada setiap individu 

untuk berperan secara aktif dalam pemecahan masalah lingkungan. 

6). Evaluasi, yaitu mendorong setiap individu agar memiliki 

kemampuan mengevaluasi pengetahuan tentang lingkungan ditinjau 

dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik, dan faktor-faktor 

pendidikan. 
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Sedangkan tujuan pendidikan lingkungan hidup menurut hasil 

lokakarya internasional tentang pendidikan lingkungan hidup yang 

diadakan di Beograd, Yugoslavia, secara ringkas dirumuskan sebagai 

berikut: 

1). Meningkatkan kesadaran dan perhatian terhadap keterkaitan di 

bidang ekonomi, sosial, politik, serta ekologi, baik di daerah 

perkotaan maupun pedesaan. 

2). Memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku, motivasi, dan 

komitmen yang diperlukan untuk bekerja secara individu maupun 

kolektif untuk menyelesaikan masalah lingkungan saat ini dan 

mencegah munculnya masalah baru. 

3). Menciptakan satu kesatuan pola tingkah laku baru bagi individu, 

kelompok, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup. 

Dari kedua rumusan mengenai tujuan pendidikan lingkungan 

hidup tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan 

pendidikan lingkungan hidup yaitu membentuk sikap dan kepribadian 

manusia agar peka terhadap keadaan lingkungan hidup, sehingga 

memiliki kesadaran dan keterampilan dalam mengatasi masalah pada 

lingkungan hidup tersebut. 
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2. Pendidikan Islam 

a. Pengertian Pendidikan Islam 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha untuk membantu, 

melatih, dan mengarahkan anak melalui transmisi pengertahuan, 

pengalaman, intelektual, dan keberagaman sesuai dengan fit}rah manusia 

supaya dapat berkembang sampai pada tujuan yang dicita-citakan, yaitu 

kehidupan sempurna dengan terbentuknya kepribadian yang utama.
48

 

Sedangkan pengertian pendidikan Islam setidaknya diungkapkan 

oleh beberapa ahli sebagai berikut: 

1). Menurut ’Umar Muh}ammad Al-T{oumi> Al-Shaibani>: 

pendidikan Islam diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku 

individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan 

kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui 

proses kependidikan.
49

 

2). Menurut Yu>suf Al-Qardha>wi>: pendidikan Islam adalah 

pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan 

jasmaninya, serta akhlak dan keterampilannya. Karena itu 

pendidikan Islam menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam 

keadaan damai dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat 
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dengan segala kebaikan dan kejahatannya, serta manis dan 

pahitnya.
50

 

3). Menurut Hasan Langgulung: Pendidikan Islam ialah pendidikan 

yang memiliki 4 macam fungsi, yaitu:
51

 

a). Menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan 

tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. 

b). Memindahkan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan 

peranan-peranan tersebut dari generasi tua kepada generasi 

muda. 

c). Memindahkan nilai-nilai yang bertujuan untuk memelihara 

keutuhan dan kesatuan masyarakat yang menjadi syarat mutlak 

bagi kelanjutan hidup (survival) suatu masyarakat dan 

peradaban. 

4). Menurut Ahmad D. Marimba: Pendidikan Islam diartikan sebagai 

bimbingan jasmaniah dan rohaniah menuju terbentuknya 

kepribadian utama menurut ukuran Islam.
52

 

5). MenurutShe>d Naquib Al-Atta>s: pendidikan Islam ialah usaha 

yang dilakukan pendidik terhadap peserta didik untuk pengenalan 

dan pengakuan tempat-tempat yang benar dari segala sesuatu 
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didalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah 

pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat didalam 

tatanan wujud dan keberadaan.
53

 

6). Menurut ’Abd Al-Rahma>n Al-Nah}la>wi>: pendidikan Islam 

adalah pengaturan pribadi dan masyarakat sehingga dapat memeluk 

Islam secara logis dan sesuai secara keseluruhan baik dalam 

kehidupan individu maupun kolektif.
54

 

7). Muh}ammad Fa>d}il Al-Jamali>merumuskan pengertian 

pendidikan Islam sebagai upaya upaya mengembangkan, 

mendorong, serta mengajak manusia lebih maju dengan 

berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia 

sehingga terbentuk pribadi yang sempurna, baik yang berkaitan 

dengan akal, perasaan, maupun perbuatan.
55

 

8). Menurut Abdul Kholiq, pendidikan Islam merupakan suatu proses 

yang mengarahkan manusia pada kehidupan yang lebih baik dan 

mengangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan 

dasar (fit}rah) dan kemampuan belajarnya.
56
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9). Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan 

yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang 

secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.
57

 

Dari berbagai rumusan tentang definisi pendidikan Islam di atas, 

dapat dipahami bahwa pendidikan Islam merupakan rangkaian usaha 

membimbing dan mengarahkan potensi manusia, yang mana potensi 

tersebut berupa kemampuan dasar (fit}rah) dan kemampuan belajar yang 

memungkinkan terjadinya perubahan dalam kehidupannya sebagai 

makhluk individu maupun makhluk sosial, serta dalam hubungannya 

dengan alam semesta.
58

 

Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan atau 

mentransformasikan ilmu dan keterampilan kepada peserta didik, tetapi 

juga memberikan bekal kepada mereka untuk mampu memecahkan 

masalah yang tampak sekarang maupun yang tampak di masa 

mendatang.
59

 

Keberadaan pendidikan Islam tidak sekedar menyangkut ciri khas 

dari coraknya yang religius, melainkan juga menyangkut persoalan yang 

paling mendasar, yaitu tujuan yang diyakini sebagai tujuan yang paling 
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ideal, yang mana tujuan tersebut adalah insa>n ka>mil (manusia yang 

paripurna / sempurna).
60

 

Ngainun Naim dan Achmad Sauqimengutip pendapat Azyumardi 

Azra mengenai karakteristik pendidikan Islam ada tujuh, yaitu:
61

 

1). Penguasaan ilmu pengetahuan. Selaras dengan ajaran dasar dalam 

Islam yang mewajibkan umatnya untuk mencari dan manguasai ilmu 

pengetahuan. 

2). Pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu yang telah dikuasai harus 

diberikan dan dikembangkan kepada orang lain. 

3). Penekanan pada nilai-nilai akhlak dalam penguasaan dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

4). Penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan tersebut hanyalah 

untuk pengabdian kepada Allah SWT dan kemaslahatan umum. 

5). Penyesuaian pada perkembangan anak. Pendidikan diberikan sesuai 

umur, kemampuan, perkembangan jiwa, dan bakat anak. 

6). Pengembangan kepribadian. Hal ini berkaitan dengan seluruh nilai 

dan sistem Islam, sehingga setiap peserta didik diarahkan untuk 

mencapai tujuan dalam Islam. 

7). Penekanan pada amal saleh dan tanggung jawab. Setiap peserta didik 

diberi semangat dan dorongan untuk mengamalkan ilmunya 

                                                             
60Ngainun Naim, et. al, Pendidikan Multikultural, Konsep dan Aplikasi, (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2010), 33. 

61
Ibid., 33-34 



 

xliv 
 

sehingga benar-benar bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat 

secara keseluruhan. 

b. Tujuan Pendidikan Islam 

Dalam merumuskan tujuan pendidikan Islam, ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, yaitu:
62

 

1). Tujuan dan tugas manusia di bumi, baik secara vertikal maupun 

horizontal. 

2). Sifat-sifat dasar manusia. 

3). Tuntutan masyarakat dan dinamika peradaban manusia. 

4). Dimensi-dimensi kehidupan ideal Islam. Setidaknya ada tiga macam 

dimensi kehidupan ideal Islam, yaitu: 

a). Mengandung nilai yang berupaya meningkatkan kesejahteraan 

hidup manusia di muka bumi. 

b). Mengandung nilai yang mendorong manusia untuk berusaha 

keras dalam meraih kehidupan yang baik. 

c). Mengandung nilai yang dapat memadukan antara kehidupan di 

dunia dan kehidupan di akhirat. 

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
63

 

Sedangkan tujuan pendidikan Islam secara umum dirumuskan 

oleh para ahli sebagai berikut: 

1). Menurut Muhammad Yunus, tujuan pendidikan Islam adalah 

mendidik peserta didik supaya menjadi seorang muslim sejati, 

beriman teguh, beramal saleh dan berakhlak mulia, sehingga ia 

menjadi salah satu anggota masyarakat yang sanggup berdiri di atas 

kakinya sendiri, mengabdi kepada Allah SWT, serta berbakti kepada 

bangsa dan tanah airnya, bahkan kepada sesama manusia.
64

 

2). Menurut ’At}iyyah Al-Abrashi>, tujuan pendidikan Islam ada lima, 

yaitu:
65

 

a). Membantu pembentukan akhlak yang mulia. 

b). Mempersiapkan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 

c). Membentuk pribadi yang utuh, sehat jasmani dan rohani. 

d). Menumbuhkan ruh ilmiah, sehingga memungkinkan murid 

mengkaji ilmu semata untuk ilmu itu sendiri. 
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e). Menyiapkan murid agar mempunyai profesi tertentu sehingga 

dapat melaksanakan tugas dunia dengan baik, atau singkatnya 

untuk mencari rizki. 

3). Menurut Ima>m Al-Shaibani>, tujuan pendidikan Islam adalah 

sebagai berikut:
66

 

a). Tujuan yang berkaitan dengan individu, mencakup perubahan 

yang berupa pengetahuan, tingkah laku, jasmani dan rohani, dan 

kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki  untuk hidup di 

dunia dan di akhirat. 

b). Tujuan yang berhubungan dengan masyarakat dan moral, 

mencakup tingkah laku suatu masyarakat, tingkah laku individu 

dalam suatu masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, dan 

memperkaya pengalaman masyarakat. 

c). Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan dan 

pengajaran sebagai ilmu, seni, profesi, dan kegiatan masyarakat. 

4). Menurut Muh}ammad Fa>d}il Al-Jamali>, tujuan pendidikan Islam 

menurut Al-Qur’an meliputi:67
 

a). Menjelaskan posisi peserta didik sebagai manusia di antara 

makhluk Allah SWT lainnya dan tanggung jawabnya dalam 

kehidupan. 
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b). Menjelaskan hubungan peserta didik sebagai makhluk sosial 

dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. 

c). Menjelaskan hubungan manusia dengan alam dan tugasnya 

untuk mengetahui hikmah penciptaan dengan cara 

memakmurkan alam semesta. 

d). Menjelaskan hubungan peserta didik / manusia dengan Allah 

SWT sebagai pencipta alam semesta. 

Dari beberapa rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia agar memiliki 

kepribadian muslim, yaitu manusia yang beriman,berilmu, beramal saleh, 

dan berakhlak mulia dalam hubungannya dengan Allah SWT, sesama 

manusia, dan alam semesta sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat. 

Upaya pembentukan kepribadian muslim tersebut dapat dilakukan 

dengan memberikan pendidikan sebagai berikut:
68

 

1). Pendidikan keimanan 

Pendidikan yang pertama dan utama yang diberikan kepada 

peserta didik yaitu pembentukan keyakinan dalam dirinya untuk 

beriman kepada Allah SWT (serta rukun iman yang lain) agar dapat 

melandasi sikap, tingkah laku, dan kepribadiannya. 
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2). Pendidikan akhla>q al-kari>mah 

Berakhlak mulia merupakan modal seseorang dalm 

pergaulannya. Berakhlak mulia tidak terbatas mengenai hubungan 

manusia dengan manusia lainnya saja. Akan tetapi juga mengatur 

dengan baik hubungan dengan segala yang terdapat dalam 

kehidupan. 

3). Pendidikan ibadah 

Ibadah dapat diartikan sebagai memenuhi segala perintah 

Allah SWT dalam segala perbuatan. Islam mengatur manusia dengan 

suatu tata tertib untuk kehidupannya secara keseluruhan, baik 

material maupun spiritual. Sehingga Islam memberikan aturan-

aturan peribadatan sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba 

kepada Tuhannya atas nikmat yang diberikan. 

Adapun menurut tugas dan fungsi manusia secara filosofis, tujuan 

pendidikan Islam dibedakan menjadi tiga, yaitu:
69

 

1). Tujuan individual yang menyangkut individu, melalui proses belajar 

dengan tujuan mempersiapkan diri dalam kehidupan dunia dan 

akhirat. 

2). Tujuan sosial yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat 

sebagai keseluruhan. 
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3). Tujuan professional yang menyangkut pengajaran sebagai ilmu, seni, 

dan profesi serta sebagai suatu kegiatan dalam masyarakat. 

Sedangkan dalam pelaksanaannya, tujuan pendidikan Islam 

tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu:
70

 

1). Tujuan operasional, yaitu tujuan yang dicapai menurut program yang 

telah ditentukan dan ditetapkan dalam kurikulum. 

2). Tujuan fungsional, yaitu tujuan yang akan dicapai menurut 

kegunaannya, baik dari aspek teoritis maupun praktis. 

c. Prinsip-prinsip Pendidikan Islam 

Prinsip-prinsip pendidikan Islam setidaknya mencakup hal-hal 

berikut ini:
71

 

1). Pendidikan Islam sebagai proses kreatif 

Pemberdayaan sifat dan potensi manusia pada hakikatnya 

adalah pengembangan diri yang merupakan proses kreatif. Dalam 

proses tersebut, manusia memainkan peran aktif, tidak hanya 

melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan secara pasif, 

melainkan selalu melakukan aksi dan kreasi dengan tujuan yang 

jelas. 
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2). Percaya pada diri sendiri 

Keragu-raguan manusia pada diri sendiri akan melahirkan 

bangsa yang lemah. Mereka tidak sadar bahwa dirinya memiliki 

derajat dan martabat yang tinggi. Allah SWT berfirman dalam Al-

Qur’an surat A>li „Imra>n ayat 139: 

    
    
     

Artinya: ”Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah 
(pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-

orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-

orang yang beriman.” (Q.S. A>li „Imra>n: 139)
72

 

 

3). Pendidikan Islam memberi kebebasan untuk memilih 

Kebebasan merupakan syarat mutlak untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki manusia serta kemampuannya untuk 

berinteraksi dengan lingkungan. 

4). Profesionalisme 

Sejak lahir manusia sudah memiliki potensi yang berbeda-

beda dalam melangsungkan kehidupannya. Berdasarkan 

pengembangan potensi-potensi yang dimiliki tersebut, manusia 

diharapkan dapat menguasai keterampilan secara profesional. 

Dengan keterampilan yang dimilikinya, manusia dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendidikan dalam Islam diarahkan 
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untuk membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik dan 

merealisasikannya sesuai dengan profesinya masing-masing. Allah 

SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Isra>‟ ayat 84: 

    
  

   
      

Artinya: “Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut 

keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih 

mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” (Q.S. Al-

Isra>‟: 84)
73

 

 

d. Metode Dalam Pendidikan Islam 

Dalam proses pendidikan Islam, metode merupakan komponen 

terpenting dalam mencapai tujuan, karena sebagai sarana penyampaian 

materi yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga materi 

tersebut dapat diterima atau diserap oleh peserta didik menjadi 

pengertian-pengertian yang fungsional terhadap perkembangan mereka. 

Ada tiga aspek nilai yang terkandung dalam tujuan pendidikan 

Islam yang dapat direalisasikan melalui metode pendidikan Islam, antara 

lain sebagai berikut:
74

 

1). Membentuk anak didik menjadi hamba Allah SWT yang mengabdi 

kepada-Nya. 

2). Bernilai edukatif yang mengacu pada petunjuk Al-Qur’an. 
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3). Berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai ajaran Al-Qur’an 

yang disebut sebagai pahala dan hukuman. 

Menurut para ahli pendidikan, metode pendidikan yang dipakai 

dalam dunia pendidikan sangat banyak.Hal ini tidak terlepas dari tujuan 

yang ingin dicapai dalam dunia pendidikan, yaitu membentuk anak didik 

menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan berikut ini akan beberapa 

metode pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu: 

1). Abdurrahman Saleh Abdullah Abdurrahman mengemukakan 

beberapa metode pendidikan, yaitu:
75

 

a). Metode Ceramah, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara 

penyampaian pengertian-pengertian bahan pembelajaran kepada 

peserta didik dengan jalan penerangan atau penuturan secara lisan. 

Tujuan yang hendak dicapai dari metode ini adalah untuk 

memberikan dorongan psikologis kepada peserta didik. 

b). Metode Diskusi, yaitu suatu sistem pembelajaran yang dilakukan 

dengan cara berdiskusi. Dalam metode ini pertanyaan yang 

diajukan mengandung suatu masalah dan tidak bisa diselesaikan 

hanya dengan satu jawaban saja. Jawaban yang terdiri dari 

berbagai kemungkinan, memerlukan pemikiran yang saling 
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menunjang dari peserta diskusi, untuk sampai pada jawaban akhir 

yang disetujui sebagai jawaban yang paling benar atau terbaik. 

c). Metode Tanya Jawab dan Dialog, yaitu penyampaian 

pembelajaran dengan guru mengajukan pertanyaan dan peserta 

didik menjawabnya atau berdialog dengan cara saling bertukar 

fikiran. Metode ini secara murni tidak diawali dengan ceramah, 

tetapi murid sebelumnya sudah diberi tugas, membaca materi 

pelajaran tertentu dari sebuah buku. 

d). Metode Perumpamaan atau Metafora. Penjelasan konsep-konsep 

abstrak dengan makna-makna kongkrit memberi gambaran yang 

jelas bagi peserta didik. Perumpamaan disini adalah perumpamaan 

yang terdapat dalam Al-Qur’an. 

e). Metode Hukuman, yaitu metode yang dilakukan dengan 

memberikan hukuman kepada peserta didik. Hukuman merupakan 

metode paling buruk dari metode yang lainnya, tetapi dalam 

kondisi tertentu harus digunakan. 

2). Abdurrahman An-Nahlawi mengemukakan metode pendidikan yang 

berdasarkan Metode Qur’an dan Hadits yang dapat menyentuh 

perasaan, yaitu:
76

 

a). Metode H}iw>ar (percakapan) Qur’ani dan Nabawi, adalah 

percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih mengenai 
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suatu topik, dan sengaja diarahkan kepada suatu tujuan yang 

dikehendaki oleh pendidik. 

b). Metode Kisah Qur’ani dan Nabawi, adalah penyajian bahan 

pembelajaran yang menampilkan cerita-cerita yang terdapat dalam 

Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. 

c). Metode Amtha>l (perumpamaan), adalah penyajian bahan 

pembelajaran dengan mengangkat perumpamaan yang ada dalam 

Al-Qur’an. Metode ini mempermudah peserta didik dalam 

memahami konsep yang abstrak, ini terjadi karena perumpamaan 

itu mengambil benda konkrit. 

d). Metode Keteladanan, adalah memberikan teladan atau contoh 

yang baik kepada peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. 

Metode ini merupakan pedoman untuk bertindak dalam 

merealisasikan tujuan pendidikan. Peserta didik cenderung 

meneladani pendidiknya, ini diakui oleh semua ahli pendidikan, 

baik di barat maupun di timur. Dasarnya karena secara psikologis 

peserta didik memang senang meniru, tidak saja yang baik, tetapi 

yang tidak baik juga ditiru. 

e). Metode Pembiasaan. Inti dari pembiasaan ini adalah berdasarkan 

pengulangan, jadi sesuatu yang dilakukan peserta didik hari ini 

akan diulang keesokan harinya dan begitu seterusnya. 
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f). Metode „Ibrah dan Maw‟iz}ah. Metode „Ibrah adalah penyajian 

bahan pembelajaran yang bertujuan melatih daya nalar peserta 

didik dalam menangkap makna terselubung dari suatu pernyataan 

atau suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada 

intisari sesuatu yang disaksikan dan dihadapi dengan 

menggunakan nalar. Sedangkan metode Maw‟iz}ahadalah nasehat 

lembut yang diterima oleh hati dengan menjelaskan pahala atau 

ancamannya. 

g). Metode Targhi>b dan Tarhi>b. Targhi>b adalah janji Allah 

terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat yang disertai bujukan. 

Tarhi>badalah ancaman Allah karena dosa yang 

dilakukan.Targhi>b dan Tarhi>b bertujuan agar manusia 

mematuhi semua aturan Allah SWT. 

3). Menurut Muhammad Qutub, metode dalam pendidikan Islam adalah 

sebagai berikut:
77

 

a). Pendidikan melalui teladan. 

b). Pendidikan melalui nasehat. 

c). Pendidikan melalui hukuman. 

d). Pendidikan melalui cerita. 

e). Pendidikan melalui kebiasaan. 

f). Menyalurkan kekuatan. 

                                                             
77Hamdani Ihsan, et. al., Filsafat Pendidikan Islam, 195-202. 
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g). Mengisi kekosongan. 

h). Pendidikan melalui peristiwa-peristiwa. 

e. HakikatPendidik dalam Pendidikan Islam 

Pendidik menurut pendidikan Islam merupakan orang yang 

bertanggung jawab terhadap upaya perkembangan jasmani dan rohani 

peserta didik agar mencapai tingkat kedewasaan sehingga mampu 

menjalankan tugasnya sebagai khali>fah di bumi maupun sebagai 

„abdulla>h sesuai ajaran Islam. 

Pendidik dalam pendidikan Islam bukan hanya terbatas pada guru 

yang mendidik dan mengajar di sekolah, tetapi semua orang yang terlibat 

dalam proses pendidikan anak mulai dari kandungan sampai dewasa, 

bahkan sampai meninggal.
78

 

f. Hakikat Peserta Didik dalam Pendidikan Islam 

Menurut pendidikan Islam, peserta didik adalah orang yang belum 

dewasa dan memiliki potensi (kemampuan dasar) yang perlu 

dikembangkan.Peserta didik merupakan subjek dan objek pendidikan 

yang memerlukan bimbingan pendidik untuk membantu mengarahkan 

dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, serta membimbingnya 

menuju kedewasaan.
79

 

 

                                                             
78Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan Historis, Teoritis, dan Praktis, 42. 
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Ibid., 47. 
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3. Pendidikan Lingkungan Hidup dalam Pendidikan Islam 

Islam mempuyai konsep yang sangat jelas tentang pentingnya 

konservasi, penyelamatan, dan pelestarian lingkungan yang mana diajarkan 

dalam pendidikan Islam. Konsep Islam tentang lingkungan ini ternyata 

sebagian telah diadopsi dan menjadi prinsip ekologis yang dikembangkan 

oleh para ilmuan lingkungan. Prinsip-prinsip ekologi ini telah pula 

dituangkan dalam bentuk beberapa kesepakatan dan konvensi dunia yang 

berkaitan dengan lingkungan, akan tetapi konsep Islam yang sangat jelas 

tersebut belum dimanfaatkan secara nyata dan optimal.  

Konsep-konsep Islam disini sebagai prinsip etika lingkungan dalam 

Islam akan mengarahkan materi kajiannya terhadap lingkungan yang 

berpijak pada sumber dan nilai ajaran agama Islam. Konsep etika lingkungan 

dalam Islam, setidaknya didasarkan pada lima prinsip yaitu: tawh}i>d, 

khila>fah, amanah, halal dan haram. Hal ini dapat dijabarkan:
80

 

a. Tawh}i>d 

Tawh}i>d adalah poros dimana segala aktivitas kehidupan harus 

berpusat padanya. Islam memandang bahwa alam (lingkungan hidup) 

bersifat menyatu  (holistik) dan saling berhubungan yang komponennya 

adalah Sang Pencipta alam dan makhluk hidup (termasuk manusia). Hal 

ini artinya konsep yang berkaitan dengan penyelamatan dan konservasi 

                                                             
80http://oemarbeksam.blogspot.co.id/2014/11/pendidikan-lingkungan-hidup-berbasis_11.html, 

diakses tanggal 27 Desember 2015, pukul 00:05 
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lingkungan (alam) itu menyatu dan tidak terpisahkan dengan konsep 

keesaan Tuhan (tawhid), syariah, dan akhlak. setiap tindakan atau prilaku 

manusia yang berhubungan dengan orang lain atau makhluk lain atau 

lingkungan hidupnya harus dilandasi keyakinan tentang keesaan dan 

kekuasaan Allah SWT yang mutlak. 

Orientasi pendidikan tawh}i>d disini diarahkan manusia 

(kelompok atau individu) pada kesadaran lingkungan dengan asas 

keyakinan bahwa alam lingkungan dan manusia adalah ciptaan Tuhan 

yang sama, terstruktur dalam system yang saling mempengaruhi. Upaya 

pendidikan lingkungan dengan konsep kesadaran tawh}i>d dapat 

menjadikan individu memaknai alam lingkungan yang patut diperhatikan 

dan dilestarikan, disini tidak hanya bisa dipraktekkan dalam lingkungan 

pendidikan secara formal tetapi terlebih melalui dakwah informal. 

Pendidikan lingkungan melalui konsep ketauhidan sangat penting karena 

persoalan ekologi yang global adalah persoalan moral yang menggelobal. 

b. Khila>fah dan Amanah 

Dalam konsep khila>fah manusia tidaklah bebas begitu saja dari 

Tuhan, tetapi harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas segala 

aktivitasnya. Bumi beserta isinya adalah amanah dari Tuhan yang harus 

dijaga dan dipelihara. Manusia dapat menggunakan amanah ini untuk 

kepentingannya, tetapi tidak memiliki hak mutlak terhadap segalanya. 

Amanah harus dijaga dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. 
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Manusia bertanggung jawab atas segala penyimpangan dan 

penyalahgunaan terhadap amanah tersebut, dan jika ini terjadi, maka ia 

harus menerima resiko baik di dunia maupun di akhirat. 

khila>fah adalah kepemimpinan manusia di muka bumi. Tugas 

kepemimpinan manusia adalah sebagai pemegang amanah (menjaga 

hukum-hukum Tuhan). Hal ini dapat disebut sebagai prinsip 

kepemilikan, manusia diperuntukkan mengurusi bumi atau dengan kata 

lain bumi diperuntukkan untuk manusia. Kepemilikan dalam artian bahwa 

bumi adalah kepunyaan Allah SWT yang diperuntukkan bagi hidup 

manusia dan tentunya dimensi kesadaran manusia dalam menggunakan 

tetap menjadi prioritas utama. Hal ini didasarkan pada ayat Al-qur’an 

yang artinya, “Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu segala apa 

yang ada di bumi. (Q.S. Al-Baqarah : 29). 

Disisi lain prinsip tanggung jawab manusia terhadap kerusakan 

lingkungan adalah sebuah dimensi keharusan yang memuat kesadaran 

yang cinta akan lingkungan. 

c. Halal dan Haram 

Halal dan haram merupakan konsep dua sisi yang berbeda, yang 

satu diperbolehkan dan yang lain tidak diperbolehkan, hal ini sebagai 

suatu pembatas yang kuat yang mempengaruhi tindakan manusia untuk 

tidak melakukan perusakan terhadap tatanan ekosistem dan kehidupan 

manusia yang teratur. Pendidikan lingkungan hidup dengan menekankan 
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konsep halal dan haram dapat membawa manusia pada kesadaran 

bertindak terhadap alam lingkungannya. 

Halal bermakna segala sesuatu yang baik, menguntungkan, 

menentramkan hati, atau yang berakibat baik bagi seseorang, masyarakat 

atau lingkungannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang jelek, 

membahayakan atau merusak seseorang, masyarakat dan lingkungannya 

adalah haram. Jika konsep tawh}i>d, khila>fah, amanah, halal dan haram 

ini digabungkan dengan konsep keadilan, keseimbangan, keselarasan, dan 

kemaslahatan, maka terbangunlah kerangka yang lengkap dan 

komperehansif tentang etika lingkungan dalam perspektif Islam. 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Skripsi Mustaqim (PAI) tahun 2012 dengan judul “Proses Pendidikan 

Manusia dalam Islam pada Surat Al-Ru>m”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu:81
 

1. Manusia sejak lahir sudah mempunyai potensi beragama, yaitu dapat dilihat 

dalam hal dimana manusia tidak dapat menghindari ketentuan bahwa dirinya 

telah diatur secara menyeluruh oleh hukum Allah, kemudian mereka diberi 

oleh Allah kemampuan akal dan kecerdasan. Kemampuan akal dan 

kecerdasan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk lain. 

2. Manusia sebagai insa>n ka>mil dilengkapi dua piranti penting untuk 

memperoleh pengetahuan, yaitu akal dan hati. Dengan dua piranti ini manusia 

                                                             
81Mustaqim, Proses Pendidikan Manusia dalam Islam pada Surah Ar-Rum, Skripsi STAIN 

Ponorogo Tahun 2012. 
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mampu memahami bacaan yang ada di sekitarnya, fenomena maupun nomena 

yang mampu untuk ditelaahnya. Karena hanya manusia makhluk yang diberi 

kelebihan ini. 

Skripsi Himatur Rofi’ah (PAI) tahun 2012 dengan judul “Implementasi 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbudaya Lingkungan Hidup (Studi 

Kasus di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Jenangan Ponorogo)”. Hasil 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
82

 

1. Perubahan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) biasa 

menjadi KTSP berbudaya lingkungan hidup merupakan hal yang wajar, 

karena ini sudah menjadi rencana sekolah untuk menaikkan status menjadi 

sekolah adiwiyata (Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan). 

2. Metode guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbudaya 

Lingkungn Hidup lebih dominan dengan diskusi, Tanya jawab, kuis, 

demonstrasi, akan tetapi guru lebih dominan terhadap ceramah. 

3. Secara garis besar permasalahan yang dialamipada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam Berbudaya Lingkungn Hidup adalah SDM yang kurang siap 

dalam memanfaatkan media dan pembagian mata pelajaran menggunakan 

sistem blok. 
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