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ABSTRAK 

Wati, Mustika Dini. 2019. Peran Guru PAI Dalam 

Mendidik Karakter Peduli Lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo.Skripsi.Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. 

Pembimbing, Syaiful Arif, M.Pd.I. 

Kata Kunci:Guru PAI, Karakter, Peduli Lingkungan, 

Krakter Peduli Lingkungan.  

Proses pendidikan merupakan sebuah proses yang 

dengan sengaja dilaksanakan semata-mata bertujuan untuk 

mencerdaskan. Guru PAI adalah tenaga pendidik yang 

mentransformasikan ilmu dan pengetahuannya kepada 

peserta didik dengan tujuan agar peserta didik berjiwa islami 

dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai islam,  guru perlu 

mengajarkan siswa pendidikan karakter peduli lingkungan 

di sekolah. Karakter adalah pendidikan sepanjang hayat, 

sebagai proses perkembangan kearah manusia kaffah. Salah 

satu pendidikan karakter yang perlu diajarkan dalam sebuah 

lembaga adalah pendidikan karakter peduli lingkungan. 

peduli lingkungan merupakan sikap dan perilaku berupaya 

untuk menjaga keindahan lingkungan dan mencegah dari 

kerusakan. Tujuan diterapkannya pendidikan karakter peduli 

lingkungan adalah agar siswa mempunyai kesadaran diri 

untuk selalu menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan 

skripsi ini adalah (1) Untuk mengetahui bagaimana 

pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman. (2) Untuk mengetahui bagaimana peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman. (3) Untuk mengetahui apa saja faktor 

pendukung dan penghambat peran guru PAI dalam 



 

 

mendidik karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan 

teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Untuk analisis data menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) 

Pendidikan karakter peduli lingkungan sudah diterapkan di 

SMP Negeri 1 Siman. Pelaksanaan pendidikan karakter 

peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman dilaksanakan 

melalui program piket kelas, piket mingguan pada hari 

Sabtu bersih, piket khusus bagi para siswa yang melanggar 

dan piket OSIS. (2) Guru PAI di SMP Negeri 1 Siman 

sangat berperan dalam mendidik karakter peduli lingkungan 

pada siswa. Terdapat tiga peran yang dilakukan guru PAI 

yaitu sebagai pengajar (pendidik), sebagai pembimbing dan 

sebagai administrasi. (3) Keberhasilan pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman tak lepas dari berbagai hal, seperti kebijakan 

lembaga, dukungan dari seluruh guru dan komite sekolah 

serta fasilitas sekolah yang sangat memadai. Selain tak lepas 

dari hal-hal yang dapat menghambat, seperti faktor intern 

dari siswa dan penggunaan sampah plastik yang berlebihan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendiddikan sangatlah dibutuhkan dalam 

suatu lembaga pendidikan agar dapat meningkatkan 

suatu perubahan baik tingkah laku maupun 

pengetahuan yang diharapkan dan mampu mencapai 

tujuan pendidikan. Keberhasilan suatu bangsa sangat 

ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. 

Bahkan ada yang mengatakan “ Bangsa yang besar 

dapat dilihat dari kualitas, karakter bangsa (manusia) 

itu sendiri”.1 

Proses pendidikan merupakan sebuah proses 

yang dengan sengaja dilaksanakan semata-mata 

bertujuan untuk mencerdaskan. Melalui proses 

                                                           
1 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter 

Prespektif Islam, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 2 



 

 

pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu 

sebagai sumber daya manusia yang akan berperan 

besar dalam proses pembangunan bangsa dan 

negara. Oleh karena itu peran pendidikan demikian 

sangat penting sebab pendidikan merupakan kunci 

utama untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas.2 

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. 

Pendidikan merupakan sektor penting dalam 

pembangunan disetiap negara. Menurut Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam 

pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

                                                           
2 Endang Lestari, Kepemimpinan dan Sikap Guru,  Jurnal 

Keguruan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang 2016, 

https://endang965.wordpress.com/thesis/3-kepemimpinan-ks-sikap-

guru/bab-1-pendahuluan/, diakses 13 Februari 2019. 



 

 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang dirinya, masyarakat, 

serta mengembangkan segala potensi yang dimiliki 

peserta didik melalui proses pembelajaran. 

Dengan demikian maka telah di rumuskan 

dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dalam 

pasal 3 bahwa tujuan pendidikan adalah untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa hakekat 

pendidikan dan tujuan pendidikan adalah pendidikan 

seumur hidup (long life education) sejak manusia 

lahir hingga dewasa kelak, baik itu pendidikan 

formal dari kecil hingga perguruan tinggi, maupun 



 

 

pendidikan di lingkungan masyarakat atau di tempat 

dia tinggal.3 

Jadi, untuk merealisasikan tujuan pendidikan 

maka ada sosok yang berperan penting, yaitu guru. 

Pendidik atau guru adalah orang yang dengan 

sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai 

tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi, status 

pendidik dalam model ini bisa diemban oleh siapa 

saja, dimana saja, dan kapan saja. Pendidik juga 

bertanggung jawab atas semua aktivitas-aktivitas 

yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Guru 

sebagai tenaga pendiddik yang tugas utamanya 

mengajar, memiliki karakteristik kepribadian yang 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pengembangan sumber daya manusia. 

                                                           
3 Yusuf Abdillah, Hakekat dan  Tujuan Pendidikan, Jurnal 

Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, 

http://staffnew.uny.ac.id/penelitian/PENDIDIKAN/HAKEKAT/TUJUA

N, diakses: 13 Februari 2019. 



 

 

Guru sebagai figur sentral dalam 

pendiddikan, haruslah dapat diteladani akhlaknya di 

samping kemampuan keilmuan dan akademisnya, 

selain itu, guru haruslah mempunyai tanggung jawab 

dan keagamaan untuk mendidik anak didiknya 

menjadi orang yang berilmu dan berakhlak.4 

Guru memiliki satu kesatuan peran dan 

fungsi yang tidak terpisahkan, antara kemampuan 

mendidik, membimbing, mengajar, dan melatih. 

Keempat kemampuan tersebut merupakan 

kemampuan integratif, yang satu tidak dapat 

dipisahkan dengan yang lain.5 Guru juga memiliki 

kewajiban memberikan pendampingan moral, 

karakter pada siswa dalam aktifitas pendidikan di 

sekolah agar siswa memiliki kesadaran akan 

                                                           
4 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat, 2006), 

7. 
5 Ibid., 29. 



 

 

pentingnya nilai-nilai karakter untuk ditetapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan karakter adalah pendidikan 

sepanjang hayat, sebagai proses perkembangan 

kearah manusia kaffah. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter memerlukan keteladanan seutuhnya mulai 

sejak dini agar anak berperilaku positif. Peran 

lembaga pendidikan sangat berpengaruh terhadap 

sikap anak didiknya selain lingkungan keluarga. 

Agar ada sinergi keduanya harus bisa membangun  

community of learner tentang pendidikan anak, dan 

perlu menjadi kebijakan pendiddikan dalam upaya 

membangun karakter bangsa secara berkelanjutan.6 

Pendidikan karakter merupakan upaya untuk 

membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir 

maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah 

                                                           
6 Thomas Lickona, Educating for Character  (Jakarta: Bumi 

Aksara: 2012), 81-82  



 

 

peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Oleh 

karena itu pendidikan karakter merupakan proses 

yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never 

ending proces), sehingga menghasilkan perbaikan 

kualitas yang berkesinambungan (continuous quality 

improvement) yang ditujukan pada terwujudnya 

sosok manusia masa depan, dan berakar pada nilai-

nilai budaya bangsa. Melalui revitalisasi dan 

penekanan karakter diberbagai lembaga pendidikan, 

baik informal, formal, maupun nonformal 

diharapkan bisa menjawab berbagai tantangan dan 

permasalahan yang semakin rumit dan kompleks.7 

Guru perlu mengajarkan pendidikan karakter 

pada siswa di sekolah karena beberapa alasan 

diantaranya: pertama, siswa tidak selalu 

mendapatkan pendidikan karakter dirumah, yang 

                                                           
7 E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter (Jakarta: PT. 

Bumi Aksara: 2013), 1-2. 



 

 

disebabkan orang tua sibuk bekerja dan tidak 

berkesempatan menghabiskan waktu bersama anak, 

selain itu anak yang bersekolah sampai sore dan 

memiliki kegiatan sesudah pulang sekolah membuat 

mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan 

guru dari pada dengan orang tua; kedua, pendidikan 

karakter membangun hubungan baik dengan teman 

sebaya dan guru yang dimulai di ruang kelas, hal 

tersebut akan bermanfaat secara sosial maupun 

personal juga meningkatkan manajemen kelas; 

ketiga, pendidikan karakter mudah dilakukan dan 

dapat dilakukan sebelum jam pelajaran atau selama 

beberapa menit diawal pembelajaran; keempat, 

pendikan karakter dapat mengubah dunia, bahwa 

anak/siswa akan menjadi orang dewasa dimasa 

depan dan akan membentuk masyarakat sehingga 

penting bagi mereka untuk menjadi lulusan yang 

berpendidikan tinggi. 



 

 

Pola pendidikan sekolah bergerak dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan teknologi yang tidak hanya 

mengajarkan aspek kognitif (pengetahuan) saja 

melainkan juga aspek afektif (sikap) dan aspek 

psikomotor (perilaku/kebiasaan). Berkaitan dengan 

sikap afektif, pemerintah telah menetapkan 

pendidikan karakter. Salah satu karakter yang 

dikembangkan adalah peduli lingkungan. Pendidikan 

karakter peduli lingkungan penting untuk 

ditanamkan pada diri peserta didik sejak dini. Nilai 

karakter tersebut berupa sikap dan tindakan yang 

selalu berupaya mencegah kerusakan lingkungan 

alam sekitarrnya. Selain itu juga upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan 

selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan 

masyarakat yang membutuhkan. 



 

 

  Kerusakan lingkungan terjadi akibat dari 

sikap peduli lingkungan yang masih rendah. Hal ini 

dibuktikan dengan sering terjadinya kebanjiran di 

wilayah kecamatan Siman jika curah hujan tinggi. 

Kebanjiran disebabkan karena masih rendahnya 

sikap kepedulian manusia terhadap lingkungannya, 

dengan sering membuang sampah di sungai, 

menebang pohon disekitar daerah aliran sungai, 

membuang sampah sembarangan, dan lahan hijau 

dijadikan perumahan. Sikap manusia yang akan 

menetukan baik dan buruknya kondisi suatu 

lingkungan. Lingkungan yang ada disekeliling kita 

baik benda, hewan dan tumbuhan wajib kita jaga. 

 Pada dasarnya, Tuhan menciptakan bumi 

dan isinya untuk kemakmuran masyarakat banyak. 

Pengelolaan sepenuhnya dirasakan oleh manusia, 

pengelolaan dalam pendayaan sumber daya alam 

selain untuk memajukan kesejahteraan umum juga 



 

 

untuk mencapai kabahagiaan hidup, dan 

pengupayaan harus memperhatikan pelestarian 

kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan 

seimbang untuk menunjang pembangunan yang 

berkesinambungan. Perilaku manusia terhadap 

lingkungan hidupnya dapat dilihat secara nyata sejak 

manusia belum berperadaban, awal adanya 

peradaban, dan sampai sekarang pada saat peradaban 

itu menjadi modern dan semakin canggih didukung 

oleh ilmu dan teknologi. Ironisnya perilaku manusia 

terhadap lingkungan hidupnya tidak semakin arif 

melainkan sebaliknya.8 

         Allah swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum 

Ayat 41-42: 

   

 

  

                                                           
8 Dwija Cendekia, Pendididikan Karakter Peduli Lingkungan 

dan Implementasinya,  Jurnal Riset Pedagogik, 

https://jurnal.uns.ac.id/jdc  2017, diakses 10 Februari 2019. 



 

 

  

  

   

  

      

  

   

    

  

     

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 

disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay 

Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 

jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah 

perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah 

bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. 

kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang 

yang mempersekutukan (Allah)." 

 

 Karakter peduli lingkungan merupakan 

karakter yang wajib diimplementasikan bagi sekolah 

disetiap jenjang pendidikan. Dari Ejournal 

Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan  tulisan 

Izhar Salim menyatakan bahwa penerapan 

pendidikan karakter peduli lingkungan melalui 

kegiatan OSIS di SMA Negeri 9 Pontianak, telah 



 

 

melahirkan komunitas Go Green dimana komunitas 

Go Green setiap minggunya melakukan kegiatan 

bersih jalan dan bersih lingkungan sehingga rute 

jalan disekitar lingkungan warga SMP Negeri 9 

Pontianak tampak bersih, indah, asri dengan 

pepohonan hijau dan terbebas dari sampah yang 

kumuh. Lahirnya komunitas Go Green memberikan 

dampak positif bagi warga sekitar dalam 

meningkatkan kepedulian warga terhadap 

lingkungannya. Selain itu, komunitas Go Green 

berhasil merangkul anggota dari berbagai kalangan, 

mulai dari siswa siswi, mahasiswa, guru serta warga 

sekitar SMA Negeri 9 Pontianak bergabung dalam 

komunitas ini.9 

                                                           
9 Izhar Salim, Penerapan Pendidikan Karakter Lingkungan 

Melalui Kegiatan OSIS di SMP Negeri 9 Pontianak, eJournal 

Pendidikan Sosiologi FKIP Untan 2017,www.jurnal.untan.ac.id, , 9-10, 

diakses 17 Februari 2019. 



 

 

Lingkungan pendidikan selain harus bersih, 

rapi juga harus asri dan dijaga kelestarian, karena 

Islam memang mengajarkan tentang kebersihan, 

kerapihan oleh karena itu semestinya sekolah atau 

madrasah tidak boleh menampakkan kekumuhan. 

Kebersihan sebetulnya tidak harus berbiaya mahal, 

asalkan mereka yang bertanggung jawab memiliki 

kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan yang 

tinggi. Oleh karena itu, kebersihan terkait dengan 

kepekaan dan kemauan orang-orang yang 

bertanggung jawab terhadap lingkungan.10 

Berdasarkan penjagaan awal berupa 

wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di 

SMP Negeri 1 Siman, peneliti mendapatkan 

informasi dari ibu Ely Susiana selaku Waka 

Kurkulum di SMP Negeri 1 Siman, menyatakan 

                                                           
10 Iman Suparyogo, Pengmbangan Pendidikan Karakter, 

(Jakarta: Rineka Cipta 2010), 45  



 

 

bahwa SMP Negeri 1 Siman telah memperoleh 

penghargaan sebagai salah satu sekolah Adiwiyata di 

Kabupaten Ponorogo bahkan SMP Negeri 1 Siman 

sudah meraih penghargaan sekolah adiwiyata 

ditingkat Provinsi. Peneliti juga mengamati bahwa 

kondisi lingkungan di SMP Negeri 1 Siman sangat 

luas, bersih, tumbuh-tumbuhan yang ada disekitar 

lingkungan terawatt serta penataan ruangan yang 

rapi. Selain itu, juga banyak slogan-slogan untuk 

menjaga kebersihan lingkungan yang ditempel pada 

dinding-dinding kelas dan kantor.11 

Beberapa informasi hasil wawancara dan 

obsevasi awal, dapat difahami bahwasanya  di SMP 

Negeri 1 Siman telah menjadikan pendidikan 

karakter peduli lingkungan sebagai salah satu hal 

yang sangat di utamakan dan diperhatikan dalam 

                                                           
11 Lihat Transkip Wawancara Nomor 10/W/01-04/2019 pada 

lampiran skripsi ini. 



 

 

pelaksaanya, dengan bukti utama telah diraihnya 

penghargaan sekolah Adiwiyata. 

Dari perolehan informasi yang peneliti 

lakukan dengan proses wawancara dan observasi, 

menjadi daya tarik bagi peneliti untuk menguak 

bagaimanakah proses dan implementasi pendidikan 

karakter peduli lingkungan yang dilaksanakan di 

SMP Negeri 1 Siman, dan sejauh mana peran 

seorang guru khususnya guru PAI dalam mendidik 

dan membibing siswanya untuk menanamkan 

karakter peduli lingkungan pada diri siswa. Maka 

peneliti menarik kesimpulan dan merumuskan 

skripsi ini dengan judul “PERAN GURU PAI 

DALAM MENDIDIK KARAKTER PEDULI 

LINGKUNGAN DI SMP NEGERI 1 SIMAN”. 

 

 

 



 

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dimaksudkan untuk 

memperjelas beberapa masalah dalam suatu 

penelitian, serta untuk memfokuskan peneliti pada 

beberapa point terpenting saja. Berdasarkan latar 

belakang masalah, maka penelitian ini akan 

difokuskaan dalam membahas tentang bagaimana 

peran guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman. Yang meliputi: 

1. Pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman. 

2. Peran guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman. 

3. Faktor pendukung dan penghambat peran guru 

PAI dalam mendidik karakter peduli lingkungan 

di SMP Negeri 1 Siman. 

 

 



 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus 

penelitian diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan karakter 

peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman? 

2. Bagaimana peran guru PAI dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat 

peran guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 



 

 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman. 

2. Untuk mengetahui bagaimana peran guru PAI 

dalam mendidik karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman. 

3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung 

dan penghambat peran guru PAI dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kontribusi dari 

penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi yakni secara 

teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini 

diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai 

berikut: 



 

 

1. Secara teoritis 

a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan 

dan mengembangkan ilmu yang telah 

diperoleh selama kuliah serta sebagai syarat 

menyelesaikan program strata satu.  

b. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat 

digunakan sebagai referensi atau bahan 

kajian dalam menambah ilmu pengetahuan 

dalam bidang pendidikan.  

c. Bagi peneliti lebih lanjut, dapat dijadikan 

referensi dalam mengembangkan 

pengetahuan tentang pendidikan karakter 

kepedulian siswa terhadap lingkungan. 

2. Secara praktis 

a. Bagi peserta didik, agar lebih bisa memahami 

betapa pentingnya pendidikan karakter itu 

dan pentingnya menjaga lingkungan baik di 



 

 

sekolah maupun di rumah dan agar tidak 

berbuat kerusakan pada lingkungan. 

b. Bagi guru khususnya guru PAI dapat menjadi 

salah satu acuan untuk lebih menekankan 

pendidikan karakter peduli lingkungan, dan 

terus membimbing siswa dalam hal 

kepeduliannya terhadap lingkungan.  

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangsih sebagai acuan 

bagi para guru dan sebagai bahan reverensi 

dalam pelaksanaan pembelajaran. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah menyusun skripsi, 

pembahasan dalam laporan penelitian akan 

dikelompokkan menjadi enam bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang berkaitan 

dengan sistematika sebagaai berikut:  



 

 

BAB I Pendahuluan, Bab ini berfungsi untuk 

memberikan gambaran tentang penelitian yang akan 

dilakukan meliputi: latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian , dan sistematika pembahasan.  

Bab II Berisi telaah pustaka terdahulu dan 

kajian teori. Bab ini berfungsi untuk 

mengetengahkan kerangka awal teori yang 

digunakan sebagai landasan melakukan penelitian. 

Dalam kerangka teoritik ini pembahasannya meliputi 

teori-teori yang mendukung mengenai pengertian 

guru PAI pendidikan karakter dan peduli 

lingkungan. 

Bab III Merupakan metodologi penelitian. 

Bab ini berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 



 

 

pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap 

penelitian.  

Bab IV Merupakan deskripsi data. Bab ini 

berfungsi mendeskripsikan gambaran umum lokasi 

penelitian meliputi: historis dan geografis, visi dan 

misi, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan 

data berisi peran guru PAI dalam mendidik karakter 

peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman.  

Bab V Merupakan analisis data tentang 

proses pendidikan karakter, peran guru PAI dalam 

mendiddik karakter peduli lingkungan, dan faktor 

pendukung dan penghambat peran guru PAI dalam 

mendidik karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 

1 Siman. 

Bab VI Penutup. Bab ini berfungsi 

mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari skripsi ini yaitu berisi tentang kesimpulan 

dan saran. 



 

 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait dengan peran guru PAI 

dalam mendidik karakter peduli lingkungan sudah 

dilakukan oleh beberapa orang. 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Astri 

Nurhayati dengan judul “Implementasi 

Pendidikan Karakter terhadap mata pelajaran 

IPA pada siswa kelas IV di MI Ma’arif Mayak 

Tonatan Ponorogo” Kesimpulan penelitian 

tersebut adalah bahwa pelaksanaan pendidikan di 

MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo adalah: (a) 

Diimplementasikan melalui kegiatan 

pembelajaran IPA, karena dalam pembelajaran 

IPA siswa dituntut untuk bertanggung jawab 



 

 

terhadap tugas tepat waktu. Harapan MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo dalam usaha 

mempersiapkan dan mencetak generasi muda 

yang menjadi generasi muda yang bertanggung 

jawab, kerja keras dan disiplin tinggi. (b) 

Dampak penelitian karakter adalah siswa 

memiliki jiwa yang baik dan diusahakan melekat 

sampai dewasa, tumbuhnya rasa tanggung jawab 

maupun disiplin yang tinggi. 

Dalam penelitian terdapat kesamaan 

yaitu sama-sama meneliti implementasi 

pendidikan karakter. Perbedaannya peneliti 

terdahulu memfokuskan  pada mata pelajaran 

IPA, sedangkan peneliti sekarang memfokuskan 

pada mata pelajaran PAI dan guru PAI.12 

                                                           
12 Mutia Astri Nurhayati, Implementasi Pendidikan Karakter 

terhadap mata pelajaran IPA pada siswa kelas IV di MI Ma’arrif Mayak 

Tonatan Ponorogo, (STAIN Ponorogo: Skripsi), 2012. 



 

 

2. Skripsi mahasiswa Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 

atas nama Ali Muis, 2008, yang berjudul 

“Pendidikan Islam berwawasan Lingkungan”. 

Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa 

pendidikan agama Islam berupaya 

mengkonstruksi pemikiran pendidikan Islam 

yang diarahkan pada peningkatan daya 

jawabannya terhadap problem kehidupan 

kontemporer, khususnya masalah lingkungan 

hidup dengan berpegang teguh pada nilai-nilai 

al-Qur‟an dan as-Sunnah. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Islam memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan hidup. 

Persamaan dengan penelitian diatas 

adalah sama-sama membahas tentang sikap 



 

 

peduli lingkungan. Perbedaanya, pada penelitian 

diatas tidak membahas tentang karakter.13 

3. Skripsi saudari Devi Dwi Wahyuni (2016) 

mahasiswi Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto yang berjudul “Pendidikan Karakter 

Melalui Penanaman Sikap Peduli Lingkungan 

pada Siswa SMP Negeri 1 Rawalo Kecamatan 

Rawalo Kabupaten Banyumas”. Hasil penelitian 

ini adalah proses penanaman sikap peduli 

lingkungan pada siswa SMP 1 Rawalo yang 

mengunakan metode pembiasaan, metode 

keteladanan, metode pengajaran, metode 

pembiasaan dan pengkondisian. Dan selain itu 

guru juga diberikan SK atau beban mengajar 

yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan 

hidup. Terlebih sekolahan ini basik sekolah 

                                                           
13 Ali Muis, Pendidikan Islam berwawasan Lingkungan, (IAIN 

Sunan Kalijaga, 2008). 



 

 

adiwiyata yang mengharuskan memiliki berbagai 

program dan metode penanamannya. 

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi 

saudari Devi Dwi Wahyuni adalah proses 

pendidikan karakter peduli lingkungan, 

sedangkan penulis ingin meneliti tentang peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan, jadi perbedaannya terletak pada 

fokus penelitiannya.14 

4. Skripsi saudara Fauzatul Muniroh mahasiswa 

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang 

berjudul “Implementasi Pendidikan Karakter 

Pada Siswa Kelas Tinggi di SD N 1 Tanjung 

Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten 

Banyumas Tahun pelajaran 2015/2016”. Hasil 

                                                           
14Devi Dwi Wahyuni, Pendidikan Karakter Melalui 

Penanaman Sikap Peduli Lingkungan pada Siswa SMP Negeri 1 Rawalo 

Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas, (Institut Agama Islam Negeri 

Purwokerto, 2016). 



 

 

penelitiannya yaitu dari ke 18 nilai karakter di 

Kemendikbud ditemukan 10 nilai karakter yang 

terintegrasi dalam kegiatan intrakulikuler melalui 

kegiatan ekstrakurikuler pada SD N 1 Tanjung. 

Dimana karakter tersebut meliputi religius, 

toleransi, jujur, disiplin, kreatif, cinta tanah air, 

menghargai prestasi, peduli lingkungan, peduli 

sosial dan tangung jawab. 

Persamaan skripsi penulis dengan skripsi 

saudara Fauzatul Muniroh adalah meneliti 

tentang pendidikan karakter pada siswa sekolah 

dasar. Sedangkan perbedaannya dengan penulis 

lebih difokuskan pada proses pendidikan 

karakter yang dilakukan pendidik kepada peserta 

didik. Skripsi saudara Fauzatul Muniroh juga 



 

 

membahas tentang implentasi pendidikan 

karakter.15 

5. Skripsi saudari Nur Laela Qodriah yang berjudul 

“Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Insan 

terpadu Alam Harapan Ummat Purbalingga 

(Aplikasi paradigma Robbaniyah)”. Hasil 

penelitiannya yaitu proses pendidikan karakter di 

SDIT Alam Harapan Ummat Purbalingga dengan 

mengunakan aplikasi paradigma Robbaniyah 

yang menjadi ciri khas sekolah dalam 

memberikan pendidikan karakter pada peserta 

didik. 

Persamaan skripsi Nur Laela Qidariyah 

dengan Penulis adalah sama-sama membahas 

tentang pendidikan karakter di sekolah. 

                                                           
15 Fauzatul Muniroh, Implementasi Pendidikan karakter pada 

siswa kelas tinggi di SD N 1 Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan 

Kabupaten Banyumas Tahun pelajaran 2015/2016, (IAIN Purwokerto, 

2016) 



 

 

Sedangkan perbedaan yang penulis lakukan yaitu 

membahas pendidikan karakter peduli 

lingkungan pada siswa SMPN 1 Siman, yang 

lebih menekankan bagaimana upaya pendidik 

dalam memberi pembelajaran peduli terhadap 

lingkungan di sekolah.16 

6. Skripsi saudari Siti Zaenab yang berjudul “Peran 

Guru Pendidikan Agama Islam Dalam 

Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli 

Lingkungan”. Kesimpulan dari hasil penelitian 

ini adalah bahwa pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam berwawasan lingkungan di SMP Negeri 3 

kota Tangerang dilakukan secara terintegrasi 

dengan pendidikan lingkungan hidup. Selain itu 

budaya peduli lingkungan di SMP Negeri 3 

                                                           
16 Nur Laela Qodriah, Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar 

Insan terpadu Alam Harapan Ummat Purbalingga (Aplikasi paradigma 

Robbaniyah), (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) 



 

 

Tangerang dilakukan dengan membuat kebijakan 

sekolah meliputi perubahan visi misi dan tujuan 

sekolah, peraturan-peraturan peduli lingkungan, 

kegiatan-kegiatan peduli lingkungan serta 

memberi sarana dan prasarana yang lengkap. 

Dari kesimpulan diatas, dalam penelitian 

ini terdapat kesamaan yaitu fokus penelitian yang 

di fokuskan pada kegiatan peduli lingkungan 

serta memfokuskan kepedulian lingkungan pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.17 

7. Artikel saudara Amirul Mukmin Al-anwari yang 

berjudul “Strategi Pembentukan Karakter Peduli 

Lingkungan di Sekolah Adiwiyata Mandiri di 

SDN Tanjungsekar Malang”. Dari artikel 

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi 

                                                           
17 Siti Zaenab yang berjudul , Peran Guru Pendidikan Agama 

Islam Dalam Mengembangkan Budaya Sekolah Peduli Lingkungan, 

(UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018). 



 

 

pembentukan karakter peduli lingkungan di SDN 

Tanjungsari Malang adalah dengan kegiatan 

belajar mengajar, membentuk budaya peduli 

lingkungan dengan melakukan kegiatan rutin 

harian mingguan dan bulanan dalam rangka 

membentuk karakter peduli lingkungan. Juga 

melalui keteladanan dari kepala sekolah dan 

seluruh dewan guru di SDN Tanjungsari malang. 

Dalam artikel ini, terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti, kesamaannya pada fokus masalah yaitu 

pembentukan karakter peduli lingkungan pada 

siswa. Perbedaannya yaitu pada perannya, dalam 

artikel ini kepala sekolah dan dewan guru semua 

berperan dalam pembentukan karakter peduli 

lingkungan, sedangkan dalam penelitian ini 



 

 

peneliti hanya memfokuskan pada peran guru 

PAI.18 

8. Artikel saudari Sekar Dwi Ardianti yang berjudul 

“Peningkatan Perilaku Peduli Lingkungan dan 

Tanggung Jawab Siswa Melalui Pendekatan 

Science Edutainment”. Berdasarkan artikel ini 

dapat disimpulkan bahwa melalui pendekatan 

science edutainment dapat meningkatkan 

perilaku peduli lingkungan dan tanggung jawab 

siswa ditunjukkan dengan hasil uji normalized 

gain. Berdasarkan uji normalized gain secara 

klasikal diperoleh sebesar 73% atau 0,73 untuk 

peningkatan perilaku peduli lingkungan yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan 

                                                           
18 Amirul Mukmin Al-anwari, Strategi Pembentukan Karakter 

Peduli Lingkungan dii Sekolah Adiwiyata Mandiri di SDN Tanjungnsari 

Malang, e Journal Raden Fattah, Vol. XIX, No. 02, Edisis November 

2014, http://jurnal.radenfatah.ac.id, diakses: 23 Februari 2019. 



 

 

respon siswa terhadap pendekatan model science 

edutainment termasuk dalam kategori baik. 

Dalam artikel ini terdapat kesamaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

yaitu pada fokus untuk meningkatkan perilaku 

peduli lingkungan pada siswa. Sedangkan 

terdapat perbedaan yang terletak pada metode 

yang dilakukan untuk meningkatkan perilaku 

peduli lingkungan pada siswa.19 

9. Artikel saudari Nur Hafida yang berjudul 

“Pembentukan Karakter Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan Bagi Peserta Didik di Madrasah 

Melalui Program Adiwiyata”. Dapat disimpulkan 

bahwa pembentukan karakter peduli dan 

                                                           
19 Sekar Dwi Ardianti, Peningkatan Perilaku Peduli 

Lingkungan dan Tanggung Jawab Siswa Melalui Pendekatan Science 

Edutainment, Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol. IV, No. 1 Januari 

2017, https://media.neiti.com/media/publications/96785-ID-

peningkatan-perilaku-peduli-lingkungan, diakses: 03 Maret 2019. 

 



 

 

berbudaya lingkungan memegang peran penting 

dalam upaya meningkatkan kualitas peserta didik 

untuk melestarikan lingkungan melalui program 

adiwiyata dalam membentuk karakter peserta 

didik terhadap budaya peduli lingkungan.  Di 

MTs Negeri 1 Probolinggo dilkukan dengan 

berbagai cara diantaranya, melalui materi dan 

juga praktik langsung, dimana seorang pendidik 

menyampaikan materi melalui pembelajaran dan 

memberikan teladan langsung melaui praktik di 

lapangan. 

Dalam penelitian ini, memiliki perbedaan 

dimana artikel memfokuskan pada program 

adiwiyata sedangkan peneliti memfokuskan pada 



 

 

peran guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan.20 

10. Artikel saudara Nur Hidayat yang berjudul 

“Integrasi Nilai Karakter Peduli Lingkungan 

Hidup dalam Pembelajaran Akidah Akhlak”. 

Dalam artikel ini dijelaskan bahwa 

pengembangan nilai karakter yang berhubungan 

dengan lingkungan hidup di MTs Jejeran 

dilakukan dengan cara pengintegrasian pada 

kebijakan kepala madrasah, kurikulum, kegiatan 

yang bersifat parsipatif, dan sarana prasarana. 

Proses integrasi nilai karakter yang berhubungan 

dengan lingkungan hidup dalam pembelajaran 

akidah akhlak dapat dilihat baik dari perencanaan 

                                                           
20 Nur Hafida, Pembentukan Karakter Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan Bagi Peserta Didik di Madrasah Melalui Program 

Adiwiyata, Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam, Volume 8, Nomor 

2, Desember 2018, http://ejournal.kopertais4.0r.id/madura/index.php/ 

fikrotuna/article, diakses: 03 Maret 2019. 



 

 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. 

Persamaan dengan artikel ini adalah 

sama-sama membahas tentang katakter peduli 

lingkungan, perbedaannya pada artikel ini 

ditekankan melalui mata pelajaran akidah 

akhlak.21 

B. Kajian Teori 

1. Guru Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Guru PAI 

Guru dikenal dengan al-mu’alim 

atau al-ustadz dalam Bahasa Arab,yang 

bertugas memberikan ilmu dalam majlis 

taklim. Artinya guru adalah seseorang yang 

                                                           
21 Nur Hidayat, Integrasi Nilai Karakter Peduli Lingkungan 

Hidup dalam Pembelajaran Akidah Akhlak, Jurnal Al-Bidayah, Vol. 6 

No. 1, Juni 2014, http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses: 03 Maret 2019.  



 

 

memberikan ilmu.22 Menurut Hadari Nawawi 

yang dikutip oleh Ahmad Barizi“guru adalah 

orang yang pekerjaannya mengajar atau 

memberikan pelajaran disekolah atau di 

dalam kelas”.23 Secara umum, guru adalah 

orang dewasa yang secara sadar bertanggung 

jawab dalam mendidik, mengajar, dan 

membimbing peserta didik. Orang yang 

disebut guru ialah orang yang memiliki 

kemampuan merancang program 

pembelajaran serta mampu menata dan 

mengelola kelas agar peserta didik dapat 

belajar dan pada akhirnya dapat mencapai 

                                                           
22 Jamil Suprihatiningrum, Guru Profesional, (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2014), 23.  
23 Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul, (Jogja: Ar-Ruzz 

Media, 2014), 142. 



 

 

tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir 

proses pendidikan.24 

Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

dan pendidikan menengah.Guru adalah 

pendidik, yang menjadi tokoh, dan panutan 

bagi para peserta didik dan lingkungannya.25 

Oleh karena itu guru, harus memiliki standart 

kualitas pribadi tertentu yang mencangkup 

tanggung jawab wibawa, mandiri, dan 

disiplin. 

                                                           
24 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012), 15. 
25 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), 37. 



 

 

Karena itu tugas guru sangatlah 

mulia. Guru mampu mengemban segala 

tanggung jawabnya di sekolah dan di 

masyarakat, Guru sebagai pengganti orang 

tua di sekolah untuk mendidik siswa-

siswanya sebagai kelanjutan dari pendidikan 

di dalam keluarga. Guru tidak hanya 

menyampaikan materi kepada siswanya, 

melainkan juga memberi motivasi, nasihat 

dan bimbingan ke jalan yang lurus dengan 

penuh kesabaran. Dengan demikian kinerja 

guru yang profesioanal sangat diinginkan 

dalam dunia pendidikan untuk menjalankan 

pengajaran di semua jenjang. 

Pendidikan Agama Islam adalah 

usaha untuk memperkuat iman dan 

ketakwaan terhadap Tuhan yang Masa Esa, 



 

 

sesuai dengan ajaran Islam, bersifat inklusif, 

rasional dan filosofis dalam rangka 

menghormati orang lain dalam hubungan 

kerukunan dan kerjasama antar umat 

beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional (Undang-

undang No. 2 Tahun 1989).26 

Menurut M. Arifin mendefinisikan 

pendidikan Agama Islam adalah proses yang 

mengarahkan manusia kepada kehidupan 

yang lebih baik dan yang mengangkat derajat 

kemanusiaannya, sesuai dengan kemampuan 

dasar (fitrah) dan kemampuan ajarannya 

(pengaruh dari luar). Jadi Pendidikan Agama 

Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, 

                                                           
26 Aminuddin, Aliaras Wahid, Moh. Rofiq, Membangun 

Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam, 

(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006), 1. 



 

 

bimbingan dan asuhan terhadap anak agar 

kelak selesai pendidikannya dapat 

memahami, menghayati, dan mengamalkan 

agama Islam, serta menjadikannya sebagai 

jalan kehidupan, baik pribadi maupun 

kehidupan masyarakat.27 

Pendidikan Agama Islam adalah 

upaya sadar dan terencana dalam 

menyiapkan siswa untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani 

ajaran Agama Islam, dibarengi dengan 

tuntunan untuk menghormati penganut 

agama lain dalam hubungannya dengan 

                                                           
27 Aat Syafaat; Sohari Sahrani; Muslih, Peranan Pendidikan 

Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 11-16. 



 

 

kerukunan antar umat beragama hingga 

terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.28 

Jadi guru pendidikan agama 

islam/PAI adalah guru atau tenaga pendidik 

yang mentransformasikan ilmu dan 

pengetahuannya kepada peserta didik 

disekolah, dengan tujuan agar para siswa 

tersebut menjadi pribadi yang berjiwa islami 

dan memliliki sifat dan perilaku yang di 

dasarkan pada nilai-nilai islam. Disini guru 

pendidikan agama islam tidak hanya 

mengajar materi saja di sekolah, tetapi guru 

pendidikan agama islam mempunyai tugas 

untuk mendidik, mengarahkan, dan 

                                                           
28 Abdul Majid dan Dian andayani, Pendidikan Agama Islam 

Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 130. 



 

 

menanamkan nilai-nilai islam terhadap para 

siswa.  

b. Kompetensi Guru Pendidikan Agama 

Islam 

Sosok utuh seorang lulusan program 

pendidikan profesi guru termasuk dalam hal 

ini guru Pendidikan Agama Islam (PAI) 

secara generik tertuang dalam Standar 

Kompetensi Guru (Permen No. 16 Tahun 

2007). Kompetensi guru tersebut semula 

disusun secara utuh, namun pada akhir proses 

peresmiannya menjadi peraturan menteri, 

diklarifikasian ke dalam 4 kategori 

kompetensi. Kompetensi guru Pendidikan 

Agama Islam (PAI) dijabarkan sebagai 

berikut: 

 



 

 

1) Kompetensi pedagogik, meliputi: 

a) Penguasaan terhadap berbagai 

karakteristik pesrta didik dari aspek 

fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual. 

b) Penguasaan terhadap berbagai teori 

belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

c) Menguasai kurikulum yang terkait 

dengan bidang pengembangan yang 

diampu. 

d) Memiliki keterampilan dalam 

melakukan kegiatan pengembangan 

yang mendidik. 

e) Dapat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan 



 

 

kegiatan pengembangan yang 

mendidik. 

2) Kompetensi kepribadian, meliputi: 

a) Bertindak sesuai dengan norma 

agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

b) Menampilkan diri sebagai pribadi 

yang jujur, berakhlak mulia, dan 

teladan bagi peserta didik dan 

masyarakat, menampilkan diri sebagai 

pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa, menunjukkan 

etos kerja, tanggungjawab yang 

tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan 

rasa percaya diri, menjunjung tinggi 

kode etik profesi guru. 

 

3) Kompetensi sosial, meliputi: 



 

 

a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, 

serta tidak diskriminatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, 

ras, kondisi fisik, latar belakang 

keluarga, dan atau status sosial 

ekonomi. 

b) Berkomunikasi secara efektif, empatik 

dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat. 

c) Beradaptasi di tempat bertugas di 

seluruh wilayah  Republik Indonesia 

yang memiliki keragaman sosial 

budaya, 



 

 

d) Berkomunikasi dengan komunitas 

profesi sendiri dan profesi lain secara 

lisan dan tulisan atau bentuk lain.29 

c. Syarat-Syarat Menjadi Guru PAI 

Menjadi guru berdasarkan tuntutan 

hati nurani tidaklah semua orang dapat 

melakukannya, karena orang harus merelakan 

sebagian besar dari seluruh hidup dan 

kehidupannya mengabdi kepada negara dan 

bangsa guna mendidik anak didik menjadi 

manusia susila yang cakap, demokratis, dan 

bertanggungjawab. Menjadi guru tidaklah 

sembarangan, tetapi harus memenuhi 

beberapa persyaratan seperti di bawah ini: 

 

 

                                                           
29 Muhammad Nasir, Profesionalisme Guru Agama Islam, 

Dinamika Ilmu, (online), vol. 13, No. 2, 2013, diakses 4 Januari 2018. 



 

 

1) Takwa kepada Allah swt. 

Guru, sesuai dengan tujuan ilmu 

pendidikan Islam, tidak mungkin 

mendidik anak didik agar bertakwa 

kepada Allah, jika ia sendiri tidak 

bertakwa kepada-Nya. Sebab ia adalaha 

teladan bagi anak didiknya sebagaimana 

Rasulullah saw. Menjadi teladan bagi 

umatnya. 

2) Berilmu  

Ijazah bukan semata-mata secarik 

kertas, tetapi suatu bukti, bahwa 

pemiliknya telah mmpunyai ilmu 

pengetahuan dan kesanggupan tertentu 

yang diperlukan untuk suatu jabatan. 

Guru pun harus mempunyai ijazah agar 

ia diperbolehkan mengajar. Kecuali 



 

 

dalam keadaan darurat, misalnya jumlah 

anak didik sangat meningkat, sedang 

jumlah guru yang tidak mencukupi, 

maka terpaksa menyimpang untuk 

sementara, yakni menerima guru yang 

belum berijazah. 

3) Sehat Jasmani 

Kesehatan jasmani kerapkali 

dijadikan salah satu syarat bagi mereka 

yang melamar untuk menjadi guru. Guru 

yang mengidap penyakit menular, sangat 

membahayakan bagi kesehatan anak-

anak. Di samping itu, guru juga tidak 

akan bergairah dalam mengajar. 

4) Berkelakuan Baik 

Budi pekerti guru penting dalam 

pendidikan watak anak didik. Di antara 

tujuan pendidikan yaitu membentuk 



 

 

akhlak mulia pada diri pribadi anak didik 

dan ini hanya mungkin bisa dilakukan 

jika pribadi guru berakhlak mulia pula. 

Diantara akhlak mulia guru tersebut 

adalah mencintai jabatannya sebagai 

guru, bersikap adil terhadap semua anak 

didiknya, berlaku sabar dan tenang, 

berwibawa, gembira, bersifat manusiawi, 

bekerja sama dengan masyarakat.30 

d. Tugas Guru 

Tugas guru PAI meliputi tugas 

pengajaran atau guru sebagai pengajar, tugas 

bimbingan dan penyuluhan atau guru sebagai 

pembimbing dan pemberi bimbingan, dan 

tugas administrasi atau guru sebagai 

pemimpin. Ketiga tugas itu dilaksanakan 

                                                           
30 Syaiful Bahei Djaramah, Guru dan Anak Didik dalam 

Interaksi Edukatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 32-34. 



 

 

sejalan secara seimbang dan serasi tidak 

boleh ada satu pun yang terabaikan, karena 

semuanya fungsional dan saling berkaitan 

dalam menuju keberhasilan pendidikan 

sebagai suatu keseluruhan yang tidak 

terpisahkan. 

1) Tugas pengajaran atau guru sebagai 

pengajar 

Sebagai pengajar, guru bertugas 

membina perkembangan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan. Guru mengetahui 

bahwa pada akhir setiap satuan pelajaran, 

kadang-kadang hanya terjadi perubahan 

dan perkembangan pengetahuan saja. 

Mungkin pula guru telah bersenang hati 

bila telah terjadi perubahan dan 

perkembangan di bidang pengetahuan 

dan keterampilan, karena dapat 



 

 

diharapkannya efek tidak langsung, 

melalui proses transfer bagi 

perkembangan di bidang sikap dan murid. 

2) Tugas bimbingan (guru sebagai 

pembimbing dan pemberi bimbingan) 

Sebagai pembimbing, guru lebih 

suka mendapat kesempatan menghadapi 

sekumpulan murid-murid di dalam 

interaksi belajar-mengajar. Ia memberi 

dorongan dan menyalurkan semangat 

menggiring mereka, sehingga mereka 

dapat melepaskan diri dari 

ketergantungannya kepada orang lain 

dengan tenaganya sendiri. 

Sebagai pemberi bimbingan, guru 

sering berhadapan dengan kelompok-

kelompok kecil dari murid-murid atau 



 

 

bahkan hanya seorang saja. Semua murid 

memerlukan bimbingan. Untuk murid 

yang yang memerlukan bantuan khusus 

diberikannya bimbingan khusus pula. 

Bimbingan khusus secara individual yang 

dilakukan pada tempat yang disediakan 

untuk itu, dinamakan penyuluhan. 

Penyuluhan ialah bimbingan yang 

intensif sekali. 

Perlu diingat bahwa pemberian 

bimbingan itu, bagi guru agama meliputi 

bimbingan perkembangan belajar dan 

bimbingan perkembangan sikap 

keagamaan. Dengan demikian 

membimbing dan pemberian bimbingan 

dimaksudkan agar setiap murid 

diinsyafkan mengenai kemampuan dan 



 

 

potensi diri murid yang sebenarnya dalam 

kapasitas belajar dan bersikap.31 

3) Tugas administrasi 

Sebagai administrasi. guru 

bertugas mengelola kelas atau pengelola 

interaksi belajar-mengajar. Adapun yang 

menjadi konsekuensi pengelolaan kelas 

yang baik adalah meningkatnya prestasi 

guru dan meningkatnya efektifitas dari 

situasi belajar-mengajar. Masalah 

pengelolaan amat dipengaruhi oleh hal-

hal yang timbul pada kenyataan sehari-

hari, sedangkan masalah kurikulum dan 

proses belajar-mengajar dapat 

direncanakan untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. 

                                                           
31 Zakiah Daradjat, dkk., Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 265-266. 



 

 

Terdapat dua aspek dari masalah 

pengelolaan yang perlu mendapat 

perhatian, yaitu: 

a) Membantu perkembangan murid 

sebagai individu dan   kelompok. 

b) Memelihara kondisi kerja dan kondisi 

belajar yang sebaik-baiknya di dalam 

maupun di luar kelas. 

Sekurang-kurangnya yang harus 

dipelihara oleh guru secara terus-

menerus ialah suasana keagamaan, kerja 

sama, rasa persatuan, dan perasaan puas 

pada murid terhadap pekerjaan dan 

pengelolaan kelasnya.32 

4) Tugas sebagai fasilitator 

Guru yang menyediakan 

kemudahan-kemudahan bagi siswa 

                                                           
32 Ibid., 267. 



 

 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

belajar. 

5) Tugas sebagai penyedia lingkungan 

Dimana guru berupaya untuk 

menciptakan lingkungan yang menantang 

siswa agar melakukan kegiatan belajar. 

6) Tugas sebagai model 

Guru mampu memberikan contoh 

yang baik kepada siswanya agar siswa 

berperilaku dengan baik.  

7) Tugas sebagai evaluator 

Guru sebagai sosok yang 

melakukan penilaian terhadap kemajuan 

belajar siswa.  

8) Tugas sebagai inovator 

Guru turut menyebarluaskan 

usaha-usaha pembaruan kepada 

masyarakat. 



 

 

9) Tugas sebagai motivator 

Guru yang meningkatkan 

kegairahan dan pengembangan kegiatan 

belajar siswa. 

10) Tugas sebagai agen kognitif 

Guru yang menyebarkan ilmu 

pengetahuan kepada peserta didik dan 

masyarakat.33 

e. Tanggungjawab Guru PAI 

Guru adalah orang yang 

bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan 

anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah 

yang diharapkan ada pada diri setiap anak 

didik. Untuk itu guru dengan penuh dedikasi 

dan loyalitas berusaha membimbing dan 

membina anak didik agar di masa mendatang 

                                                           
33 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2008), 9. 



 

 

menjadi orang yang berguna bagi nusa dan 

bangsa. Guru tidak pernah memusuhi anak 

didiknya meskipun suatu ketika ada anak 

didiknya yang berbuat kurang sopan pada 

orang lain. Bahkan dengan sabar dan 

bijaksana guru memberikan nasihat 

bagaimana cara bertingkah laku yang sopan 

pada orang lain. 

Memberikan ilmu pengetahuan 

kepada anak didik adalah suatu perbuatan 

mudah, tetapi untuk membentuk jiwa dan 

watak anak didik itulah yang sukar, sebab 

anak didik yang dihadapi adalah makhluk 

hidup yang memiliki otak dan potensi yang 

perlu dipengaruhi dengan sejumlah norma 

hidup sesuai ideologi falsafah dan bahkan 

agama. Menjadi tanggung jawab guru untuk 



 

 

memberikan sejumlah norma itu kepada anak 

didik agar tahu mana perbuatan yang susila 

dan asusila, mana perbuatan yang bermoral 

dan amoral. Semua norma itu tidak mesti 

harus guru berikan ketika di kelas, di luar 

kelas pun sebaiknya guru contohkan melalui 

sikap, tingkah laku, dan perbuatan.34 

Sesungguhnya guru yang 

bertanggung jawab memiliki beberapa sifat, 

yang menurut Wens Tanlain dan kawan-

kawan ialah: 

1) Menerima dan mematuhi norma, nilai-

nilai kemanusiaan. 

2) Memikul tugas mendidik dengan bebas, 

berani, gembira (tugas bukan menjadi 

beban baginya). 

                                                           
34 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam 

Interaksi Edukatif, 34-35. 



 

 

3) Sadar akan nilai-nilai yang berkaitan 

dengan perbuatannya serta akibat-akibat 

yang timbul. 

4) Menghargai orang lain termasuk anak 

didik. 

5) Bijaksana dan berhati-hati ( tidak nekat, 

tidak sembrono, tidak singkat akal). 

6) Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 35 

Jadi, guru harus bertanggung jawab 

atas segala sikap, tingkah laku, dan 

perbuatannya dalam rangka membina jiwa 

dan watak anak didik. Dengan demikian, 

tanggung jawab guru adalah untuk 

membentuk anak didik agar menjadi orang 

bersusila yang cakap, berguna bagi agama, 

nusa, dan bangsa di masa yang akan datang. 

                                                           
35 Ibid., 36. 



 

 

2. Karakter 

a. Pengertian Karakter 

Pada hakekatnya karakter sama 

dengan akhlak. Karakter merupakan suatu 

moral excellence atau akhlak yang dibangun 

diatas kebaikan, yang akan memiliki makna 

apabila dilandasi dengan nilai-nilai yang 

berlaku dalam suatu bangsa. Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia karakter merupakan 

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang 

lainnya. 

Istilah karakter, menurut Wynne, 

berasal dari kata to mark (Bahasa Yunani) 

yang berarti “menandai” dan memfokuskan 

pada bagaimana mengaplikasikan nilai 

kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah 



 

 

laku. Oleh sebab itu, seseorang yang 

berperilaku positif seperti jujur, adil atau 

suka menolong dikatakan sebagai orang yang 

berkarakter mulia. Adapun dalam Bahan 

Pelatihan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa Kementrian Pendidikan Nasional 

(2010), karakter adalah watak, tabiat, akhlak 

atau kepribadian seseorang yang terbentuk 

melalui internalisasi berbagai kebijakan yang 

terdiri atas sejumlah nilai, moral dan norma 

yang diyakini dan digunakan sebagai 

landasan cara pandang, berpikir, bersikap dan 

bertindak. 

Karakter sebagaimana disefinisikan 

oleh Philips adalah kumpulan tataa nilai yang 

menuju pada suatu sistem yang melandasi 



 

 

pemikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditampilkan. 

Dalam pandangan agama (Islam), 

karakter semakna artinya dengan akhlak yang 

berasal dari bentuk jamak ‘Khuluk’ yang 

berarti budi pekerti, perangai, tabiat, atau 

tingkah laku.36 

b. Internalisasi Nilai-Nilai Karakter 

Nilai adalah hal positif atau negatif 

yang dipertimbangkan oleh seseorang 

sehingga menjadi pilihan yang kemudian 

diaplikasikan dalam kehidupan. Proses 

internalisai nilai-nilai karakter dapat dipakai 

kerangka konsep dari Krathwohl sebagaai 

acuan langkah-langkah internalisasi nilai-

nilai karakter sebagai berikut: 

                                                           
36  Ridhahani, Pengembangan Nilai-Nilai Karakter Berbasis 

Al-Qur’an, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2011), 69-70. 



 

 

1) Pertama, menerima (receiving) 

Adalah kesediaan untuk 

mendengarkan dengan sungguh-sungguh 

terhadap bahan yang disampaikan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung. 

2) Kedua, memberikan jawaban 

(responding) 

Merupakan tahap sudah mulai 

bersedia menerima dan menanggapi 

secara aktif terhadap stimulus dalam 

bentuk respon yang nyata. 

3) Ketiga, memberi nilai (valuing) 

Pada langkah ini sudah mulai 

ditanamkan pengertian dan kecintaan 

terhadap tata nilai tertentu (akidah dan 

akhlak), sehingga akan memiliki latar 

belakang teoritis tentang sistem nilai 

yang berlaku, maupun memberi 



 

 

argumentasi secara rasional dan 

selanjutnya dapat berkomitmen terhadap 

pilihan nilai tertentu. 

4) Keempat, organisasi nilai (organization) 

Pada langkah ini dilatih untuk 

mengatur sistem kepribadiannya yang 

sesuai dengan sistem nilai yang berlaku 

secara normatif. 

5) Kelima, karakterisasi nilai 

(characterization) 

Langkah ini merupakan tingkatan 

paling tinggi, dimana nilai-nilai sudah 

mulai terintenalisasi dalam diri secara 

matang, sehingga nilai-nilai itu sudah 

menjadi suatu keyakinan yang dijadikan 

sebagai watak atau karakter.37 

 

                                                           
37 Ibid., 71-72. 



 

 

c. Pendidikan Karakter 

Dalam pengertian yang sederhana 

pendidikan karakter adalah hal positif apa 

saja yang dilakukan oleh seorang pendidik 

dan berpengaruh kepada karakter peserta 

didiknya. Pendidikan karakter adalah upaya 

sadar dan sungguh-sungguh dari seorang 

pendidik untuk mengajarkan nilai-nilai 

karakter kepada anak didiknya. Pendidikan 

karakter telah menjadi sebuah pergerakan 

pendidikan yang mendukung pengembangan 

sosial, emosional dan dan pengembangan 

etik. Juga merupakan suatu upaya proaktif 

yang dilakukan baik oleh sekolah maupun 

pemerintah untuk membantu peserta didik 

mengembangkan inti pokok dari nilai-nilai 

etik dan nilai-nilai kinerja, seperti 

kepedulian, kejujuran, kerajinan, keuletan 



 

 

dan ketabahan, tanggung jawab, menghargai 

diri sendiri dan orang lain. 38 

Jadi, pendidikan karakter adalah 

proses pemberian tuntunan kepada peserta 

didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang 

berkarakter dalam dimensi hati, jiwa, raga, 

serta rasa dan karsa. Pendidikan karakter 

dapat dimaknai sebagai peddiddikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, 

pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik 

untuk memberikan keputusan baik buruk, 

memelihara apa yang baik dan mewujudkan 

kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati. 

 

                                                           
38 Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter, 

(Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 45-46 



 

 

d. Prinsip-Prinsip Pendidikan Karakter 

Lickona, Schaps, dan Lewis dalam 

CEP’s Eleven Principles of Effective 

Character Education menguraikan sebelas 

prinsip dasar dalam menunjang keberhasilan 

pelaksanaan pendidikan karakter. Kesebelas 

prinsip tersebut adalah: 

1) Komunitas mengembangkan nilai-nilai 

etika dan kemampuan inti sebagai 

landasan karakter yang baik. 

2) Mendefinisikan karakter secara 

komprehensif untuk memasukkan 

pemikiran, perasaan dan perbuatan. 

3) Menggunakan pendekatan komprehensif, 

sengaja dan proaktif  untuk 

mengembangkan karakter. 

4) Menciptakan masyarakat peduli karakter. 



 

 

5) Memberikan kesempatan kepada peserta 

untuk melakukan tindakan moral. 

6) Menawarkan kurikulum akademik untuk 

mengembangkan karakter dan membantu 

mencapai keberhasilan.  

7) Mengembangkan motivasi. 

8) Masyarakat belajar etika yang membagi 

tanggung jawab untuk melaksanakan 

pendidikan karakter . 

9) Mengembangkan kepemimpinan 

bersama dan dukungan yang besar 

terhadap permulaan atau perbaikan 

pendidikan karakter. 

10) Melibatkan anggota keluarga dan 

masyarakat sebagaai mitra dalam upaya 

pengembangan karakter. 



 

 

11) Secara teratur menilai dan mengukur 

sebuah kebudayaan .39 

3. Peduli Lingkungan 

a. Pengertian Lingkungan 

Lingkungan adalah keadaan sekitar 

yang mempengaruhi perkembangan dan 

tingkah laku makhluk hidup.40 Segala sesuatu 

yang ada di sekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupn 

manusia baik langsung mupun tidak langsung 

juga merupakan pengertian lingkungan. 

Lingkungan hidup dapat 

didefinisikan sebagai: (1) daerah tempat 

suatu makhluk hidup berada; (2) keadaan 

atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk 

                                                           
39 Muhammad Yaumi, Pendidikan Karakter, Landasan, Pilar 

& Implementasi, (Jakarta: Permana Group, 2016), 10. 
40 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 877. 



 

 

hidup: (3) keseluruhan keadaan yang meliputi 

suatu makhluk hidup atau sekumpulan 

makhluk hidup.41 Menurut Undang-Undang 

RI No. 4 tahun 1982, tentang Ketentuuan-

ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan 

Hidup dan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 

2009, tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, dikatakan bahwa: Lingkungan hidup 

adalah kesatuan ruang dengan semua benda , 

daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk 

manusia dan perilakunya, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain.42 

Sifat lingkungan hidup ditentukan 

oleh beberapa faktor. Pertama, jenis dan 

masing-masing jenis unsur lingkungan hidup 

                                                           
41 Bahrudin Supardi, Berbakti Untuk Bumi, (Bandung: 

Rosdakarya, 2009), 11. 
42 Muhammad Syafiq, Lingkungan Hidup, 

http://eprints.walisongo.ac.id, diakses: 05 Maret 2019. 



 

 

tersebut. Kedua, hubungan atau interaksi 

antar unsur dalam lingkungan hidup itu. 

Ketiga, kelakuan atau kondisi unsur 

lingkungan hidup. Keempat, faktor non-

materiil suhu, cahaya dan kebisingan.43 

Faktor-faktor inilah yang menetukan 

lingkungan hidup akan menjadi lebih baik 

atau akan menjadi lebih buruk. Untuk 

menciptakan lingkungan yang harmonis, 

antara faktor lingkungan dan lingkungannya 

haruslah seimbang. Dengan peka atau sadar 

terhadap lingkungan, maka lingkungan akan 

menjadi lebih baik serta memberikan sesuatu 

yang positif yang dapat dimanfaatkan dengan 

baik. 

 

                                                           
43 Otto Soemarwono, Ekologi Lingkungan Hidup dan 

Pembangunan, (Bandung: Djambatan, 1994), 53-54. 



 

 

b. Pengertian Peduli Lingkungan 

Secara ekologis, manusia pada 

hakikatnya merupakan makhluk lingkungan 

(homo ekologis), artinya dalam 

melaksanakan fungsi dan posisinya sebagai 

salah satu sub dari ekosistem, manusia adalah 

makhluk yang memiliki kecenderungan 

untuk selalu mencoba dan mengerti akan 

lingkungannya.44 

Peduli lingkungan adalah sikap dan 

tindakan yang selalu berupaya mencegah 

kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya 

untuk memperbaiki kerusakan yang sudah 

terjadi. Lingkungan merupakan tempat kita 

berada. Yang harus dijaga dengan sebaik-

                                                           
44 H. Mahmud, Pendidikan Lingkungan Sosial dan Budaya, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 73. 



 

 

baiknya. Peduli lingkungan adalah solusi 

untuk mengatasi kritis kepedulian lingkungan 

saat ini.45 

Menurut Soeryani, pendidikan 

lingkungan hidup adalah pengajaran serta 

penyebarluasan filsafat dan dasar-dasar 

pemahaman tentang lingkungan hidup. Hal 

ini berarti bahwa pendidikan lingkungan 

akan menjadikan peserta didik mempunyai 

kepedulian terhadap lingkungan. Filsafat itu 

sendiri adalah kecintaan terhadap kearifan, 

sehingga pengajaran tentang filsafat berarti 

mendorong diri kita guna memperoleh 

kearifan itu untuk berperilaku sebaik 

mungkin dalam hidup ini. Filasafat 

lingkungan hidup adalah kecintaan terhadap 

                                                           
45 Muhammad Fadillah & Lilif Mualifatu Khorida, Pendidikan 

Karakter Anak Usia Dini, 203. 



 

 

kearifan sikap dan perilaku kita. Jadi filsafat 

lingkungan hidup merupakan pencarian 

untuk mendapatkan kearifan guna menata 

sikap dan perilaku seserasi mungkin dalam 

lingkungan di mana kita berada.46 

Jadi, Peduli merupakan sikap 

mengindahkan, memperhatikan, dan 

menghiraukan, sedangkan lingkungan 

diartikan sebagai daerah (kawasan dan 

sebagainya) yang termasuk didalamnya. 

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan 

lingkungan alam disekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

                                                           
46 Luh Galuh, Pengertian Peduli Lingkungan, Jurnal 

Lingkungan Hidup, 2015, http://pedulilingkunganpeduli.blogspot.co.id/, 

Diakses: 05 Januari 2019. 



 

 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. 

c. Indikator Peduli Lingkungan 

Kerusakan lingkungan dapat terjadi 

oleh beberapa faktor seperti yang dijelaskan 

oleh Erwin yaitu rusaknya lingkungan dapat 

terjadi karena faktor alam dan pperbuatan 

manusia. Pemerintah turut serta 

mengupayakan kelestarian lingkungan 

dengan cara  memberian sanksi bagi pihak-

pihak yang terbukti  melakukan pencemaran 

lingkungan. Guru perlu mengembangkan 

sikap peduli lingkungan dan siswa 

diharapkan ikut terlibat dalam rangka 

pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan antara lain: 



 

 

1) Memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mencegah dan 

menanggulangi pencemaran dan 

perusakan. 

2) Memberikan informasi yang benar dan 

akurat mengenai pengelolaan lingkungan 

hidup. 

3) Memelopori pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan dan memperbaiki 

ekosistem yang terlanjur mengalami 

pencemaran. 

4) Memberikan solusi cerdik untuk 

mengembangkan lingkungan yang 

nyaman, bersih, indah, dan rapi. 

5) Menjaga dan menginformasikan 

perlunya melestarikan lingkungan 

sekolah, rumah tangga, dan masyarakat 



 

 

dengan memanfaatkan flora dan fauna 

secara sederhana. 

Fitri menjelaskan beberapa indikator 

sikap peduli lingkungan yaitu antara lain: 

1) Menjaga lingkungan kelas dan sekolah. 

2) Memelihara tumbuh-tumbuhan dengan 

baik tanpa menginjak atau merusaknya. 

3) Mendukung program go green 

(penghijauan) di lingkungan sekolah. 

4) Tersedianya tempat untuk membuang 

sampah organic dan sampah anorganik. 

5) Menyediakan kamar mandi, air bersih, 

dan tempat cuci tangan.47 

 

 

                                                           
47 Muhamad Musa, Indikator Peduli Lingkungan,  Jurnal 

Pendidikan, 2016, 

http://repository.ump.ac.id/3740/3/BAB%2520II.pdf&ved, diakses: 06 

Januari 2019. 



 

 

d. Pendidikan Peduli Lingkungan di Sekolah 

1) Pengertian Pendidikan Peduli 

Lingkungan di Sekolah 

Peduli lingkungan dipahami 

sebagai sikap dan tindakan yang selalu 

berupaya mencegah keruskan pada 

lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk 

memperbaiki kerusakan alam yang sudah 

terjadi. Aksi lingkungan yang 

dilaksanakan dalam class action berupa 

program peduli lingkungan. Program ini 

dirasakan dan dinyatakan sebagai 

program pendidikan yang berperan dalam 

mengembangkan diri individu.48 

                                                           
48 Esti Apriliyana, Kajian Teori Peduli Lingkungan Sekolah, 

Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2016, 

http://repository.ump.ac.id/1454/3/ESTI, diakses: 20 Maret 2019, 11-12. 



 

 

Lingkungan secara keseluruhan 

mencakup faktor-faktor fisik, ekonomi 

dan budaya. Lingkungan dipandang 

sebagai interaksi konstektual antara 

komponen sosial, teknologi, politik, 

ekonomi, dan biofisik. Pendidikan 

lingkungan secara nyata dipandang 

sebagai pendidikan ekologi dengan 

mempertimbangkan manusia. Pendidikan 

lingkungan menuntut individu 

mengetahui dan memahami 

permasalaahan di sekitarnya. Dalam 

proses ini pendidiakan lingkungan 

dipandang sebagai aktivitas belajar 

individu agar peduli terhadap 

lingkungan.49 

                                                           
49 Ibid., 13. 



 

 

Berdasarkan pemaparan diatas, 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

peduli lingkungan di sekolah adalah 

pendidikan yang mengajarkan siswa 

untuk mengenal lingkungan dan 

bertujuan untuk meningkatknan 

kesadaran lingkungan. Penerapan 

pendidikan lingkungan harus diterapkan 

dalam rangka upaya memelihara 

lingkungannya. Pendidikan lingkungan 

akan lebih baik diterapkan sejak sekolah 

dasar, karena melatih siswa sejak dini 

untuk peduli terhadap lingkungan. 

2) Indikator Pendidikan Peduli Lingkungan 

di Sekolah 

Menurut Yaumi, peserta didik 

diharapkan secara aktif ikut terlibat dalam 

rangka pengelolaan lingkungan hidup 



 

 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti: 

a) Memelihara kelestarian fungsi 

lingkungan hidup serta mencegah 

dan menanggulangi pencemaran dan 

perusakan. 

b) Memberikan informasi yang benar 

dan akurat mengenai pengelolaam 

lingkungan hidup. 

c) Memelopori pentingnya menjaga 

kebersihan lingkungan dan 

ekosistem. 

d) Memberikan solusi cerdik untuk 

mengembangkan lingkungan dan 

menginformasikan perlunya 

menjaga lingkungan sekolah. 



 

 

Menurut Daryan, indikator sikap 

peduli lingkungan sekolah pada siswa 

adalah sebagai berikut: 

a) Membersihkan WC. 

b) Membersihkan tempat sampah. 

c) Membersihkan lingkungan sekolah. 

d) Memperindah kelas dan sekolah 

dengan tanaman. 

e) Ikut memelihara taman di sekolah 

dan kebersihan sekolah. 

f) Ikut dalam kegiatan menjaga 

kebersihan lingkungan.50 

Jadi, dengan adanya indikator 

pendidikan peduli lingkungan di sekolah 

diharapkan akan mewujudkan 

keselarasan, keserasian dan 

keseimbangan antara siswa dengan 

                                                           
50 Ibid., 8-10. 



 

 

lingkungan hidup, menciptakan insan 

lingkungan hidup yang memiliki sikap 

dan tindak melindungi dan membina 

lingkungan hidup, dan mewujudkan 

pemanfaatan sumber daya alam secara 

bijaksana. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Keberhasilan Pendidikan 

Adapun faktor yang menjadi 

pengaruh dalam pelaksanaan keberhasilan 

suatu pendidikan yaitu: 

1) Faktor Insting (naluri) 

Insting merupakan seperangkat 

tabiat yang dibawa manusia sejak lahir. 

Para psikolog menjelaskna bahwa insting 

berfungsi sebagai motivator penggerak 

yang mendorong lahirnya tingkah laku.  



 

 

2) Adat/ kebiasaan 

Adat/ kebiasaan adalah setiap 

tindakan dan perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara berulang-ulang dalam 

bentuk yang sama sehingga menjadi 

kebiasaan. Perbuatan manusia apabila 

dikerjakan secara berulang-ulang 

sehingga menjadi muah melakukannya 

itu dinamakan adat kebiasaan. 

3) Faktor kebijakan dan manajemen 

Faktor ini merupakan faktor yang 

berasal dari luar seperti kebijakan 

lembaga, sarana prasarana, perencanaan 

dan koordinasi pada sasaran untuk 

memperlancar suatu program pendidikan 

f. Program Adiwiyata 

1) Pengertian Adiwiyata 



 

 

Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup Indonesia No. 5 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Adiwiyata menyatakan bahwa sekolah 

adiwiyata merupakan sekolah yang peduli 

serta berbudaya lingkungan dan juga 

program adiwiyata ialah suatu program 

untuk dapat mewujudkan sekolah yang 

peduli serta juga berbudaya lingkungan.  

Adiwiyata mempunyai pengertian 

atau makna sebagai salah satu tempat 

yang baik serta ideal yang diperoleh 

segala ilmu pengetahuan dan juga 

berbagai norma dan etika yang menjadi 

dasar manusia menuju terciptanya 

kesejahteraan hidup kita dalam menuju 



 

 

kepada cita-cita pembangunan 

berkelanjutan.51 

Jadi adiwiyata merupakan salah 

satu program kementrian negara untuk 

mendorong terciptanya pengetahuan serta 

kesadaran warga sekolah dalam 

pelestarian lingkungan hidup. 

2) Fungsi Adiwiyata 

Fungsi program adiwiyata adalah 

agar seluruh pelajar ikut terlibat dalam 

segala kegiatan atau aktivitas 

persekolahan demi menuju lingkungan 

yang sehat dan juga mampu menghindari 

dampak lingkungan yang negatif. 

3) Tujuan Adiwiyata 

                                                           
51 Parta Ibeng, Pengertian Adiwiyata, Tujuan, Fungsi, Kriteria 

dan Manfaatnya, Jurnal Pendidikan Lingkungan Hidup, 2015, 

https://pendidikan.co.id, diakses: 27 Februari 2019, 1.  



 

 

Menurut Arjuna dan Salmonsius 

yang dikutip oleh Saragih (2012), pada 

saat sekolah sudah mengikuti program 

Adiwiyata maka sekolah tersebut akan 

mendapat bantuan dana pendampingan, 

yang sesuai dengan kebutuhan yang 

diajukan oleh sekolah serta disetujui oleh 

Kementrian Lingkungan Hidup.  

Tujuan sekolah Adiwiyata secara 

umum adalah mewujudkan masyarakat 

sekolah yang peduli serta berbudaya 

lingkungan dengan menciptakan kondisi 

yang lebih baik bagi sekolah untuk 

menjadi wadah penyadaran segenap 

warga sekolah diantaranya murid, guru, 

orang tua wali, dan juga lingkungan 

masyarakat demi terciptanya upaya 



 

 

pelestarian lingkungan hidup.52 Juga 

untuk mendorong dan membantu sekolah 

untuk dapat turut serta dalam 

melaksanakan upaya pemerintah demi 

melestarikan lingkungan hidup dalam 

pembangunan yang berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan demi hadirnya 

kepentingan generasi yang akan datang. 

4) Target Sasaran Adiwiyata 

Target sasaran adiwiyata terapat 

pada pendidikan formal setingkat SD, 

SMP, SMA/K. Hal tersebut bukanlah 

tanpa sebab, lantaran sekolah menjadi 

target pelaksanaan disebabkan karena 

sekolah mempunyai fungsi atau peran 

yang turut andil dalam membentuk nilai-

nilai kehidupan, khususnya nilai akan 

                                                           
52 Ibid., 1-2. 



 

 

kepedulian berbudaya lingkungan 

hidup.53 

Jadi dalam melaksanakan 

program adiwiyata tersebut, sekolah-

sekolah mendapatkan penilaian serta juga 

akan diberikan penghargaan secara 

berjenjang.  

5) Kriteria Penilaian Penghargaan 

Adiwiyata 

Kriteria dalam penilaian 

penghargaan adiwiyata terdiri dari 4 

aspek diantaranya sebagai berikut: 

a) Aspek kebijakan sekolah yang 

mempunyai wawasan lingkungan 

hidup. 

b) Aspek kurikulum sekolah yang 

memiliki basis lingkungan hidup. 

                                                           
53 Ibid., 3.  



 

 

c) Aspek pengelolaan sarana prasarana 

pendukung sekolah yang ramah 

lingkungan. 

d) Aspek kegiatan lingkungan di 

sekolah yang berbasis partisipatif.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Ibid., 5-4. 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Peneliti ini menggunakan pendekatan 

kualitatif karena sumber data dalam penelitian ini 

mempunyai sumber data yang alami yaitu fenomena 

mengenai bagaimana peran guru PAI dalam 

mendidik karakter peduli lingkungan. Selain itu, 

peneliti memfokuskan proses dan makna dari pada 

hasil. Sehingga pada hakikatnya peneliti berusaha 

untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman. Sedangkan 

penelitian kualitatif itu sendiri menurut Bogdan dan 

Taylor seperti dikutip oleh Moeleong, adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 



 

 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan pelaku yang diamati.55 

Sugiyono mengemukakan beberapa 

karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut:  

1. Dilakukan dengan kondisi ilmiah (sebagai 

lawannya adalah eksperimen), langsung kesumber 

data dan peneliti adalah instrument kunci.  

2. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang 

terkumpul berbentuk katakata atau gambar, 

sehingga tidak menekankan pada angka.  

3. Penelitian kualitatif menekankan pada proses dari 

pada produk atau outcome.  

4. Penelitian kualitatif melakukan analisa data secara 

induktif.  

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

(data dibalik yang teramati). 56 

                                                           
55 Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 4. 



 

 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti 

adalah studi kasus yaitu penelitian dengan karakter 

masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan 

kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta 

interaksinya dengan lngkungan. Adapun tujuan dari 

penelitian studi kasus adalah untuk melakukan 

penyelidikan secara mendalam mengenai subyek 

tertentu untuk memberikan gambaran yang lengkap 

mengenai subyek tertentu.57 

B. Kehadiran Peneliti 

Kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, 

                                                                                                                     
56 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 13. 

57 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian 

Pendekatan Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), 

21. 



 

 

penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi 

pelopor hasil penelitiannya.58 

Peran peneliti dalam hal ini sebagai 

instrumen sekaligus pengumpul data. Peran itu 

peneliti realisasikan dengan berada langsung dengan 

objek. Pada penelitian ini sebagai pengamat penuh 

dalam artian sebisa mungkin peneliti berusaha 

mengungkap makna fenomena di lapangan secara 

natural dan kontekstual mengenai obyek penelitian 

yang dikaji. Di awal penelitian peneliti melakukan 

pra lapangan dengan mencari beberapa informasi 

tentang lokasi penelitian baik dari data profil 

maupun bertanya langsung kepada beberapa 

informan sekiranya lokasi telah sesuai dengan judul 

penelitian yang diangkat. Selanjutnya peneliti 

mengurus surat izin penelitian untuk disampaikan 

                                                           
58  Lexy J Moeleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 168. 



 

 

kepada pihak perangkat desa dan mulai melakukan 

proses penelitian termasuk pengamatan pada 

berbagai macam situasi dan wawancara kepada siapa 

saja yang dapat dijadikan informan kemudian 

menuliskannya pada catatan lapangan. Kehadiran 

peneliti merupakan hal yang paling penting dalam 

mengamati dan mendapatkan data yang valid, sebab 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang pada prinsipnya sangat menekankan latar 

belakang yang alamiah dari objek penelitian yang 

dikaji. 

C. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi dan setting penelitian selain 

di bingkai dalam kerangka teoritis yang juga 

dilandasi oleh pertimbangan teknis operasianal. 

Untuk itu, lokasi dan setting penelitian 

dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat 



 

 

tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal 

ini penting karena betapapun menariknya suatu 

kasus, tetapi jika lokasi sulit dimasuki lebih 

mendalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi 

kerja yang sia-sia. Selanjutnya penting juga 

dipertimbangkan apakah lokasi memberikan peluang 

yang menguntungkan untuk dikaji.59 

Dengan memperhatikan faktor-faktor 

tersebut, kemudian peneliti menetapkan bahwa 

lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri I Siman 

Ponorogo. Alasan peneliti mengambil lokasi 

penelitian di SMP Negeri 1 Siman ini karena, SMP 1 

Siman merupakan salah satu lembaga pendidikan 

tingkat menengah di Kabupaten Ponorogo yang telah 

meraih program penghargaan lingkungan Adiwiyata. 

SMP ini dari tahun pertahun selalu mengalami 

                                                           
59 Ibid., 128. 



 

 

menambahan jumlah anak didiknya, dan telah 

beberapa kali mengikuti festival-festival yang 

diadakan di kabupaten ponorogo. Dengan 

prestasinya tersebut dan selalu bertambahnya jumlah 

siswa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

disini untuk mengetahui apakah sekolah tersebut 

berhasil mempertahankan karakter peduli lingkungan 

siswa, dan adakah peran guru PAI dalam 

mengembangkan karakter tersebut.  

D. Sumber data 

Menurut Arikunto, yang dimaksud dengan 

sumber data dalam penelitian adalah subjek 

darimana data dapat diperoleh.60 Adapun menurut 

Lofland, seperti dikutip oleh Moleong, sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti 

                                                           
60 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan 

Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2015), 172. 



 

 

dokumen dan lain-lain.61 Menurut Bungin Burhan 

data yang direkrut dalam penelitian ini bersumber 

dari data data primer dan skunder. Data primer yang 

digunakan dalam penelitin ini adaalah: 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diambil dari 

sumber data primer atau sumber pertama di 

lapangan. Data primer merupakan data yang 

diperoleh dari sumber data pertama baik dari 

individu maupun kelompok seperti hasil 

wawancara atau pengisian kuosioner. Data yang 

diperoleh melalui sumber informasi dengan cara 

observasi (pengamatan) dan wawancara. Data 

primer yang dimanfaatkan dalam penelitian ini 

meliputi: 

 

a. Kepala sekolah SMP Negeri 1 siman. 

                                                           
61 Lexy J Moleong, MetodologiPenelitian Kualitatif, 157. 



 

 

b. Guru Mapel PAI di SMP Negeri 1 Siman. 

c. Waka Kurikulum SMP Negeri 1 Siman. 

d. Waka Kesiswaan SMP Negeri 1 Siman. 

e. Ketua pelaksana program adiwiyata SMP 

Negeri 1 Siman. 

f. Ketua OSIS SMP Negeri 1 Siman. 

g. Siswa yang terlibat dalam mata pelajaran PAI 

yalng membahas tentang peduli lingkungan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data 

sekunder merupakan data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak 

pengumpul data maupun oleh pihak lain atau data 

pendukung yang sangat diperlukan dalam 

penelitian ini, diperoleh dengan cara melakukan 

pencatatan terhadap dokumen-dokumen, misalnya 

Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, tulisan 



 

 

maupun artikel yang berkaitan dengan sistem 

sekolah. Mulai menelusuri catatan lapangan 

dengan membaca, memahami, dan menganalisis 

secara intensif data yang terkumpul.62 

Data sekunder yaitu data di luar kata-

kata dan tindakan yakni sumber data tertulis 

antara lain:  

a. Sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. 

b. Identitas Sekolah SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. 

c. Visi dan misi SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. 

d. Tujuan sekolah SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo 

e. Pendidik dan tenaga kependidikan di SMP 

Negeri 1 Siman Ponorogo. 

                                                           
62 Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif 

(Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 202-203. 



 

 

f. Data siswa di SMP Negeri 1 Siman Ponororgo. 

g. Prestasi di SMP Negeri 1 Siman Ponorogo. 

h. Sarana dan prasarana SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. 

i. Program unggulan di SMP Negeri 1 Siman 

Ponorogo. 

j. Rencana Proses Pembelajaran (RPP). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Seperti yang diungkapan oleh Prof. Dr 

Sugiono bahwa dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan dengan observasi (pengamatan), 

interview (wawancara), kuesioner (angket), 

dokumentasi dan gabungan dari keempatnya.63 

                                                           
63 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 225. 



 

 

Berdasarkan hal tersebut diatas agar data 

yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka 

metode yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan adalah: 

1. Observasi  

Observasi berarti peneliti melihat dan 

mendengar (termasuk menggunakan tiga indera 

yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau 

diperbincangkan para responden dalam aktivitas 

dalam kehidupan seharihari, baik sebelum, 

menjelang, ketika dan sesudahnya. Aktivitas yang 

diamati terutama yang berkaitan dengan topik 

penelitian, tanpa melakukan intervensi atau 

memberi stimuli pada aktivitas subjek penelitian. 

Kegiatan observasi oleh peneliti ini bisa diketahui 



 

 

responden, atau mereka tidak merasa jika sedang 

diamati (observasi terlibat, berperan serta).  

2. Interview (wawancara) 

Interview atau wawancara merupakan 

bentuk teknik pengumpulan data yang banyak 

digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif 

dan deskriptif kuantitatif. Wawancara 

dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap 

muka yang dilaksanakan secara individu maupun 

kelompok.64  

Di dalam bagian ini peneliti menggunakan 

wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi 

dari wawancara bebas dan terpimpin. 

Dimaksudkan agar selain menggunakan sederetan 

pertanyaan yang sudah terperinci, peneliti juga 

                                                           
64 Ibid., 233. 



 

 

dapat memberikan pertanyaan yang sekiranya 

dibutuhkan lagi ketika melakukan wawancara. 

Dalam pembahasan skripsi ini, interview 

(wawancara) dilakukan dengan kepala sekolah, 

guru Pendidikan Agama Islam, ketua pelaksana 

program adiwiyata di SMP Negeri 1 Siman, 

anggota OSIS, serta siswa yng terlibat dalam 

proses penelitian ini. Wawancara dalam penelitian 

digunakan untuk memperoleh data tentang peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan siswa di SMP Negeri 1 Siman, serta 

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pendidikan karakter peduli lingkungan. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumentasi merupakan 



 

 

pelengkap dari penggunaan metode wawancara 

dan observasi. Hasil penelitian akan semakin 

kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau 

karya tulis akademik dan seni yang telah ada.65 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan 

menyatakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan 

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

                                                           
65 Ibid., 240. 



 

 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.66 

Menurut Miles and Huberman, aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

1. Reduksi Data  

Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan 

demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila perlu. Melalui 
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peran guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan, yang tidak berhubungan dengan 

karakter peduli lingkungan akan dibuang dan 

tidak digunakan dalam penelitian ini.  

2. Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, 

phie card, pictogram, dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami. Hasil 

wawancara, observasi akan disajikan dalam 

bentuk tabel setiap harinya. Jadi, peneliti dapat 

menyimpulkan dengan mudah mengenai hasil 

peran dari guru PAI dalam menddidik karakter 

peduli lingkungan.  

3. Verification/Verifikasi 



 

 

 Kesimpulan awal masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Untuk mengetahui hasil penelitian 

perlu dilakukan kegiatan penyimpulan, sehingga 

peneliti mengetahui apakah guru PAI memiliki 

peran yang sangat penting dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan. Jika belum dan tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat, maka peneliti perlu 

melakukan penelitian ulang yang memperkuat 

data.67 

                                                           
67 Ibid., 246-253. 



 

 

 

Gambar 1. Komponen dalam analisis data (interaktif model) 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan 

temuan dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Menigkatkan Ketekunan Pengamatan 

Meningkatkan ketekunan pengamatan 

berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa 

akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. 

Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka 

peneliti dapat melakukan pengecekan kembali 

 

Data collection 

 

Data display 

Conclusions: 

drawing/ verifying 

 

Data reduction 



 

 

apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. 

Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan 

maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data 

yang akurat dan sistematis tentang peran guru PAI 

dalam mendidik karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman. 

Bekal peneliti untuk meningkatkan 

ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan 

temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka 

wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, 

sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data 

yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.68 

 

 

                                                           
68 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA, 2016, 370-

371. 



 

 

2. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat 

triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji 

kredibilitas data, dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber.69 Untuk menguji kredibilitas 

data tentang peran guru PAI dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan,  peneliti mengecek 

data tersebut kepada sumber selain guru PAI, 

seperti siswa atau guru lain yang bersangkutan 

untuk mendapatkan data yang benar-benar 

valid. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 
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menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) 

dengan sumber data lain tersebut. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data, dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Data yang 

diperoleh dengan wawancara, dicek dengan 

observasi atau dokumentasi. Bila dengan tiga 

teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan mana yang dianggap benar. 

 

c. Triangulasi Waktu 



 

 

Waktu sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Data yang dikumpulkan 

dengan teknik wawancara di pagi hari pada 

saat nara sumber masih segar, belum banyak 

masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam 

rangka pengujian kredibilitas data dilakukan 

dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam 

waktu yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka 

dilakukan secara berulang-ulang sehingga 

sampai ditemukan kepastian datanya.70 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Maksud dari tahap-tahap penelitian adalah 

langkah-langkah atau cara-cara penulis mengadakan 
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penelitian untuk mencari data. Dalam penyusunan 

skripsi ini, langkah-langkah yang dilakukan penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap pra lapangan, yang meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian.  

2. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data.  

3. Tahap analisis, yang meliputi konsep dasar, 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis, dan 

bekerja dengan hipotesis. 



 

 

4. Tahap penyusunan laporan hasil penelitian.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
71Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Siman 

SMP Negeri 1 Siman Ponorogo pada 

tahun pelajaran 1983/1984 yang berlokasi di 

Desa Demangan, Kec. Siman, Kab. Ponorogo, 

dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 0472/0/1983, tanggal 

07 Nopember 1983. Pada awal dibuka ada 3 

(tiga) rombongan belajar, jumlah siswa sebanyak 

120 orang, jumlah tenaga pengajar sebanyak 12 

Guru, 2 orang Tenaga Tata Usaha dan 2 Orang 

Tenaga Pesuruh yang dipimpin oleh seorang 

Kepala Sekolah bernama Bapak Drs. Trisoeko, 

yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo Ponorogo. 



 

 

Pada awal berdirinya (Tahun Pelajaran 

1983/1984 – 1984/1985) dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar menggunakan (pinjam) 

gedung SD Kepuhrubuh, Kec. Siman, Ponorogo 

yang berjarak kurang lebih 1 (satu) km sebelah 

selatan dari gedung SMP Negeri 1 Siman, karena 

gedung SMP saat itu belum selesai dibangun 

Kemudian, pada tahun 1984 tepatnya 

tanggal 19 Desember 1984 gedung SMP Negeri 

1 Siman selesai dibangun dan diresmikan oleh 

Gubernur Jawa Timur Bapak Wahono, di atas 

lahan seluas 11.100 m2 dengan jumlah 

bangunan/ruang: 

 6 Ruang Belajar/Kelas 

 1 Ruang Toilet Siswa 

 1 Ruang Kantor Guru 

 2 Ruang toilet guru/ karyawan 



 

 

 1 Ruang Kantor Kepala Sekola 

 1 Ruang Kantor Tata Usaha 

 1 Ruang UKS 

 1 Ruang Rumah Penjaga + Dapur.72 

Selama kurun waktu tersebut SMP 

Negeri 1 Siman sudah dipimpin oleh 11 orang 

Kepala Sekolah, antara lain: 

Tabel 1 

Data Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kecamatan Siman dari 

tahun 1983-2019 

 

NO NAMA TMT KETERANGAN 

1 Drs. Trisoeko 1983-1991 Wafat Tahun 1991 

2 Drs. Asisno 1992-1994 
Mutasi ke SMP N 1 

Ponorogo 

3 Soedarwono 1994-1996 Pensiun 

4 Umar Said 1996-1998 
Mutasi ke SMPN 2 

Kauman 
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lampiran hasil penelitian ini. 



 

 

5 Drs. Prajitno 1998-2003 
Mutasi ke SMPN 5 

Ponorogo 

6 
Drs. R. Hartijono,S.B. 

Sw 
2003-2005 Pensiun 

7 
Hj. Nunuk Sri Murni 

K. M,Pd 
2005-2006 PLH 

8 Drs. Suseno 2006-2009 
Mutasi ke SMPN 1 

Pulung 

9 Drs. Darul Khoiri 
2009- Juli 

2011 

Mutasi ke SMPN 1 

Sambit 

10 
Drs.Achmad 

Subiakto, M.Pd 

Juli 2011-Des 

2012 

Mutasi ke SMPN 2 

Pulung 

11 
Drs. Hadi Suminto, 

M.Pd 

Desember  

2012-

Sekarang 

 

 

2. Identitas Sekolah 

a. Nama Sekolah : SMP Negeri 1 Kec. Siman 

b. No. Statistik Sekolah/ NPSN : 

201051109000/ 20510715 

c. Alamat Sekolah : Jl. Raya Siman (Ds. 

Demangan) 

 : (Kecamatan) Siman 

 : (Kabupaten/Kota) Ponorogo 

 : (Propinsi) Jawa Timur 



 

 

d. Telepon : (0352) 483398 

e. Email : smpn1simanpo@yahoo.com  

f. Status Sekolah : Negeri 

g. Nilai Akreditasi Sekolah :  A      Skor = 95 

h. Luas Lahan  : 11, 100 m2 

i. Luas Tanah Terbangun : 4,037 m2 

j. Jumlah ruang Lt. 1 : 45 

k. Jumlah ruang Lt. 2 : 1 

l. Jumlah ruang Lt. 3 : - 

m. Jumlah Rombel : 20.73 

 

3. Visi dan Misi Sekolah 

a. Visi  

Berprestasi, berbudaya lingkungan 

berdasarkan iman dan taqwa.Indikator Visi 

SMPN 1 kecamatan Siman. Terwujudnya 
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pengembangan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan (KTSP) yang aplikatif. 

1) Terwujudnya proses pembelajaran yang 

efektif sehingga potensi peserta didik 

berkembang secara optimal. 

2) Terwujudnya lulusan yang kompetitif 

dalam melanjutkan pendidikan dan 

cerdas dalam memecahkan permasalahan 

yang dihadapi sehari-hari. 

3) Terwujudnya prestasi dalam bidang non 

akademik (kegiatan ekstrakulikuler). 

4) Terwujudnya lulusan beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

berakhlak mulia, berkarakter kompetensi 

akademik yang berkualitas,memiliki 

kepribadian bangsa Indonesia.  

5) Terwujudnya kepedulian warga sekolah 

terhadap budaya lingkuan hidup. 



 

 

6) Terwujudnya sarana dan prasarana 

pendidikan yang relevan dan interaktif. 

7) Terwujudnya media pembelajaran yang 

interaktif. 

8) Terwujudnya sumber daya manusia yang 

memiliki kemampuan dan kemauan serta 

konsisten dalam melaksanakan tugas. 

9) Terwujudnya managemen sekolah yang 

partisipatif dan akuntabilitas. 

10) Terwujudnya suasana kerja yang 

harmonis sehingga memungkinkan 

semua pengelola sekolah mencapai 

sukses. 

11) Terwujudnya partisipasi masyarakat 

(orang tua) dalam pembiayaan program 

sekolah. 

b.  Misi 



 

 

1) Mewujudkan perangkat kurikulum yang 

lengkap. 

2) Mewujudkan kegiatan pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan 

(PAKEM) 

3) Mewujudkan lulusan yang kompetitif dan 

cerdas. 

4) Mewujudkan prestasi dalam bidang 

kegiatan  ekstrakulikuler. 

5) Mewujudkan lulusan beriman dan 

bertaqwa terhadap Tuhan YME, 

berakhlak mulia, berkarakter, kompetensi 

akademik yang berkwalitas, memiliki 

kepribadian bangsa Indonesia.  

6) Mewujudkan budaya hidup bersih, sehat, 

dan peduli terhadap kelestarian 

lingkungan. 



 

 

7) Mewujudkan saran dan prasarana 

pendidikan yang relevan dan memadai. 

8) Mewujudkan media belajar yang 

memadai. 

9) Mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkwalitas dan konsisten dalam 

tugasnya. 

10) Mewujudkan managemen sekolah yang 

partisipatif. 

11) Mewujudkan suasana kerja yang 

harmonis. 

12) Mewujudkan partisipasi masyarakat 

dalam pembiayaan program sekolah.74 

4. Tujuan Sekolah 

a. Mengembangkan Kurikulum 2013 dan 

Kurikulum 2006 dilengkapi silabus mata 
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pelajaran, Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran, Lembar kegiatan Siswa dan 

Sistem Penilaian. 

b. Mewujudkan budaya membaca bagi warga 

sekolah. 

c. Mengembangkan model pembelajaran hidup 

lintas mata pelajaran. 

d. Penggalian, pengembangan materi dan 

persoalan lingkungan hidup yang ada 

hubungannya  dengan pelestarian, 

pencegahan kerusakan dan pencegahan 

pencemaran lingkungan di masyarakat 

sekitar. 

e. Pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya. 

f. Mengembangkan silabus muatan lokal 

dengan dilengkapi Rencana Pelaksaan 



 

 

Pembelajaran, Lembar Kegiatan Siswa dan 

Sistem Penilaian. 

g. Mengembangkan program-program 

pengembangan diri beserta jadual 

pelaksaannya. 

h. Mengoptimalkan proses pembelajaran 

dengan pendekatan scientific, CTL, Pakem, 

kooperatif learning, Pembelajaran Berbasis 

Masalah dan Project based learning. 

i. Memeroleh nilai Ujian sesuai standar 

kelulusan. 

j. Mengikut sertakan tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan dalam pelatihan 

peningkatan professional melalui kegiatan 

MGMP, PTBK, PTK, lomba-lomba, 

Seminar, workshop, kursus mandiri, dan 

kegiatan lain yang menunjang 

profesionalisme.  



 

 

k. Memenuhi kebutuhan sarana dan  prasarana 

kegiatan pembelajaran (ruang media, 

perpustakaan, laboratorium IPA, media 

pembelajaran matematika dan IPS dan 

laboratorium keterampilan) dan saran 

penunjang berupa tempat ibadah tempat 

parkir, kantin sekolah, lapangan olah raga, 

green house, bank sampah dan WC sekolah 

dengan mengedapankan skala prioritas. 

l. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah 

dan manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah secara demokratis, akuntabilitas, dan 

terbuka. 

m. Membantu peserta didik memahami nilai-

nilai karakter atau nilai-nilai pengetahuan 

yang berhubungan dengan Tuhan Yang maha 

esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan 

serta kebangsaan. 



 

 

n. Menggalang pembiayaan pendidikan secara 

adil dan demokratis dan memanfaatkan 

secara terencan serta dipertanggung 

jawabkan secara jujur, transparan dan 

memenuhi akuntabilitas publik. 

o. Mengoptimalkan pelaksanaan penilaian 

otentik secara berkelanjutan.  

p. Mengikut sertakan masyarakat, dan 

lingkungan di sekitar sekolah demi 

terciptanya suasana belajar yang kondusif.  

q. Mengoptimalkan pelaksaan program remidi 

dan penggayaan. 

r. Membekali komunitas sekolah agar dapat 

mengimplementasikan ajaran agama melalui 

kegiatan sholat dhuhur berjamaah, sholat 

dhuha, sholat jumat dan baca tulis al-quran. 

s. Membentuk kelompok kegiatan KIR. 



 

 

t. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan 

porseni tingkat kabupaten atau jenjang 

berikutnya. 

u. Memiliki tim olah raga yang dapat bersaing 

pada tingkat kabupaten. 

v. Memiliki gudep pramuka yang dapat 

berperan serta dan aktif dalam jamboree 

daerah maupun jamboree nasional, serta even 

kepramuka lainnya. 

w. Menanamkan sikap santun dan berbudaya, 

budaya hidup sehat, cinta kebersihan, cinta 

kelestarian lingkungan dengan dilandasi 

keimanan dan ketaqwaan terhadap tuhan 

yang maha esa.  

x. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu 

lintas melalui PKS. 



 

 

y. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri untuk menumbuhkan rasa kepedulian 

social melalui PMR. 

z. Mengoptimalkan kegiatan pengembangan 

diri dalam kedisiplinan dan kreativitas seni 

melalui, seni musik, seni tari, seni lukis, seni 

teater, karawitan dan seni reog.75 

5. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di sekolah merupakan 

suatu bentuk yang berupa urutan atau daftar yang 

berfungsi sebagai suatu upaya dalam 

menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap 

komponen penyelenggara pendidikan yang 

bersangkutan dengan sekolah tersebut.  

Dengan adanya struktur organisasi, 

sistem pelaksanaan pendidikan di sekolah akan 
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semakin teratur, disiplin, kinerja menjadi efektif, 

efisien serta dapat meningkatkan mutu 

pendidikan sesuai tujuan yang ingin dicapainya. 

Berikut ini struktur SMP Negeri 1 Kecamatan 

Siman Ponorogo: 

a. Kepala Sekolah : Dr. Hadi Suminto, M. Pd 

b. Waka Kurikulum : Elly Susiana, S.Pd. M. Pd 

c. Waka Kesiswaan : Drs. Muryad, M. Pd 

d. Waka Humas : Drs. Anwar Buchori 

e. Waka Sarana Prasarana : Agus Subiyakto, S. 

Pd 

f. Tata Usaha : Dr. Eny Retnoyati.76 

 

6. Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tabel 2 

Data Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Tutor SMP 

Negeri 1 Kecamatan Siman Ponorogo 
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NO NAMA NIP PANGKAT 

1 
Drs. Hadi Suminto, M. 

Pd 

19631126 198903 1 

009 

Pembina Utama 

Muda 

2 
Elly Susiana, S. Pd. M. 

Pd 

19611105 198403 2 

008 

Pembina Utama 

Muda 

3 Drs. Njoto 
19640621 199512 1 

003 
Pembina Tk. 1 

4 Abdul Maliq, S. Pd 
19631128 198803 1 

006 
Pembina Tk. 1 

5 Purnomo, S. Pd 
19591116 198103 1 

004 
Pembina Tk. 1 

6 Nur Sri Harsanti, S. Pd 
19590223 198412 1 

001 
Pembina Tk. 1 

7 Drs. Anwar  Buchori 
19630331 199003 1 

004 
Pembina Tk. 1 

8 Suwarto, S. Pd 
19630723 198512 1 

001 
Pembina Tk. 1 

9 Dra. Budi Hartini 
19640611 199003 2 

006 
Pembina Tk. 1 

10 Ninik Handarini, S. Pd 
19650701 198603 2 

017 
Pembina Tk. 1 

11 Purwaningsih, S. Pd 
19640927 199003 2 

005 
Pembina Tk. 1 

12 Lestari PAR, S. Pd 
19630208 198412 2 

008 
Pembina Tk. 1 

13 Tricahyani KW, S. Pd 
19660520 199512 1 

004 
Pembina Tk. 1 

14 
Aning Hendariyah, S. 

Pd 

19650818 199103 2 

016 
Pembina Tk. 1 

15 Drs. Muryadi, M. Pd 
19660520 199512 1 

004 
Pembina Tk. 1 

16 Suprihatin, S. Pd 
19640719 198603 2 

012 
Pembina Tk. 1 

17 Suprapti, S. Pd 19590808 198603 2 Pembina Tk. 1 



 

 

019 

18 Hj. Nursamsiyah, S. Pd 
19701114 199703 2 

005 
Pembina Tk. 1 

19 Ernawati, S. Pd 
19661108 198903 2 

010 
Pembina Tk. 1 

20 Aini J., S. Ag., M. Pd.I 
19720921 199802 2 

003 
Pembina Tk. 1 

21 Dra. Hj. Noor H., M. Pd 
19650904 199802 2 

003 
Pembina Tk. 1 

22 Agus Subiyakto, S. Pd 
19690817 199802 1 

003 
Pembina Tk. 1 

23 Eva Vaulia, S. Pd 
19720219 199803 2 

006 
Pembina Tk. 1 

24 Juni Widarisman, S. Pd 
19650601 198903 1 

019 
Pembina 

25 Muljoto, S. Pd 
19630426 198803 1 

011 
Pembina 

26 Sukat, S. Pd., M. Or 
19700202 200012 1 

009 
Pembina 

27 Langgeng M., S. Pd 
19630104 198602 1 

005 
Pembina 

28 Elly K., S. Pd 
19711031 199802 2 

006 
Pembina 

29 Yuniarti, S. Pd 
19640624 198603 2 

015 
Penata Tk. 1 

30 Munif Syaifudin, S. Pd 
19681106 200701 1 

021 
Penata Tk. 1 

31 Sri Wulandari, S. Pd 
19700509 200701 2 

019 
Penata Tk. 1 

32 Ari Rahmadewi, S. Pd 
19780306 200801 2 

022 
Penata Muda Tk. 1 

33 Giana Nur Utami, S. Pd 
19620420 200604 2 

004 
Penata Muda Tk. 1 

34 Rini Sulistyowati, S. Pd 19680414 200604 2 Penata Muda Tk. 1 



 

 

010 

35 Harni Minde, S. Pd 
19680124 200801 2 

012 
Penata Muda Tk. 1 

36 Wahyuningsih, S. Pd 
19650325 200701 2 

008 
Penata Muda Tk. 1 

37 Sri endah W., S. Pd 
19680124 200801 2 

012 
Penatur Tk. 1 

38 Andreas Dwi S., S. Pd 
  

39 Sri Haryati, S. Pd 
19660213199003 2 

008 
Pembina Tk. 1 

40 H. Basuki R.  M. Pd. I 
19630421 198504  

007 
Pembina Tk. 1 

41 Dra. Eny Retnoyati 
19621017 199103 2 

002 
Penata Tk. 1 

42 Yasir 
19630511 200604 1 

006 
Pengatur Tk. 1 

43 Marimun 
19660525 200701 1 

017 
Pengatur 

44 Pujiti 
19741019 201001 2 

001 
Pengatur 

45 Purwanto 
  

46 
Aulia Amrulloh, S. 

Kom   

47 Resti Lisa Hapsari, S. E 
  

48 Wiwin S. Y., A. Md 
  

49 Adi Purnomo 
  

50 Ari Yoga Hailda 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

7. Keadaan Guru dan Data Jumlah Siswa 

a. Keadaan Guru 

Tabel 3 

Data Jumlah Guru 

Tenaga Kualifikasi Jumlah 

1. Pendidik 

 

S-2 

S-1 

7 

31 

Jumlah 38 

 

Tabel 4 

Data Jumlah Tenaga Kependidikan 

Tenaga Kualifikasi Jumlah 

1. 

Kependidikan 

S-1 

D-3 

SMA 

SMP 

SD 

5 

1 

6 

- 

- 

Jumlah 12 

 

Tabel 5 

Data Jumlah Tutor 

Laki-laki Perempuan Total 

- 4 4 

 



 

 

 

b. Data Jumlah Siswa 

Tabel 5 

Data Jumlah Siswa 

No Kelas Laki-

Laki 

Perem 

puan 

Jumlah 

1 VII 59 42 101 

2 VIII 70 51 121 

3 XI 100 64 164 

Jumlah  229 157 386 

 

8. Prestasi Sekolah 

a. Juara I Tolak Peluru tingkat kabupaten 

(Th.2012) 

b. Juara II Tolak Peluru tingkat kabupaten 

(Th.2012) 

c. Juara II Jalan Cepat Putra tingkat kabupaten 

(Th.2012) 



 

 

d. Juara III Tolak Peluru Putri tingkat 

kabupaten (Th.2012) 

e. Juara II dan III Science Art Competition IPS 

tingkat Ex Karesidenan Madiun 

di MAN 2 Ponorogo (Th.2013) 

f. Juara I Lempar Cakram Putri tingkat 

kabupaten (Th.2013) 

g. Juara II Lempar Cakram Putra tingkat 

kabupaten (Th.2013) 

h. Juara II Lari 1.500 meter tingkat kabupaten 

(Th.2013) 

i. Juara II Lompat Tinggi tingkat kabupaten 

(Th.2017) 

j. Juara II Lari 100 m tingkat kabupaten 

(Th.2017) 

k. Juara II Lompat Jauh tingkat kabupaten 

(Th.2017) 



 

 

l. Juara II Lempar Lembing tingkat kabupaten 

(Th.2017) 

m. Peraih penghargaan program Adiwiyata 

tingkat Provinsi (2017).77 

9. Sarana dan Prasarana 

Tabel 6 

Data Sarpras SMP Negeri 1 Kecamatan Siman 

Ponorogo 

 

No. Jenis Prasarana Jumlah 

1. Ruang Kelas 19 Ruang 

2. Perpustakaan  2 Ruang 

3. Laboratorium IPA 1 Ruang 

4. Laboratorium Komputer 1 Ruang 

5. Masjid  1 Ruang 

6. Ruang Kepala Sekolah 1 Ruang 

7. Ruang Guru 1 Ruang 

8. Ruang Tata Usaha 1 Ruang 

9. Ruang Tamu 1 Ruang 

10. Lapangan Basket 1 Buah 

11. Lapangan Tenis 1 Buah 

12. Lapangan Sepak Bola 1 Buah 

13. Lapangan Upacara 1 Buah 

14. Masjid 1 Ruang 

15. Ruang UKS 1 Ruang 
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16. Ruang OSIS 1 Ruang 

17. Ruang Pramuka 1 Ruang 

18. Ruang BP/BK 1 Ruang 

19. Ruang Karawitan 1 Ruang 

20. Ruang Media 4 Ruang 

21. Ruang Musik 1 Ruang 

22. KM/WC Guru 2 Ruang 

23. KM/WC Siswa 10 Ruang 

24. Gudang 1 Ruang 

25. Dapur 1 Ruang 

26. Kantin 3Ruang  

 

B. Deskripsi Data Peran Guru PAI dalam Mendidik 

Karakter Peduli Lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman 

Hasil observasi dan wawancara serta 

didukung dengan dokumen-dokumen yang berkaitan 

menunjukkan adanya beberapa temuan tentang peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman. Peneliti 

menganalisis mengenai pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman, 



 

 

peran guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman, dan faktor 

pendukung dan penghambat pelaksanaan peran guru 

PAI dalam mendidik karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman. Berikut adalah uraian dari 

hasil penelitian yang peneliti lakukan di SMP Negeri 

1 Siman. 

1. Pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman 

SMP Negeri 1 Siman merupakaan salah 

satu sekolah menengah pertama yang telah 

memperoleh penghargaan sebagai sekolah 

Adiwiyata. Adiwiyata merupakan salah satu 

program kementrian negara untuk mendorong 

terciptanya pengetahuan serta kesadaran warga 

sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. 

Untuk menerapkan kesadaran warga sekolah 



 

 

dalam pelestarian lingkungan hidup, di SMP 

Negeri 1 Siman telah diterapkan pendiddikan 

karakter peduli lingkungan. Dasar pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan juga telah 

termuat pada visi misi serta tujuan lembaga. Dari 

hasil observasi yang peneliti lakukan, keadaan 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman sangat 

bersih, lingkungan hidup yang hijau sehingga 

sangat layak jika tekah meraih penghargaan 

sebagai sekolah adiwiyata. 

Pendidikan karakter peduli lingkungan 

merupakan salah satu sikap dan tindakan yang 

berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan 

alam dan sekitarnya. Karakter tersebut perlu di 

tanamkan pada siswa agar tercipta sebuah 

lingkungan sekolah yang bersih, rapi, indah dan 

nyaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan 



 

 

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Siman yaitu 

Bapak Hadi Suminto diperoleh informasi 

sebagai berikut: 

“Sejak awal sudah di tanamkan nilai-

nilai karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman ini, tetapi secara optimal 

sejak kita meraih penghargaan sebagai 

sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten 

kemudian lanjut ke sekolah Adiwiyata 

tingkat Provinsi. Kebijaakan pendidikan 

karakter peduli lingkungan juga sudah 

termaktub dalam visi dan misi sekolah, 

bahkan ada anggaran khusus mengenai 

program lingkungan dalam RKAS dan 

RJM sekolah.”78 

Berdasarkan hasil wawancara diatas 

merupakan bukti bahwa SMP Negeri 1 Siman 

sudah menerapkan pendidikan peduli 

lingkungan. Kebijakan program peduli 
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lingkungan terdapat pada visi misi lembaga 

yaitu “Terwujudnya kepedulian warga 

sekolah terhadap budaya lingkuan hidup, 

dan Menanamkan sikap santun dan 

berbudaya, budaya hidup sehat, cinta 

kebersihan, cinta kelestarian lingkungan 

dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan 

terhadap tuhan yang maha esa.  

Bagi para siswa, tentunya kegiataan 

belajar mengajar memerlukan lingkungan 

sekolah yang nyaman, bersih dan cukup 

pepohonan. Tidak itu saja, tentunya penataan 

ruangan yang rapi serta fasilitas lingkungan 

yang memadai juga diperlukan bagi para siswa. 

Hal ini juga sesuai dengan dasar-dasar 

pendidikan yang memang dibutuhkan bagi 

siswa. Sebagaimana hasil wawancara dengan 



 

 

para siswa tentang keadaan lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman maka diperoleh data sebagai 

berikut: 

Berdasarkan informasi dari saudari 

Natasya Tri Andani selaku siswi kelas VII, 

yaitu: 

“Lingkungan belajar di SMP Negeri 1 

Siman ini sudah sejuk, nyaman, rindang, 

bersih dan menyenangkan. Terbukti 

dengan keadaan sekolah yang sangat 

luas, banyak pepohonan dan bunga-

bunga yang tumbuh dan terawat.”79  

 

Wawancara dengan Akbar Yogi siswa 

kelas VII diperoleh informasi, yaitu: 

“Keadaan lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman ini menurut saya bersih, tenang 

tidak bising, tempatnya sejuk dan asri.”80 
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Sebagaimana juga disampaikan oleh 

saudara Muhammad Rafi Fajar Afif, yaitu: 

“Keadaan lingkungan di sekolah ini 

bersih dan tidak tercemar, udaranya 

sejuk dan dingin karna banyak 

pepohonan sehingga menjadikan saya 

nyaman dalam belajar.”81 

 

Hal itu juga disampaikan oleh siswi kelas 

VII yang bernama Chelsyalia M. R, yaitu: 

“Lingkungan di sekolah ini bisa 

memberikan energi positif untuk saya, 

karena keadaan lingkungan kelas yang 

bersih, sangat damai jauh dari keramaian, 

suasana lingkungan di luar kelas sangat 

asri dan sejuk.”82 

 

Hasil wawancara diatas merupakan 

paparan hasil keadaan lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman. Dengan keadaan lingkungan 

sekolah yang bersih dan suasana yang sejuk dan 
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tidak bising, maka hal tersebut dapat 

memberikan energi positif bagi siswa. Siswa 

menjadi nyaman dalam belajar, tenang dalam 

menerima dan mempraktekkan hasil dari ilmu 

yang telah mereka dapatkan di sekolah. Dengan 

keadaan lingkungan yang sudah bersih, indah, 

dan nyaman tentunya ada suatu program 

tersendiri mengenai pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman sehingga keadaan lingkungan telah 

memberikan energi positif bsgi siswa untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 

Pola pendidikan sekolah bergerak dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan teknologi yang tidak hanya 

mengajarkan aspek kognitif (pengetahuan) saja, 

melainkan juga aspek afektif (sikap) dan aspek 

psikomotorik (perilaku/kebiasaan). Berkaitan 



 

 

dengan sikap afektif pemerintah telah 

menetapkan pendiddikan karakter. Salah satu 

karakter yang dikembangkan adalah peduli 

lingkungan. Karakter peduli lingkungan adalah 

perwujudan dari sikap manusia terhadap 

lingkungan berupa tindakan untuk mencegah 

kerusakan lingkungan. 

Pendidikan peduli lingkungan sekolah 

merupakan pendidikan yang mengajarkan siswa 

untuk mengenal lingkungan dan bertujuan untuk 

meningkatkan kesadaran lingkungan. Penerapan 

pendidikan lingkungan merupakan upaya untuk 

memelihara kelestarian lingkungan. Berikut 

adalah hasil wawancara dari pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman: 



 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

bapak Hadi Suminto selaku Kepala Sekolah di 

SMP Negeri 1 Siman, beliau menjelaskan 

bahwa: 

“Dalam pelaksanaannya, kita dengan 

sabar menerapkan pendiddikan karakter 

peduli lingkungan, karena siswa itu 

sendiri mempunyai karakter yang 

beragram. Kita mulai menerapkan aturan 

untuk membuang sampah pada 

tempatnya dan menghindari pemakaian 

plastik yang berlebihan. Kita juga 

membangun di setiap halaman kelas, 

masing-masing kita bangun tempat untuk 

mencuci tangan, dan airnya juga kita 

gunakan untuk menyiram bunga di 

halaman kelas.”83  

Wawancara dengan bapak Muryadi 

selaku Waka kesiswaan diperoleh informasi, 

yaitu: 

“Pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan telah kita terapkan. Dan 

dalam pelaksanaannya pun telah kita 
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bagi menjadi empat, yaitu yang pertama: 

ada piket wajib harian dimana sebelum 

pelajaran di mulai siswa wajib untuk 

membersihkan kelas mereka masing-

masing dan halaman di sekitar kelas. 

Yang kedua: merupakan piket mingguan, 

ada hari sabtu bersih dimana seluruh 

siswa wajib untuk kerja bakti 

membersihkan lingkungan sekolahan 

dimulai dari masjid dan menyebar ke 

seluruh lingkungan sekolah. Yang ketiga, 

merupakan piket khusus, ini dilakukan 

bagi siswa yang melanggar peraturan, 

kita berikan sanksi yang mendidik yaitu 

dengan menyuruh mereka untu 

membersihkan kelas, kamar mandi dan 

lingkungan sekolah. Dan yang keempat, 

merupakan piket harian osis khusus bagi 

anggota osis, setiap pagi mereka 

membersihkan masjid yang nanti akan 

digunakan untuk sholat berjamaah.”84 

Wawancara dengan Jasmine selaku ketua 

OSIS di SMP Negeri 1 Siman diperoleh 

informasi, yaitu: 

“Dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

peduli lingkungan, kami dari OSIS 

memiliki program sendiri, yaitu piket 

harian yang wajib dilaksanakan oleh 
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anggota OSIS, dalam Class meeting kita 

juga mengadakan lomba kebersihan 

kelas. Dan program Sabtu bersih wajb 

bagi semua siswa untuk kerja bakti 

membersihkan seluruh lingkungan 

sekolah.”85 

 

Sebagaimana di ungkapkan oleh siswa di 

SMP Negeri 1 Siman yang bernama Fariz 

Misbahul Syahni, yaitu: 

“Karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman sudah di terapkan 

melalui hal kecil seperti banyak 

himbauan untuk membuang sampah pada 

tempat sampah, kegiatan gotong royong 

menjaga tanaman. Serta ada hari Sabtu 

Bersih, semua siswa wajib untuk 

membersihkan tempat-tempat yang 

sudah di bagi, seperti membersihkan 

kelas masing-masing, ada yang 

membersihkan masjid, kamar mandi, 

lapangan, serta halaman.”86 
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Sebagaimana juga dengan informasi 

yang di berikan oleh siswa yang bernama 

Bondan Prakasa, yaitu: 

“Pelaksanaan karakter peduli lingkungan 

di sekolah ini melalui kegiatan piket di 

kelas contohnya. Ada juga Sabtu Bersih 

semua siswa wajib untuk bersih 

bersih.”87 

Dari hasil wawancara dengan bapak 

kepala sekolah, Waka kesiswaan, ketua OSIS 

dan sebagian siswa yang terlibat dalam 

penelitian ini telah di jelaskan bahwa di SMP 

Negeri 1 Siman sudah menanamkan nilai-nilai 

karakter peduli lingkungan melalui kegiatan 

seperti piket kelas, Sabtu bersih, gotong royong, 

menjaga tanaman serta pembiasaan agar 

membuang sampah pada tempatnya. Serta juga 

banyak himbauan agar siswa senantiasa menjaga 
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kebersihan lingkungan.88 Dengan memberikan 

pendidikan karakter peduli lingkungan secara 

mendasar dan dengan kesabaran, diharapkan 

siswa dapat dengan sungguh-sungguh 

menerapkannya. Sehingga pelaksanaan 

pendidikan di SMP Negeri 1 Siman dapat 

terlaksana secara terus menerus dan tidak  

penurunan sikap peduli lingkungan pada siswa. 

Dan bukti keberhasilan dari pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman adalah telah diraihnya 

penghargaan adiwiyata tingkat provinsi. 

Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari 

usaha lembaga dan dewan guru dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan pada siswa dan 

usaha seluruh usaha warga sekolah untuk 
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senantiasa menjaga kelestarian lingkungan. 

Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Anwar 

Buchori selaku koordinator pelaksana adiwiyata, 

yaitu: 

“Penghargaan adiwiyata yang kita raih 

itu sangat dekat sekali hubungannya 

dengan pendidikan karakter peduli 

lingkungan yang telah kami terapkan. 

Dari segi penilaian, siswa itu juga 

ditanya secara langsung oleh assessor 

adiwiyata pusat untuk menilai sejauh 

mana karakter peduli lingkungan mereka. 

Pihak guru juga dinilai untuk mengetahui 

peran guru dalam mendidik karakter 

peduli lingkungan pada siswa dan juga 

RPP guru juga dinilai.”89 

Dari hasil wawancara dengan 

koordinator adiwiyata SMP Negeri 1 Siman 

sudah sangat jelas sekali. Dan dalam program 
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adiwiyata tersebut juga sudah didampingi oleh 

koordinator setiap program.90 

2. Peran guru PAI dalam mendidik karakter 

peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman 

Peranan guru PAI dalam suatu lembaga 

pendidikan sangatlah penting dan mendominasi, 

karena guru PAI dianggap sebagai sosok yang 

mempunyai pengetahuan agama lebih dibanding 

dengan yang lain. Sehingga peranannya haruslah 

mencerminkan nilai-nilai Islam yang diemban 

dan diajarkannya. 

Dalam lingkungan sekolah, guru adalah 

sebagai pemimpin yang menjadi panutan atau 

teladan serta contoh bagi para peserta didik. 

Guru adalah pemegang norma dan nilai-nilai 
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yang harus dijaga dan dilaksanakan. Guru 

memang mempunyai pengaruh bagi peserta didik 

secara holistik. 

Sehubungan dengan peran guru PAI 

dalam mendidik karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman, berikut hasil wawancara 

yang peneliti lakukan: 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Bapak Hadi Suminto selaku kepala sekolah SMP 

Negeri 1 Siman, yaitu: 

“Guru PAI justru sangat berperan dalam 

mendidik karakter peduli lingkungan 

pada siswa, dengan sedikit dibantu oleh 

guru BK. Dalam kurikulum mata 

pelajaran PAI juga sudah dimasukkan 

nilai-nilai peduli lingkungan.”91 
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Wawancara dengan Ibu Elly Susiana 

selaku WAKA kurikulum di SMP Negeri 1 

Siman, yaitu: 

“Menurut saya guru PAI memiliki peran 

dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan pada siswa. Guru PAI 

memiliki beberapa peran yaitu sebagai 

edukator, tutor, leader mentor, motivator 

dan juga sebagai tauladan.”92 

 Wawancara dengan Fariz Misbahul 

Syahni selaku siswa di SMP Negeri 1 Siman, 

yaitu: 

“Guru PAI selalu mendidik kami dalam 

meningkatkan sikap peduli lingkungan. 

Kita diajarkan membudidayakan 

tanaman dengan cara menyuruh kita 

untuk membawa bunga, yang kemudian 

kita letakkan di depan kelas dan kita 

rawat kita sirami setiap pagi. Selain itu 

kita juga selalu di himbau untuk 

membersihkan kelas.”93 
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Wawancara dengan saudari Natasya Tri 

Andani selaku siswi di SMP Negeri 1 Siman, 

yaitu: 

“Guru PAI mengajarkan kami untuk 

tidak membuang sampah sembarangan, 

melaksanakan piket kelas dan menjaga 

tanaman di depan kelas. Dalam mata 

pelajaran PAI kita di beri tugas untuk 

membuat lukisan kaligrafi yang berisi 

tentang himbauan untuk menjaga 

kebersihan dan peduli terhadap 

lingkungan. Dan dalam membimbing 

kami beliau selalu bersikap sabar tetapi 

juga tegas.”94 

 

Wawancara dengan saudari Chelsyalia 

selaku siswi di SMP Negeri 1 Siman, yaitu: 

“Kami diajarakan untuk merawat 

tanaman di sekolah, membersihkan 

kamar mandi, lingkungan sekolah pada 

hari Sabtu bersih. Dan di depan kelas itu 

dikasih tempat untuk mencuci tangan dan 

airnya juga dapat buat menyiram 

tanaman.”95 
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Guru PAI di SMP Negeri 1 Siman 

membiasakan pada anak didiknya untuk 

membuang sampah pada tempatnya. Juga untuk 

menjaga kebersihan lingkungan kelas maupun 

limgkungan sekolah.96 Dan tidak lupa juga 

menanamkan sikap peduli pada tumbuh-

tumbuhan seperti pohan-pohon, bunga-bunga 

dan rerumputan di sekolah agar tetap dijaga dan 

dipelihara dengan baik dan tidak merusaknya. 

Dalam proses pembelajaran PAI, guru PAI juga 

mengajarkan pada siswa untuk selalu peduli pada 

lingkungan hidup, guru PAI juga memberikan 

tugas kelompok untuk membuat lukisan kaligrafi 

yang isinya berhubungan dengan cinta 

lingkungan, dan nantinya akan di tempel di 

dinding kelas yang berfungsi untuk menghimbau 
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seluruh siswa agar selalu ingat akan kesadaran 

untuk menjaga lingkungan. Dengan 

membiasakan sikap cinta kebersihan, guru PAI 

telah mendidik dan menanamkan nilai-nilai 

karakter peduli lingkungan pada siswa, karena 

dengan membiasakan sikap peduli lingkungan 

maka kebiasaan tersebut akan menjadi sebuah 

karakter yang tertanam pada diri siswa yang 

dapat mereka lakukan baik di lingkungan 

sekolah, lingkungan rumah dan di lingkungan 

masyarakat. 

Berikut hasil wawancara dengan guru 

PAI tentang peran guru PAI dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan: 

Wawancara dengan Ibu Aini Juwaroh 

selaku guru PAI kelas VIIB di SMP Negeri 1 

Siman: 



 

 

“Dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan saya menanamkan sikap 

cinta kebersihan pada diri siswa. Selain 

itu juga ada kegiatan Sabtu bersih yang 

mewajibkan siswa untuk bersih-bersih 

lingkungan sekolah mulai dari masjid. 

Saya juga menggunakan strategi khusus 

dalam kegiatan itu, yaitu dengan cara 

melakukan pendampingan agar siswa 

seluruhnya bekerja, dan saya juga 

bekerja sama dengan anggota OSIS 

sebagai koordinator pelaksana kegiatan 

kebersihan, dengan guru bagian 

kesiswaan serta dengan bagian 

kurikulum.”97 

 

Beliau juga memberikan informasi 

sebagai berikut: 

“Dalam mata pelajaran meneladani al-

Asma,ul Husna, al-Khabir, as- Sami’, al-

Bahir materi pokoknya adalah lebih 

mendekatkan diri kepada Allah Swt yang 

sangat indah nama-Nya di integrasikan 

dengan lingkungan yaitu dengan 

menghubungkan makna dan menerapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Al- Bashir 

dimana siswa dapat menjaga lingkungan 

agar tetap terlihat bersih, indah, nyaman 
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untuk belajar. Dalam mata pelajaran 

fiqih saya menyuruh siswa untu pratik 

wudhu secara langsung, kemudian 

mengajarkan siswa untuk mengelola 

limbah air wudhu sebagai kolam ikan 

yang diharapkan nanti bisa mereka 

praktikkan di rumah.” 

 

Beliau menambahakan informasi sebagai 

berikut: 

“Dalam kegiatan diluar lingkup 

pembelajaran, saya telah menerapkan 

program pengolahan sampah organik dan 

non organik yang diolah di halaman 

belakang sekolah. Untuk sampah 

organik, saya mengajarkan siswa untuk 

mengolahnya menjadi pupuk kompos 

yang nanti kita gunakan untuk memupuk 

tanaman di sekolahan, dan untuk sampah 

non organik yaitu sampah plastik saya 

mengajarkan pada siswa untuk mengolah 

sampag tersebut dengan cara memilah, 

sampah seperti bekas botol, kardus, dan 

kertas nanti akan kita jual dengan cara 

kita mendatangkan pengepul barang 

bekas ke sekolah. Dan dari hasil 

penjualan sampah tersebut, dananya kita 

masukkan dalam kas kelas yang nanti 

bisa kita gunakan untuk kepentingan 

mendadak dalam lingkup kelas, seperti 



 

 

untuk membeli penghapus papan tulis, 

sepidol, dan pot bunga.”98 

 

Wawancara dengan Bapak Basuki 

Rahmat selaku guru PAI kelas VIIIA di SMP 

Negeri 1 Siman, yaitu: 

“Dalam mengajarkan sikap peduli 

lingkungan, sayaa mengajak para siswa 

untuk melaksanakan sholat Dhuha di 

masjid yang ada di lingkungan 

masyarakat sekitar SMP Negeri 1 Siman. 

Kemudian stelah melaksanakan sholat, 

kami membersihkan masjid mulai dari 

tempat wudhu dan halaman disekitar 

masjid. Di lingkungan sekolah saya juga 

mengajarkan para siswa untuk mengelola 

sampah plastik yang dimanfaatkan untuk 

kreasi yang bernilai ekonomis.” 

“Dalam pelajaran agama dalam materi 

Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman saya 

mengajarkan siswa untuk bersuci dengan 

baik dan benar. Saya juga menghimbau 

siswa untu membersihkan kesucian 

tempat tinggal mereka dengan 

menerapkan sikap cinta kebersihan, 

selalu membersihkan rumah mereka agar 

terhindar dari hadats kecil maupun besar. 
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Juga menghimbau kepada para siswa 

untuk menjaga kebersihan kelas mereka, 

saya meyuruh siswa untuk melepas 

sepatu ketika masuk kelas, karena saya 

khawatir ketika siswa duduk di lantai 

baju mereka nanti akan terkena kotoran 

yang terbawa dari sepatu mereka, karena 

baju mereka nantinya akan di gunakan 

untuk melaksanakan sholat Dzuhur di 

sekolah.”99 

 

Dari hasil wawancara diatas 

menunjukkan bahwa kegiatan yang 

diselenggarakan oleh guru PAI di SMP Negeri 1 

Siman sangat mendukung untuk menanamkan 

dan mengimplementasikan karakter peduli 

lingkungan pada siswa, mulai dari membiasakan 

sikap peduli pada lingkungan juga menyisipkan 

nilai nilai peduli lingkungan pada lembar RPP 

materi pembelajaran.100 Dengan membiasakan 

kegiatan-kegiatan tersebut maka dengan 
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sendirinya akan tercipta nilai-nilai karakter 

peduli lingkungan pada siswa di SMP Negeri 1 

Siman. 

3. Faktor pendukung dan penghambat peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman 

a. Faktor pendukung peran guru PAI dalam 

mendidi karakter peduli lingkungan pada 

siswa 

Suatu pendidikan yang diselenggarakan 

mempunyai tujuan yang ingin dicapai. 

Seperti halnya pendidikan karakter peduli 

lingkungan memiliki tujuan yaitu agar siswa 

dapat sadar dan tertanam dalam jiwanya 

karakter peduli lingkungan yang akan 

diaplikasikan di manapun ia tinggal. Oleh 

karena itu, guru perlu memperhatikan faktor-

faktor yang mendukung dan faktor 



 

 

penghambat tercapainya tujuan pendidikan 

tersebut. Untuk mencetak siswa yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan, maka guru perlu 

mengembangkan dan memanfaatkan faktor 

penunjang tersebut dalam kegiatan 

pendidikan dan memperkecil faktor 

penghambat serta segera mencari solusinya. 

Diantara faktor pendukung 

pendidikan karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman adalah faktor dari 

kebijakan tentang pendidikan karakter peduli 

lingkungan itu sendiri. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Bapak Hadi Suminto, 

yaitu: 

“Kebijakan dari pendidikan 

lingkungan hidup, yaitu berupa 

program adiwiyata. Kebijakan ini 

sangat mendorong sekolah kami untuk 

selalu meningkatkan kualitas 

lingkungan hidup di SMP Negeri 1 



 

 

Siman, dan sudah saya tegaskan 

diawal bahwa sekolah ini telah meraih 

penghargaan adiwiyata di tingkat 

provinsi.”101 

Selain dari kebijakan pendidikan 

lingkungan hidup, ada beberapa faktor 

pendukung pendidikan karakter peduli 

lingkungan yang berasal dari sekolah itu 

sendiri. Hasil penelitian memperoleh 

beberapa informasi sebagai berikut: 

 Hasil wawancara dengan Ibu Elly 

Susiana diperoleh informasi, yaitu: 

“Ada beberapa hal yang menjadi 

faktor pendukung terlaksananya 

pendidikan karakter peduli 

lingkungan yaitu lokasi sekolah 

mendukung dengan halaman yang 

luas, adanya dukungan dari kepala 

sekolah, komite, warga masyarakat 

sekitar, guru, karyawan dan siswa, 
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serta adanya fasilitas pendukung 

pelaksana kegiatan.”102 

 

Wawancara dengan Ibu Aini Juwaroh 

peneliti mendapatkan informasi, yaitu: 

“Rekan guru dan seluruh komite 

sekolah sangat mendukung 

pelaksanaan pendidikan karakter 

peduli lingkungan dan sekolah juga 

telah memberikan fasilitas seperti alat 

kebersihan, tempat sampah yang 

cukup, dan aliran air yang digunakan 

untuk menyiram tanaman.”103 

b. Faktor penghambat peran guru PAI dalam 

mendidik karakter peduli lingkungan pada 

siswa 

Sedangkan yang menjadi faktor 

penghambat dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman adalah faktor intern yaitu sifat dan 
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kebiasaan siswa yang malas menjaga 

kebersihan. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Bapak Basuki Rahmat, yaitu: 

“Faktor penghambat kalo dari sekolah 

hampir tidak ada, adannya justru dari 

bawaan siswa yang berasal dari 

lingkungan dan keluarga yang 

berbeda-beda. Perbedaannya ini pun 

sangat menonjol, bagi para siswa yang 

berasal dari keluarga yang baik, 

mengerti hukum islam anaknya di 

sekolah mudah di tata dan sadar akan 

kebersihan lingkungan. Berbeda 

sengan siswa yang berasal maaf dari 

keluarga yang kurang baik, cenderung 

sulit untuk diarahkan dan berperilaku 

seenaknya sendiri.”104 

 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh 

Ibu Elly Susiana: 

“Siswa di SMP Negeri 1 Siman yang 

heterogen. Mereka berasal dari latar 

belakang keluarga, lingkungan 

masyarakat dan pengetahuan yang 

tidak sama. Serta kurangnya 
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pemahaman siswa untuk menerapkan 

sikap cinta terhadap lingkungan.”105 

 

Hal tersebut juga ditegaskan oleh 

Bapak Hadi Suminto: 

“Kebiasaan anak yang dibawa dari 

rumah seperti membuang sampah 

sembarangan, coret-coret bangku dan 

dinding, sering merusak tanaman 

merupakan masalah yang dibawa 

anak-anak kedalam lingkungan 

sekolah.”106 

Selain faktor intern tersebut, Ibu Aini 

Juwaroh memberikan informasi bahwa ada 

satu faktor dari luar yang belum 

terselesaikan, yaitu penggunaan sampah 

plastik masih dalam jumlah yang besar. 

Padahal pihak sekolah sudah pernah 

membuat kebijakan mewajibkan para siswa 

untuk membara piring sebagai wadah ketika 
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membeli jajan di kantin. Tetapi kebijakan ini 

tidak berlangsung lama dengan kendala pihak 

kantin masih menyediakan kantong plastik 

dan menjual makanan pabrik yang pastinya 

dibungkus dengan kemasan plastik. Dan 

dalam hal ini sekolah telah melakukan 

beberapa usaha untuk mengurangi 

penggunaan sampag plastik, salah satunya 

dengan cara memanggil pihak pengelola 

kantin untuk memberikan peringatan. Dan 

juga di SMP Negeri 1 Siman telah di buat 

Bank sampah plastik yang terletak di 

belakang halaman sekolah. Di tempat ini 

sampah plastik di kelola dengan usaha 

memanggil pemulung untuk memilah sampah 

plastik yang sekiranya masih bisa 

dimanfaatkan.107 
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Demikian dari hasil wawancara telah 

dijelaskan mengenai beberapa faktor 

pendukung dan penghambat guru PAI dalam 

mendidik karakter peduli lingkungan yang 

menitikberatkan pada masalah kebersihan di 

SMP Negeri 1 Siman. Jadi, guru harus lebih 

berperan aktif dalam mendidik dan menjadi 

contoh serta tauladan bagi para siswanya. 

Karena siswa pasti merasa malu jika melihat 

guru mereka bersih-bersih lingkungan kelas, 

sedangkan dia tidak melakukannya sehingga 

siswa tersebut akan mengikuti apa yang 

dilakukan oleh guru. Sedangkan mengenai 

faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman, guru harus senantiasa 

memberikan nasihat secara berulang-ulang 
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kepada siswa yang malas menjaga kebersihan 

lingkungan kelas maupun sekolah, dan juga 

memberikan hukuman agar menimbulkan 

efek jera bagi para siswa yang melanggar 

agar siwa mau mematuhi kebijakan dari 

sekolah dan peraturan dari guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

Setelah ditemukan data yang peneliti harapkan, 

baik dari hasil observasi, interview dan dokumentasi 

pada uraian ini akan peneliti sajikan uraian analisis data 

sesuai dengan rumusan masalah peneliti dan tujuan 

penelitian.  

A. Analisis Pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman 

SMP Negeri 1 Siman adalah salah satu 

sekolah tingkat menengah pertama di Kabupaten 

Ponorogo yang telah memperoleh penghargaan 

Adiwiyata di tingkat Provinsi. Keadaan lingkungan 

di SMP Negeri 1 Siman sudah cukup baik. 

Lingungan yang sangat luas, hijau, bersih serta 

keadaan tanaman yang sangat terawat. Sebab 



 

 

keadaan lingkungannya yang cukup baik, maka hal 

ini sangat mempengaruhi karakter para siswa untuk 

senantiasa menjaga kelestarian lingkungan di 

sekolah, hal itu juga tidak lepas dari peran lembaga 

dan seluruh dewan guru yang telah berusaha 

mendidik dan menanamkan karakter peduli 

lingkungan pada siswa.  

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada 

lingkungan alam dan sekitarnya dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan lingkungan yang sudah terjadi.108 

Pendidikan peduli lingkungan di sekolah adalah 

pendidikan yang mengajarkan siswa untuk mengenal 

lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran lingkungan. Pendidikan lingkungan harus 
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Karakter Anak Usia Dini, 203.  



 

 

diterapkan pada siswa dalam rangka untuk 

memelihara kelestarian dan keindahan lingkungan 

belajar mereka.  

Menurut Daryanto, indikator sikap peduli 

lingkungan sekolah pada siswa adalah sebagai 

berikut:109 

1. Membersihkan kamar mandi 

2. Membersihkan tempat sampah 

3. Membersihkan lingkungan sekolah 

4. Membersihkan kelas dan sekolah dengan 

tanamannya 

5. Ikut memelihara taman di sekolah dan 

kebersihan sekolah 

6. Ikut dalam kegiatan menjaga kebersihan 

lingkungan.  
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Berdasarkan teori tersebut analisis peneliti 

terhadap pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman adalah sebagai 

berikut, sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, 

bahwa dari tindakan observasi dan interview di SMP 

Negeri 1 Siman, kesadaran siswa akan peduli 

lingkungan sudah tinggi, banyak kegiatan peduli 

lingkungan yang diselenggarakan oleh siswa. Dari 

lembaga sendiri telah menetapkan 4 program wajib 

yang harus di ikuti oleh siswa, yaitu piket harian 

yang wajib dilaksanakan setiap hari, kegiatan 

mingguan yaitu Sabtu bersih dimana semua siswa 

wajib untuk kerja sama bergotong royong 

membersihkan seluruh lingkungan sekolah, piket 

khusus bagi para siswa yang melanggar peraturan 

sekolah maka akan diberikan sanksi yang mendidik 

untuk membersihkan lingkungan sekolah, dan piket 

anggota OSIS yang dilaksanakan setiap pagi bagi 



 

 

para anggota OSIS.110 Selain itu juga ada program 

kegiatan Adiwiyata yang dilaksanakan di SMP 

Negeri 1 Siman.111 Dan juga usaha dari para anggota 

guru untuk mendidik karakter peduli lingkungan 

pada siswa, seperti dengan menetapkan piket kelas 

dimana siswa wajib untuk membersihkan lingkungan 

kelas beserta tanaman yang ada di depan kelas, juga 

usaha untuk selalu menghimbau siswa agar menjaga 

kebersihan dan menghimbau siswa untuk membuang 

sampah pada tempatnya.112 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan sudah terlaksana dengan maksimal, hal 

ini terbukti dengan telah diterapkannya program 
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peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman, mulai 

dari piket kelas, piket mingguan, dan himbauan dari 

guru untuk selalu menjaga kebersihan dan 

kelestarian lingkungan sekolah. Dan bukti dari 

keberhasilan pendidikan karakter peduli lingkungan 

di SMP Negeri 1 Siman adalah telah penghargaan 

sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi.  

B. Analisis Peran guru PAI dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 

Siman 

Peran yang dilakukan oleh guru pendidikan 

agama Islam dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan pada siswa di SMP Negeri 1 Siman 

sangat berpengaruh pada diri siswa diamana siswa 

menjadi sadar akan tanggung jawabnya pada 

lingkungan dan menumbuhkan kecintaan siswa pada 

lingkungan. . Sebagaimana yang disampaikan oleh 



 

 

Bapak Hadi Suminto dalam wawancara yang termuat 

dalam dokumen terlampir.113 

Menurut Zakiah Daradjat dalam bukunya 

yang berjudul Metodik Khusus Pengajaran Agama 

Islam, tugas dan peran guru PAI meliputi tugas 

pengajaran atau guru sebagai pengajar, tugas 

bimbingan dan penyuluhan atau guru sebagai 

pembimbing dan memberi bimbingan, dan tugas 

administrasi atau guru sebagai pemimpin. Ketiga 

tugas itu dilaksanakan sejalan secara seimbang dan 

serasi tidak boleh ada satu pun yang terabaikan, 

karena semuanya fungsional dan saling berkaitan 

dalam menuju keberhasilan pendidikan sebagai suatu 

keseluruhan yang tak terpisahkan.114 
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Berdasarkan teori diatas mengenai peran 

guru, maka analisis peneliti mengenai peran guru 

PAI dalam mendidik karakter peduli lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman adalah sebagai berikut, peran 

yang dilakukan guru PAI di SMP Negeri 1 Siman 

dalam mendidik karakter peduli lingkungan telah 

sesuai dengan teori diatas. Berikut adalah beberapa 

peran yang ddilakukan guru PAI dalam mendidik 

karakter peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman: 

1. Peran dan tugas guru sebagai pengajar 

Sebagai pengajar, guru bertugas membina 

perkembangan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Guru PAI di SMP Negeri 1 Siman 

dalam mendidik karakter peduli lingkungan telah 

mengajarkan dan menanamkan sikap karakter 

peduli lingkungan itu sendiri pada proses 

pembelajaran di kelas. Guru telah mencantumkan 



 

 

nilai peduli lingkungan pada RPP guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu aini 

juwaroh selaku guru PAI, beliau member 

keterangan bahwa pada mata pelajaran agama 

pada materi meneladani al-Asmaul Husna, al-

Khabir, as-Sami’, al-Bashir materi pokok yang 

guru berikan adalah mendekatkan diri kepada 

Allah SWT yang sangat indah nama-namaNya di 

integrasikan dengan lingkungan yaitu dengan 

menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Al-

Bashir dimana siswa dapat menjaga lingkungan 

agar tetap terlihat bersih, indah, dan nyaman 

untuk belajar.115 

2. Peran dan tugas guru sebagai pembimbing 

Sebagai seorang pembimbing, guru 

member dorongan dan menyalurkan semangat 
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pada siswa agar siswa menjadi pribadi yang 

mandiri dan tetap semangat daalam menjalankan 

kewajibannya.  Berdasarkan hasil wawancara 

dengan siswa di SMP Negeri 1 Siman, guru PAI 

telah memberikan bimbingan pada siswa agar 

siswa selalu menjaga kebersihan dan keindahan 

lingkungan, guru menanamkan sikap cinta 

lingkungan pada siswa dengan cara meyuruh 

siswa untuk merawat taman di halaman kelas. 

Guru PAI selalu memperingatkan siswa agar 

selalu membuang sampah pada tempatnya, 

melaksanakan piket kelas dan selalu menanamkan 

nilai peduli lingkungan pada diri siswa.116 Guru 

PAI juga mengajarkan siswa untu mengolah air 

limbah wudhu yang digunakan sebagai kolam 
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ikan.117 Guru juga mengajarkan siswa untu 

mengolah sampah plastik menjadi bahan kreasi 

bernilai ekonomis.118 

3. Peran dan tugas guru sebagai administrasi  

 Sebagai administrasi guru bertugas untuk 

mengelola suatu pembelajaran agar tetap berjalan 

dengan baik. Dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan pada siswa, guru PAI di SMP Negeri 

1 Siman mempunyai strategi khusus agar kegiatan 

pendidikan peduli lingkungan berjalan dengan 

lancer. Strategi yang guru lakukan adalah dengan 

cara melakukan pendampingan langsung ketika 

siswa melaksanakan piket, juga memberikan 

tugas kepada wali kelas untuk memperhatikan 

berjalannya piket di kelas. Selain itu guru juga 
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lampiran hasil penelitian ini.  
118 Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/W/30-03/2019 dalam 
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bekerja sama dengan bagian kesiswaan untuk 

memberikan sanksi pada siswa yang melanggar 

dengan sanksi yang mendidik seperti untuk 

membersihkan kelas, kamar mandi dan 

lingkungan sekolah, dan juga beker sama dengan 

anggota OSIS untuk mengkoordinator siswa agar 

menjalankan tugasnya sesuai dengan pembagian 

wilayah yang harus dibersihkan pada kegiatan 

Sabtu bersih.119 Strategi lain yang dilakukan guru 

PAI dalam mendidik karakter peduli lingkungan 

pada siswa adalah dengan mengajak siswa untuk 

terjun langsung dalam masyarakat. Pada suatu 

kesempatan guru mengajak siswa untuk 

melakukan sholat Dhuha berjama’ah di masjid 

yang berada di lngkungan masyarakat, setelah 

selesai melakukan sholat, guru dan siswa secara 

                                                           
119 Lihat Transkip Wawancara Nomor 08/W/27-03/2019 dalam 

lampiran hasil penelitian ini.  



 

 

bergotong royong membersihkan masjid, mulai 

dari tempat wudhu, ruangan dalam masjid, dan 

halaman masjid.120 Dalam melaksanakan tugasnya 

guru PAI juga menjadi tauladan bagi para siswa 

di dalam lingkungan sekolah.  

Dari paparan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa guru PAI di SMP Negeri 1 

Siman memeiliki peran yang sangat besar dalam 

mendidik karakterpeduli lingkungan. Berkat  

usaha guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan pada siswa, keadaan lingkungan di 

SMP Negeri 1 Siman sangat bersih, indah dan 

rapi, siswa menjadi sadar akan kewajibannya 

untuk menjaga kelestarian lingkungan dan siswa 

juga menjadi mengerti bahwa sampah plastic 

yang semula tidak ada harganya jika di olah dan 

                                                           
120 Lihat Transkip Wawancara Nomor 09/W/30-3/2019 dalam 

lampiran hasil penelitian ini.  



 

 

di kereasikan maka akan menjadi sesuatu yang 

bernilai dan dapat dimanfaatkan untuuk 

memperindah lingkungan sekolah.121 

C. Analisis Faktor pendukung dan penghambat 

peran guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman 

Dalam kesuksesan tujuan pendidikan yang 

telah diharapakan dalam suatu lembaga pendidikan, 

tentunya ada berbagai hal yang mempengaruhi 

proses pelaksanaannya. Begitupun dengan masalah 

yang ada tentunya menjadi penghambat dalam 

pelaksanaan program kerja suatu lembaga 

pendidikan. Adapun faktor yang menjadi pengaruh 

dalam pelaksanaan keberhasilan suatu pendidikan 

yaitu: 

g. Faktor Insting (naluri) 

                                                           
121 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor 01/D/19-02/2019 

dalam lampiran hasil penelitian ini.  



 

 

Insting merupakan seperangkat tabiat yang 

dibawa manusia sejak lahir. Para psikolog 

menjelaskna bahwa insting berfungsi sebagai 

motivator penggerak yang mendorong lahirnya 

tingkah laku.  

h. Adat/ kebiasaan 

Adat/ kebiasaan adalah setiap tindakan 

dan perbuatan seseorang yang dilakukan secara 

berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga 

menjadi kebiasaan. Perbuatan manusia apabila 

dikerjakan secara berulang-ulang sehingga 

menjadi muah melakukannya itu dinamakan adat 

kebiasaan. 

i. Faktor kebijakan dan manajemen 

Faktor ini merupakan faktor yang berasal 

dari luar seperti kebijakan lembaga, sarana 

prasarana, perencanaan dan koordinasi pada 



 

 

sasaran untuk memperlancar suatu program 

pendidikan.122 

Berdasarkan teori diatas, dapat dianalisis ada 

beberapa faktor pendukung dan penghambat peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman, yaitu:  

1. Faktor pendukung  

Faktor pendukung pelaksanaan peran guru 

PAI dalam mendidik karakter peduli lingkungan 

di SMP Negeri 1 Siman tidak terlepas dari 

kesinambungan kebijakan lembaga yang telah 

mencantumkan pendidikan peduli lingkungan 

pada visi misi sekolah serta tujuan pendidikan di 

SMP Negeri 1 Siman, selain itu juga sangat 

berhubungan erat dengan program Adiwiyata 

yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Siman. 
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Kesadaran pendidik serta warga sekolah 

terhadap kewajibannya untu menjaga kelestarian 

lingkungan juga menjadi suatu faktor yang dapat 

mempengaruhi terlaksananya pendidikan karakter 

peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman. 

Dewan guru, komite sekolah serta siswa 

semuanya bekerja sama,saling memotivasi dan 

mendukung terlaksananya program peduli 

lingkungan. sarana dan prasarana di SMP Negeri 

1 Siman sangat memfasilitasi untuk terlaksananya 

pendidikan karakter peduli lingkungan.Keadaan 

lingkungan sekolah yang sangat luas juga 

dijadikan lahan sebagai pelengkap fasilitas 

sekolah. Terdapat tempat aliran air yang 

digunakan untuk menyiram tanaman yang terletak 

di halaman kelas, dan terdapat tempat khusus di 

halaman belakang sekolah yang digunakan untuk 

mengelola sampah. 



 

 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan 

bahwa warga sekolah di SMP Negeri 1 Siman 

sudah sangat sadar akan kelestarian 

lingkungannya. Di dukung dengan fasilitas 

sekolah yang sangat memadai, kerjasama antar 

warga sekolah serta kebijakan lembaga itu sendiri 

yang sudah menghimbau untuk menerapkan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman. 

2. Faktor penghambat  

Selain faktor pendukung, juga terdapat 

hal-hal yang dapat menjadi penghambat peran 

guru PAI dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman. Faktor 

penghambat itu adalah kebanyakan berasal dari 

siswa yang berasal dari latar belakang keluarga 

yang berbeda. Hal itu menyebabkan perbedaan 

karakter antara siswa satu dengan siswa lainnya. 



 

 

Tidak semua siswa mudah untuk dididik dan 

diarahkan agar selalu mengikuti peraturan 

sekolah. Masih banyak siswa yang melanggar dan 

secara tidak sadar telah merusak lingkungan 

sekolahnya sendiri. Kebiasaan siswa yang dibawa 

dari rumah seperti sering membuang sampah 

sembarangan, coret-coret bangku dan dinding, 

dan juga merusak tanaman yang ada di sekolah 

merupakan masalah tersendiri yang harus di 

hadapi oleh guru.123 

Selain faktor intern yang berasal dari 

siswa, juga ada hal lain yang menjadi penghambat 

pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman, yaitu di SMP 

Negeri 1 Siman masih menghasilkan sampah 

plastik yang berlebihan. Sampah itu berasal dari 
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makanan yang dijual di kantin yang masih 

menggunakan bungkus plastic, padahal pihak 

sekolah sudah member peringatan pada pihak 

kantin tetapi usaha itu masih belum bisa menjadi 

solusi.124 

Dari paparan diatas dapat disimpulkan 

bahwa masih ada hal-hal yang menjadi 

penghambat pelaksanaan peran guru PAI dalam 

mendidik karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman. Faktor tersebut berasal dari siswa 

yang mempunyai latar belakang keluarga yang 

berbeda serta kebiasaan yang berasal dari 

lingkungan sekolah itu sendiri.  
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lampiran hasil penelitian ini.  



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran 

Guru PAI dalam Mendidik Karakter Peduli 

Lingkungan di SMP Negeri 1 Siman” dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Pendidikan karakter peduli lingkungan sudah 

diterapkan di SMP Negeri 1 Siman. Pelaksanaan 

pendidikan karakter peduli lingkungan di SMP 

Negeri 1 Siman dilaksanakan melalui program 

piket kelas, piket mingguan pada hari Sabtu 

bersih, piket khusus bagi para siswa yang 

melanggar dan piket OSIS. Selain para guru juga 

menghimbau siswa untu menjaga kebersihan 



 

 

lingkungan, menjaga tanaman dan membuang 

sampah pada tempatnya.  

2. Guru PAI di SMP Negeri 1 Siman sangat 

berperan dalam mendidik karakter peduli 

lingkungan pada siswa. Terdapat tiga peran yang 

dilakukan guru PAI yaitu sebagai pengajar 

(pendidik), sebagai pembimbing dan sebagai 

administrasi.  

3. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter 

peduli lingkungan di SMP Negeri 1 Siman tak 

lepas dari berbagai hal yang dapat mendukung 

pelaksanaannya, seperti kebijakan lembaga, 

dukungan dari seluruh guru dan komite sekolah 

serta fasilitas sekolah yang sangat memadai. 

Selain fator pendukung juga tak lepas dari hal-hal 

yang dapat menghambat, seperti faktor intern dari 

siswa dan penggunaan sampah plastic yang 

berlebihan.  



 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil temuan peneliti, sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, 

peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah SMP Negeri 1 Siman 

Diharapkan kepada kepala sekolah SMP 

Negeri 1 Siman untu lebih giat dan memsimalkan 

lagi pelaksanaan pendidikan karakter peduli 

lingkungan di SMP Negeri 1 Siman, terutama 

pada fator penghambat yaitu penggunaan sampah 

plastic yang berlebihan agar segera dicarikan 

solusi untuk mengurangi penggunaannya.  

2. Bagi dewan guru  

Diharapkan pada seluruh dewan guru 

untuk senantiasa beerja sama, saling mendukung 

dan memotivasi agar pendidikan karakter peduli 

lingungan di SMP Negeri 1 Siman tetap berjalan 



 

 

dengan maksimal dan tidak mengalami 

penurunan. Juga untuk selalu berinovasi 

mengembangkan strategi pembelajaran agar siswa 

lebih antusisas lagi dalam mengikuti egiatan 

pembelajaran.  

3. Bagi seluruh siswa/siswi di SMP Negeri 1 Siman 

Diharapkan kepada seluruh siswa/siswi di 

SMP Negeri 1 Siman untuk lebih giat lagi dalam 

mengikuti kegiatan pembelajatan. Dan agar 

mningkatkan kecintaan mereka terhadap 

kebersihan, selalu merawat taman yang ada di 

sekolah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan 

buruk yang dapat merusak keindahan dan 

kelestarian lingungan sekolah. 

4. Bagi peneliti berikutnya  

Diharapkan pada peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian agar lebih 

memperluas dalam menggunakan metode, 



 

 

memperluas teori, memperluas ide dan 

diharapkan dapat menggunakan strategi 

pembelajaran yang sekiranya bisa memberikan 

dampak yang positif dan dapat menjadi acuan 

teoritik yang lebih baik.  
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