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MOTTO 

 

 

ا  فً ْو وُه َخ ُع اْد ا َو َه اِح ِْصلَ َد ا  ْع ِض بَ َْر ا وا فِي الْ ُد ِس ْف ا تُ لَ َو

ينَ  نِ ِس ْح ُم َن الْ يٌب ِم رِ ِه قَ َّ لل َت ا َم ْح ِنَّ َر ا ۚ ا  ًع َم طَ   َو

 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, 

sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya 

dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan 

dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. Al-A’raf: 56)1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Q.S. Al-A’raf: 56, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan 

Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hal. 157. 
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ABSTRAK 

 

 

Atina Mustafidah, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. 

Skripsi. Yogyakarta : Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 

Kalijaga, 2019. 

Latar belakang masalah penelitian ini adalah longgarnya 

pegangan terhadap agama akibat lemahnya pengetahuan 

terhadap nilai-nilai keagamaan mengakibatkan kekuatan 

pengendali yang ada dalam diri manusia menjadi hilang dan 

kurangnya kesadaran akan lingkungan mengakibatkan manusia 

bertindak semaunya. Pondok pesantren sebagai salah satu bentuk 

lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, mempunyai peran aktif 

dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Pondok Pesantren 

Al-Imdad sebagai salah satu pondok pesantren yang menerapkan 

sistem pondok pesantren berbasis lingkungan hidup, selalu 

berupaya dalam menumbuhkan nilai-nilai keagamaan dan 

mengatasi krisis lingkungan hidup saat ini. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui konsep PAI berbasis lingkungan 

hidup, upaya penanaman nilai-nilai PAI berbasis lingkungan 

hidup, dan faktor pendukung dan penghambat upaya penanaman 

nilai-nilai PAI berbasis lingkungan hidup di Pondok Pesantren 

Al-Imdad Bantul.  
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 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang 

pengumpulan datanya dilakukan di lapangan atau kepada 

responden. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah dengan melalui metode 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data yang digunakan yaitu 

dengan metode triangulasi sumber dan teknik. 

 Hasil penelitian ini adalah: Pertama, konsep PAI berbasis 

lingkungan hidup yaitu pada dasarnya lebih menekankan pada 

upaya penanaman karakter pada diri santri dengan 

mengembangkan kesadaran, pengetahuan, sikap, keterampilan, 

dan partisipasi santri terhadap wawasan kosmik dan 

permasalahannya melalui materi-materi dan kurikulum yang 

semuanya didasarkan pada ajaran Islam dengan bersumber Al-

Qur’an dan hadits. Kedua, upaya penanaman nilai-nilai PAI 

berbasis lingkungan hidup yaitu dengan metode keteladanan, 

latihan dan pembiasaan, kedisiplinan, ibrah dan mau’idzah, serta 

dengan metode praktik. Ketiga, faktor pendukung dan 

penghambat upaya penanaman nilai-nilai PAI berbasis 

lingkungan hidup yaitu 1) faktor pendukung: santri antusias 

mengikuti kegiatan, pembinaan rutin, dukungan penuh dari 

semua pihak, sinergitas pengurus. 2) faktor penghambat: 

kesadaran tidak penuh, lemahnya role model, sarana prasarana 

minim, keterbatasan waktu.  

Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Lingkungan Hidup 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 

0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

    

 ا
Alif 

Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Bā’ B Be ب

 Tā’ T Te ت

 Ṡā’ ṡ es (dengan titik atas) ث

 Jīm J Je ج

 Ḥā’ ḥ ha (dengan titik bawah) ح

 Khā’ Kh ka dan ha خ

 Dāl D De د

 Żāl Ż zet (dengan titik atas) ذ

 Rā’ R Er ر

 Zā’ Z Zet ز

 Sīn S Es س

 Syīn Sy esdan ye ش

 Ṣād ṣ es (dengan titik bawah) ص
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

    

 Ḍād ḍ de (dengan titik bawah) ض

 Ṭā’ ṭ te (dengan titik bawah) ط

 Ẓā’ ẓ zet (dengan titik bawah) ظ

 Ain ‘ Apostrofter balik‘ ع

 Ghain G Ge غ

 Fā’ F Ef ف

 Qāf Q Qi ق

 Kāf K Ka ك

 Lām L El ل

 Mīm M Em م

 Nūn N En ن

 Wāw W We و

 Hā’ H Ha هـ

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Yā’ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 

Kata Arab Ditulis 

  

 muddah muta‘ddidah مدّة متعدّدة

 rajul mutafannin muta‘ayyin رجل متفنّن متعيّن
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C. Vokal Pendek 

 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 

    

Fatḥah A من نصر وقتل man naṣar waqatal 

Kasrah I كم من فئة kamm min fi’ah 

Ḍammah U 
سدس وخمس 

 وثلث
sudus wakhumus waṡuluṡ 

 

D. Vokal Panjang 

 

Ḥarakah Ditulis Kata Arab Ditulis 

    

Fatḥah Ā فتّاح رّزاق منّان fattāḥ razzāq mannān 

Kasrah Ī مسكين وفقير miskīn wa faqīr 

Ḍammah Ū دخول وخروج dukhūl wa khurūj 

 

E. Huruf Diftong 

 

Kasus Ditulis Kata Arab Ditulis 

    

Fatḥah bertemu wāw 

mati 
aw 

 مولود
Maulūd 

Fatḥah bertemu yā’ mati ai مهيمن Muhaimin 
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F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata 

 

Kata Arab Ditulis 

  

 a’antum أأنتم

 u‘iddat li al-kāfirīn أعدت للكافرين

 la’in syakartum لئن شكرتم

 i‘ānah at-ṭālibīn إعانة الطالبين

 

G. Huruf Tā’ Marbūṭah 

 

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf “h”. 

 

Kata Arab Ditulis 

  

 zaujah jazīlah زوجة جزيلة

 jizyah muḥaddadah جزية محدّدة

 

Keterangan: 

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang 

sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, 

zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal 

aslinya. 
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Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu 

terpisah, maka ditulis dengan “h”. 

 

Kata Arab Ditulis 

  

 ‘takmilahal-majmū تكملة المجموع

 ḥalāwah al-maḥabbah حالوة المحبة

 

2. Bila tā’ marbūṭah hidup atau dengan ḥarakah (fatḥah, 

kasrah, atau ḍammah), maka ditulis dengan “t” berikut 

huruf vokal yang relevan. 

Kata Arab Ditulis 

  

 zakātu al-fiṭri زكاة الفطر

 ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā إلى حضرة المصطفى

العلماءجاللة   jalālata al-‘ulamā’ 

 

H. Kata Sandang alif dan lām atau “al-” 

1. Bila diikuti huruf qamariyyah: 

Kata Arab Ditulis 

  

 baḥṡ al-masā’il بحث المسائل

 al-maḥṣūl li al-Ghazālī المحصول للغزالي
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2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan 

menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta 

menghilangkan huruf “l” (el)-nya. 

Kata Arab Ditulis 

  

 i‘ānah aṭ-ṭālibīn إعانة الطالبين

 ar-risālah li asy-Syāfi‘ī الرسالة للشافعي

 syażarāt aż-żahab شذرات الذهب
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lingkungan mempunyai peranan yang sangat 

penting terhadap keberhasilan pendidikan Islam karena 

perkembangan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh keadaan 

lingkungannya. Lingkungan dapat memberikan pengaruh 

yang positif dan pengaruh yang negatif terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, sikapnya, 

akhlaknya, dan perasaan agamanya. Pengaruh tersebut 

terutama datang dari teman sebaya dan masyarakat 

lingkungannya.2 

Hubungan manusia dan alam atau manusia dengan 

sesamanya, bukan merupakan hubungan antara penakhluk 

dan yang ditaklukkan atau antara Tuhan dan hamba, tetapi 

hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Tuhan.3 

Allah telah menganugerahkan karunia yang sangat besar 

kepada manusia dengan menciptakan langit dan bumi 

untuk diambil manfaatnya bagi manusia dan tidak lain 

supaya mereka bersyukur kepada-Nya. Allah berfirman 

dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 29 disebutkan: 

                                                             
2Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), 

hal. 146. 
3Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur’an (Fungsi dan Peranan 

Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat), (Jakarta: Mizan, 2013), hal. 461. 
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Artinya: “Dia-lah Allah yang menjadikan segala 

yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju 

langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha 

Mengetahui segala sesuatu.4 

Penegasan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 29 

adalah untuk mengingatkan kepada manusia supaya 

bersyukur, karena walaupun manusia diciptakan dengan 

akal dan pikiran yang lebih dari pada makhluk Allah 

lainnya, manusia tetap tidak mampu memenuhi 

kebutuhannya sendiri. Hal itu perlu disadari manusia, 

karena tanpa rasa memiliki dan syukur manusia akan 

cenderung untuk berbuat kerusakan. 

Longgarnya pegangan terhadap agama, akibat 

lemahnya pengetahuan terhadap nilai-nilai keagamaan 

mengakibatkan kekuatan pengendali yang ada dalam diri 

manusia menjadi hilang, hal ini menjadikan manusia 

melakukan segala sesuatu tanpa batas. Dapat dikatakan 

bahwa nilai-nilai agama yang mengantarkan manusia pada 

kearifan sikap dalam etika lingkungan hanya bersifat 

                                                             
4Departemen Agama Republik Indonesia, Robbani: Al-Qur’an per 

Kata, Tajwid Warna, (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), hal. 6. 
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normatid belum sampai pada tataran praktik, untuk itu 

perlu membangun kosmologi baru yang berbasis pada 

tradisi spiritualitas agama yang syarat akan makna dan 

kaya kearifan. Agama pun pada giliriannya, bisa menjadi 

sumber inspirasi dan motivasi bagi pemerhati lingkungan 

untuk mengkonstruksi etika lingkungan sebagaimana juga 

program-program konservasi alam.5 

Guna mengatasi permasalahan lingkungan agar tidak 

semakin akut, maka perlu langkah strategis dan 

berkesinambungan. Langkah yang dimaksud adalah 

melalui proses pendidikan. Pendidikan adalah wahana 

yang paling tepat untuk internalisasi dan transformasi 

pengetahuan dan nilai-nilai kearifan berlingkungan yang 

terkandung dalam ajaran Islam. Pendidikan harus mampu 

merubah setiap jengkal dimensi kehidupan seseorang. 

Proses pembelajaran sudah semestinya membantu 

pembelajar untuk mengembangkan potensi 

intelektualitasnya.6 

Hal yang paling penting dan signifikan dalam rangka 

mencegah dan mengatasi kerusakan lingkungan adalah 

melakukan penyadaran terhadap pelaku atau subyek yang 

mendapat amanat Tuhan untuk mengemban sebagai 

                                                             
5Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan, Mengatasi Kelemahan 

Pendidikan  Islam di Indonesia, (Bogor: Kencana, 2010), hal. 199. 
6Andrias Harefa, Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 62. 
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khalifah di muka bumi. Bumi dan isinya diciptakan Tuhan 

untuk manusia, tetapi bukan berarti harus dieksploitasi 

secara berlebihan dan dirusak tanpa memperhatikan 

keseimbangan sehingga keberlanjutan kehidupan generasi 

dan makhluk hidup lainya terancam dan punah. Manusia 

dalam fungsinya sebagai khalifah di muka bumi 

berkewajiban menjaga keseimbangan dan kelestarian alam 

yang diamanatkan-Nya. Dalam rangka membentuk 

manusia yang beradab dan berkesadaran lingkungan, 

pendidikan dipandang dan diyakini sebgai instrumen 

strategis-ideologis. Pendidikan yang dimaksud adalah 

pendidikan berwawasan lingkungan hidup.7  

Pendidikan Agama Islam dan kesadaran memiliki 

kaitan yang erat dalam mengatasi krisis lingkungan dewasa 

ini. Pendidikan berkaitan dengan fungsi intelektualnya 

melalui proses pendidikan sedangkan agama Islam 

berkaitan dengan fungsi kesadaran etis. Berdasarkan 

konteks ini, agama Islam merupakan sumber inspirasi 

moralitas dan spiritualitas menjadi sebuah kebutuhan 

peradaban kontemporer. Keterlibatan agama dalam 

gerakan konservasi lingkungan dan proyek penyelamatan 

bumi menadi tak terelakan. Salah satu modus pemahaman 

Islam multidimensional yang bisa mengintegrasikan secara 

                                                             
 7Ara Hidayat, “Pendidikan Islam dan Lingkungan Hidup”, Jurnal 

Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, 2015. 
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proposional dimensi spiritualitas dan rasionalitas serta 

wawasan kosmik dan humanistik secara bersamaan 

menjadi salah satu kandidat yang menjanjikan untuk 

mengatasi krisis lingkungan yakni melalui Pendidikan 

Agama Islam berbasis lingkungan hidup. 

Namun di tengah-tengah meningkatnya kesadaran 

keagamaan saat ini, pesantren tetap menjadi tujuan orang 

tua untuk memenuhi tuntutan kependidikan bagi anak-

anaknya. Kesungguhan dan ketulusan orang tua itu bisa 

ditangkap sebagai suara hati nurani akan masa depan umat 

Islam Indonesia.8 

Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul merupakan salah 

satu lembaga pendidikan non formal yang menerapkan 

sistem pondok pesantren berbasis lingkungan hidup. 

Dengan visi SANTRI SALIH (Santun, Agamis, Nasionalis, 

Terampil, Ramah, Inovatif dan SAdar LIngkungan Hidup), 

dan salah satu misinya yaitu Meningkatkan wawasan ke-

Islam-an dan keilmuan yang berbasis pada lingkungan 

hidup. Pondok Pesantren Al-Imdad telah berupaya secara 

terus-menerus mengajarkan pentingnya mencintai 

lingkungan hidup. Upaya ini salah satunya terbukti telah 

mengantarkan Al-Imdad menempati Peringkat I Pondok 

Pesantren Berwawasan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas 

                                                             
8Dian Nafi’, dkk, Praktis Pembelajaran Pesantren, (Yogyakarta: 

Forum Pesantren Yayasan Selasih, 2007), hal. 5. 

https://www.instagram.com/p/BrMTRFmhPNO/
https://www.instagram.com/p/BrMTRFmhPNO/
https://www.instagram.com/p/BrMTRFmhPNO/
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Lingkungan Hidup DIY dilaksanakan pada 25 Oktober 

2018. 

Apabila dibandingkan dengan pondok pesantren lain, 

khususnya pondok pesantren yang ada di Kabupaten 

Bantul hingga Provinsi DIY, Pondok Pesantren Al-Imdad 

tergolong pondok pesantren yang mampu memberdayakan 

sambah/limbah, sehingga perbulannya mampu 

menghasilkan pemasukan dana sekitar 700.000 sampai 

1.000.000 rupiah yang dihasilkan dari pemilahan dan 

pengolahan sampah. Jika dilihat dari lokasinya, Pondok 

Pesantren Al-Imdad memiliki struktur tanah yang kurang 

subur, karena banyak terdapat material bebatuan. Namun 

hal itu tidak menghambat usaha pondok untuk menerapkan 

Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan hidup. 

Seperti yang telah disampaikan oleh Ustadz Rohman 

Hakim selaku Koordinator Program Pengembangan 

Lifeskill dan Lingkungan Hidup bahwa ada salah salah 

seorang anggota Tim Juri Lomba Pondok Pesantren 

Berwawasan Lingkungan Hidup memberikan apresiasi luar 

biasa serta memuji Al-Imdad. Beliau mengatakan: “Dulu, 

pondok pesantren itu identik dengan kumuh dan gudiken, 

akan tetapi sekarang saya sekarang telah menemukan 

pondok pesantren di puncak gunung Guwosari yang seperti 

hotel berbintang tiga.”9 Dari pernyataan tersebut menjadi 

                                                             
9 Hasil wawancara kepada Ustadz Rohman Hakim, Koordinator 

Program Pengembangan Life skill dan Lingkungan Hidup di Pondok 
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penguat bahwasannya Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul 

layak mendapatkan penghargaan karena telah mampu 

menerapkan Pondok Pesantren berbasis lingkungan hidup. 

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk 

mengkaji lebih dalam dan melakukan penelitian tentang 

“PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS 

LINGKUNGAN HIDUP DI PONDOK PESANTREN AL-

IMDAD BANTUL YOGYAKARTA”. Hal ini perlu dikaji 

agar dapat diketahui secara rinci mengenai bagaimana 

menghidupkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul Yogyakarta, sehingga dapat dimanfaatkan serta 

dijadikan contoh bagi pondok pesantren dan lembaga 

pendidikan lain yang memerlukan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di 

atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep Pendidikan Agama Islam berbasis 

lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul? 

                                                             
Pesantren Al-Imdad Bantul, pada hari Rabu 10 April 2019 pukul 09.30. 

Maksud dari hotel berbintang tiga yaitu suasana pondok yang sejuk, nyaman, 

dihiasi dengan gazebo, taman-taman kecil, dan berbagai macam tetumbuhan, 

dan lain-lain. 
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2. Bagaimana upaya penanaman nilai-nilai Pendidikan 

Agama Islam berbasis lingkungan hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul? 

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya 

penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

berbasis Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren Al-

Imdad Bantul? 

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dipaparkan, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui konsep Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-

Imdad Bantul. 

b. Untuk mengetahui upaya penanaman nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan hidup 

di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. 

c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat upaya penanaman nilai-nilai Pendidikan 

Agama Islam berbasis lingkungan hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul. 
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2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

manfaat kepada berbagai pihak yang tekait. Adapun 

penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikanmanfaat dan menambah referensi 

keilmuan tentang pendidikan agar kualitas 

Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan 

hidup lebih berkembang. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pemahaman 

peneliti mengenai Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup yang mana dapat 

dijadikan sebagai salah satu upaya mewujudkan 

kecintaan terhadap alam/lingkungan hidup.  

2) Bagi Lembaga Pendidikan 

Dapat dijadikan sebagai rujukan dan referensi untuk 

memecahkan solusi terhadap permasalahan 

pendidikan. Di samping itu, agar peserta didik 

nantinya dapat menumbuhkan rasa kecintaannya 

terhadap lingkungan hidup. 

3) Bagi Masyarakat Umum 

Dapat dijadikan sumber inspirasi dan khazanah 

nmkeilmuan mengenai betapa pentingnya 
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pendidikan agama Islam dalam mewujudkan 

lingkungan hidup yang sehat dan agamis. 

D. KAJIAN PUSTAKA 

Sebelum melakukan penulisan secara mendalam, 

peneliti melakukan tinjuan pustaka terhadap penilaian-

penilaian sebelumnya. Tinjauan pustaka ini akan 

membuktikan keaslian penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti. Adapun beberapa penelitian tersebut yaitu: 

1. Skripsi Nur Rofi’atun Nafi’ah, dengan judul 

“Internalisasi Nilai Cinta Lingkungan Melalui 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 

1 Jetis Bantul”, 2014, skripsi, Program Studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fokus penelitian ini 

adalah bagaimana langkah-langkah guru PAI serta 

faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman dan 

internalisasi nilai cinta lingkungan di sekolah tersebut. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa internalisasi 

nilai cinta lingkungan di sekolah tersebut dilakukan 

dengan cara transformasi nilai, transaksi nilai, dan 

transinternalisasi nilai (menyimak/receiving, 

menanggapi/responding, memberi nilai/valuing, 

mengorganisasi, nilai/organization of value, 

karakteristik nilai/characterization by avalue or value 

complex). Selain itu juga dijelaskan tentang faktor-
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faktor pendukung serta penghambat pelaksanaan 

internalisasi nilai cinta lingkungan di sekolah tersebut. 

Persamaan penelitian Nur Rofi’atun dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama membahas tentang 

lingkungan. Akan tetapi perbedaannya terletak pada 

subjek dan objek yang akan diteliti, penulis melakukan 

penelitian di Pondok Pesantren yang subjek 

penelitiannya Kyai, guru dan santri, sedangkan Nur 

Rofi’atun melakukan penelitian di sekolah yang subjek 

penelitiannya kepala sekolah, guru dan siswa.10 

2. Skripsi Shofi’i, Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 2006 yang 

berjudul: “Nilai-nilai Pendidikan Berwawasan 

Lingkungan dalam Al-Qur’an terhadap Pendidikan 

Islam”. Skripsi Syofi’i termasuk penelitian kualitatif 

jenis library research sedang jenis penelitian ini 

termasuk field reseacrh. Skripsi Syofi’i berisi tentang 

nilai-nilai pendidikan berwawasan lingkungan yang 

terkandung dalam Al-Qur’an serta implikasinya 

terhadap pendidikan Islam. Sedangkan di dalam 

penelitian ini berisi tentang konsep Pendidikan Agama 

Islam berbasis lingkungan hidup berbasis lingkungan 

hidup, upaya penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama 

                                                             
10Nur Rofi’atun Nafi’ah, “Internalisasi Nilai Cinta Lingkungan 

Melalui Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Jetis 

Bantul”, Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  2014. 
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Islam berbasis lingkungan hidup, serta apa saja faktor 

pendukung dan penghambat upaya penanaman nilai-

nilai Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan 

hidup di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul.11 

3. Skripsi Ali Muis, Program Studi Kependidikan Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga 2008 yang 

berjudul: Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan”. 

Skripsi Ali termasuk penelitian kualitatif jenis library 

reseacrh sedangkan penelitian ini termasuk jenis field 

research. Dalam skripsi Ali, pengumpulan data dengan 

metode dokumentasi menggunakan teknik deskriptif 

analisis. Sedangkan dalam penelitian ini pengumpulan 

data dengan metode observasi, interview atau 

wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Skripsi Ali 

menjelaskan 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. Skripsi Ali jelas berbeda 

dengan penelitian ini yang lebih berfokus pada konsep 

                                                             
11Syofi’i, “Implikasi Nilai-nilai Pendidikan Berwawasan 

Lingkungan dalam Al-Qur’an terhadap Pendidikan Islam”, Skripsi, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006. 
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Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan hidup, 

upaya penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam, 

serta apa saja faktor pendukung dan penghambat upaya 

penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-

Imdad Bantul.12 

Dari beberapa telaah pustaka yang telah 

dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan 

dengan penelitian yang menjadi referensi di atas. Dalam 

penelitian tersebut, meskipun sama-sama meneliti 

tentang lingkungan, namun penelitian ini lebih berfokus 

pada konsep Pendidikan Agama Islam berbasis 

lingkungan hidup, dan cara penerapan nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan hidup di 

Pondok Pesantren, berbeda dengan penelitian-penelitian 

di atas yang melakukan penelitian di Sekolah/Madrasah. 

E. Landasan Teori 

Landasan teori merupakan panduan atau acuan untuk 

melakukan penelitian. Selain itu, untuk membatasi 

permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam pembahasan skripsi kali 

ini yang akan menjadi kerangka teori terdapat beberapa 

                                                             
12Ali Muis, “Pendidikan Islam Berwawasan Lingkungan”, Skripsi, 

Program Studi Kependidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008. 
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kata kunci yang bias dikembangkan dalam pembahasan 

selanjutnya. 

1. Pendidikan Agama Islam 

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam menurut Zakiyah 

Daradjat seperti yang telah dikutip oleh Abdul Majid 

yaitu suatu usaha untuk membina dan mengasuh 

peserta didik agar senantiasa dapat memahami 

kandungan ajaran Islam secara menyeluruh, 

menghayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat 

mengamalkan serta menadikan Islam sebagai 

pandangan hidup.13 

Pendidikan Agama Islam yaitu sebagai usaha 

mengkaji ilmu secara terencana dengan tujuan 

supaya peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai 

Islam secara sadar (tanpa paksaan) dan tulus dalam 

segala sektor kehidupan yang sedang atau akan 

ditempuhnya. Lebih lanjut, kesadaran tersebut 

meliputi penerapan nilai ibadah atau penghambaan 

terhadap Tuhan dengan benar,14 nilai humanisme, 

                                                             
13Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: Remaja karya, 2012), hal. 12. 
14Dalam ibadah ritual salat misalnya, salat yang dilakukan biasanya 

belum ke ranah konstruksi suci dari ucapan syahadat dan bentuk sujud kepada 

Allah. Artinya, belum pada tingkatan pengakuan diri bahwa dirinya adalah 

hamba yang wajib menyembah, membesarkan, dan mengabsolutkan-Nya. 

Kenyataannya malah mengutamakan kepentingan diri dan orang lain yang ada 

dalam bingkai (frame) sama dengannya. Pada akhirnya dikerucutkan pada 
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keselamatan (kemaslahatan), nilai patriotisme 

(nasionalisme),15 nilai semangat dalam 

pengembangan diri16 (ijtihad) maupun 

pengembangan masyarakat, dan nilai-nilai 

perdamaian dalam kehidupan sehari-hari secara 

konsisten. Hal ini berarti setelah peserta didik aktif 

pada pembelajaran PAI diharapkan bisa termotivasi, 

tergugah dan sadar dalam pengimplementasian nilai-

nilai universalisme ajaran Islam. Tentu nilai tersebut 

                                                             
kemutlakan, pembenaran, dan pengabsolutan diri sendiri atau seseorang yang 
ada di dalam frame tersebut. Dengan kata lain, pengabsolutan diri masih lebih 

mendominasi dibandingkan dengan pengakuan kedaulatan Tuhan lihat, 

Bashori Muchsin dan Abdul Wahid, Pendidikan Islam Kontemporer 

(Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 174. 
15Nilai nasionalisme didefinisikan sebagai nilai-nilai dalam menjaga 

keutuhan dan keamanan bangsa yang didasarkan pada peraturan Undang-

undang yang berlaku. Oleh karena itu, umat Islam sebagai warga negara harus 

patuh terhadap Undang-undang yang ada di Indonesia. Pada intinya UUD 

1945 tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Salah satu amanatnya adalah 

pada pasal 28 J ayat “(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia 

orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk 

kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 

semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghrmatan atas hak dan 

kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 

pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis.” Serta dalam Pasal 28E ayat 1 dan 2 serta 

Pasal 28 I ayat 1. Lihat, “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, “ dalam http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45, didownload 

04 Oktober 2014. 
16Generasi muda yang tidak berani melakukan ijtihad 

(pengembangan diri) hanya akan memperlakukan agama sebagai alat pencapai 

kepentingannya. Aspek pragmatisme dan hedonisme lebih dimenangkan 
dibandingkan dengan melakukan kajian mendalam tentang filosofi sosial 

keagamaan. Implikasinya, agama gagal memasuki wilayah pemikiran 

progresif, dan stagnan sehingga berkutat dalam ekslusivisme. Artinya, telah 

terjadi pragmatisme agama yaitu melakukan kegiatan atas nama agama tapi 

kenyataannya hanya untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri sendiri. 

http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/uud45
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terwujud secara konsisten dengan segenap logika 

serta alam pikirnya dan alam spiritualnya. 

Sebagaimana pendapat Syukri Fathuddin bahwa 

hendaknya “… Pendidikan Agama Islam atau ajaran 

Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi jiwa, motivasi 

bahwa dapat dikatakan way of life seseorang.” 

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan, PAI 

hakikatnya secara duniawi muatan aksiologinya 

(kegunaan) tidak hanya ditujukan bagi umat Islam 

sendiri. Akan tetapi juga untuk seluruh umat 

manusia. PAI seharusnya bisa menjadi pengarah dan 

penyumbang terbentuknya tatanan masyarakat yang 

damai, berperadaban modern, beretika (tidak 

perpenyakit moral), dan manusiawi.  

Pada akhirnya, umat Islam bisa menjadi umat 

yang toleran dan bertenggang rasa. Yakni, menjadi 

muslim yang kuat sebagai pelindung nonmuslim 

yang lemah. Bisa juga dengan menjadi muslim yang 

mayoritas untuk pengayom terhadap minoritas dan 

menjadi muslim yang kokoh sebagai penjaga 

nonmuslim yang rapuh. Serta dalam jangka panjang 

bisa menjadi muslim yang cerdas dalam bidang ilmu 

pengetahuan untuk digunakan nonmuslim yang 

tertinggal. Memang harapan tersebut pada saat ini 

masih terlalu tinggi untuk digapai. Meskipun, 
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sesungguhnya semangat seperti inilah yang telah 

dicontohkan Nabi Muhammad. 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Manusia merupakan makhluk yang sadar akan 

tujuan. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan 

senantiasa bermuatan dan disadari tujuan yang ingin 

diperoleh. Baik itu secara individu maupun kelmpok 

dan yang diinginkan untuk dicapai pada masa yang 

pendek atau panjang. Identifikasi tujuan tersebut 

sangatlah penting, yaitu sebagai ukuran normatif 

(gambaran ideal), prespektif (pemberi arah), dan 

evaluatif.  

Secara rinci, menurut Tobroni tujuan PAI dapat 

dijabarkan dalam dua perspektif, yaitu perspektif 

pembentukan manusia (individu) ideal dalam arti 

biologis, psikologis, dan spiritualitas. Selanjutnya 

adalah perspektif pembentukan masyarakat 

(makhluk sosial) ideal dalam arti sebagai warga 

Negara atau ikatan kemasyarakatan.17 Dari dua 

perspektif tersebut, sesungguhnya Pendidikan Islam 

hendaknya bisa membentuk manusia yang punya 

kemantapan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran 

akhlak (etika), keluasan ilmu, dan kemantangan 

                                                             
17Tobroni, Pendidikan Islam: Paradigma Teologis Filosofis, dan 

Spiritualitas, (Malang: UMM, 2008), hal. 49-50. 
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profesional. Inilah yang disebut sebagai gambaran 

manusia ideal (waladun saleh) yaitu memiliki 

integritas dan keutuhan (insane kamil).18 

Sedang dari sudut pandang lain, menurut 

Muhammad Kosim dikemukakan tentang PAI sangat 

sarat dengan nilai (full value), termasuk dalam 

penanaman nilai-nilai kasih sayang dan 

keharmonisan antar sesama manusia.19 Dengan kata 

lain, Pendidikan Agama Islam tujuan dan hasilnya 

(muara) sesungguhnya bukan hanya untuk 

“kejayaan” umat Islam sendiri, tetapi juga untuk 

“kebahagiaan” seluruh umat manusia. Ujungnya 

adalah bagaimana PAI mampu mencetak generasi 

yang tidak sempit dalam berfikir, berperilaku, dan 

memandang realitas keberagaman (kemajemukan). 

PAI mesti mencetak generasi kreatif, yang tidak 

mengandalkan dan gemar menggunakan jalan 

kekerasan. Dengan demikian PAI disatu sisi 

pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan 

(perkembangan) masyarakat, tapi disisi lain tetap 

berpedoman dan berpegang kuat pada nilai-nilai 

agama Islam.  

                                                             
18Ibid., hal. 153. 
19Muhammad Kosim, Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Berwawasan Multikultural, dalam Pendidikan Agama Islam dalam 

Prespektif Multikulturalisme, ed. Zainal Abidin dan Neneng Habibah, 

(Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), hal. 219. 
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Dari semua pemaparan di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pendidikan Islam utamanya dalam 

konteks pengembangan human security adalah 

membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Allah SWT secara benar, sehingga salah 

satunya senantiasa berpikir kritis, dinamis, peduli 

terhadap kedamaian hidup (keamanan manusia lain), 

produktif, dan kreatif sesuai keahlian masing-masing 

dalam berbangsa. Dengan itu diharapkan karyanya 

bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 

c. Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

Istilah nilai Pendidikan Agama Islam tersusun 

atas “nilai” dan “Pendidikan Agama Islam”. Nilai itu 

sendiri sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal. Nilai 

dapat diartikan sebagai konsep-konsep abstrak dalam 

diri manusia dan masyarakatmengenai hal-hal yang 

dianggap baik, buruk, salah, dan benar. Nilai adalah 

rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. 

Selanjutnya, nilai-nilai adalah seperangkat sikap 

yang dijadikan dasar pertimbangan, standar, atau 

prinsip sebagai ukuran bagi kelakuan. 

Adapun nilai-nilai pendidikan agama Islam yang 

dimaksud dalam penelitian ini meliputi: 

1) Akidah, dalam bahasa Arab berasal dari kata 

“aqada, ya’qidu, aqiidatan” artinya ikatan, 
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sangkutan.20 Dalam hubungan ini dalam bukunya 

Muhammad Alim yang berjudul “Pendidikan 

Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran 

dan Kepribadian Muslim” Yusuf al-Qardawi 

mengatakan bahwa iman menurut pengertian yang 

sebenarnya ialah kepercayaan yang meresap ke 

dalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak 

bercampur dengan keraguan, serta member 

pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku, dan 

perbuatan sehari-hari.21  

Kajian ilmu aqidah meliputi: 

a) Hal-hal yang berkaitan dengan keimanan dan 

keyakinan kepada Allah SWT, termasuk 

keyakinan kepada takdir Allah. 

b) Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan 

kepada utusan Allah yaitu Malaikat, Rasul dan 

Kitab suci yang telah diturunkan Allah. 

c) Hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 

sesudah mati, yaitu surga, neraka, alam 

mahsyar dan sebagainya. Ketiga hal tersebut 

terangkum dalam rukun iman, yaitu iaman 

kepada Allah, kepada malaikat, rasul dan kitab 

                                                             
20Aminuddin, dkk, Membangun Karakter dan Kepribadian melalui 

Pendidikan Agama Islam. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hal. 51. 
21Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam: Upaya Pembentukan 

Pemikiran dan Kepribadian Muslim, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Cet. 

Ke 2, 2011), hal. 124. 
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Allah, kepada hari akhir dan kepada qadha dan 

qadar Allah.22 

2) Syariah 

Kata syariah menurut pengertian hukum Islam 

berarti hukum-hukum dan tata aturan yang 

disampaikan Allah agar ditaati hamba-hambanya. 

Menurut Mahmoud Syaltout dalam bukunya 

Muhaimin Alim yang berjudul “Pendidikan 

Agama Islam: Upaya Pembentukan Pemikiran 

dan Kepribadian Muslim” mendefinisikan syariah 

adalah pengaturan-pengaturan atau pokok-

pokoknya digariskan oleh Allah agar manusia 

berpegang kepada-Nya dalam mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan 

sesama manusia, dengan alam dan hubungan 

dengan kehidupan.23 

3) Akhlak 

Secara epistimologi, akhlak diambil dari 

bahasa Arab yang berarti perangai, tabiat, adat 

(diambil dari kata dasar khuluqun). Sedangkan 

Ibnu Miskawaih dalam bukunya Tahdzib al-

Akhlak, beliau mendefinisikan akhlak adalah 

keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya 

                                                             
22Aminuddin, dkk, Membangun Karakter…., hal. 54. 
23Ibid., hal. 139.  



  

22 
 

untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu 

melalui pemikiran dan pertimbangan. 

Ruang lingkup akhlak mencakup tiga aspek, 

yaitu: akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap 

sesama manusia, dan akhlak terhadap lingkungan. 

a) Akhlak kepada Allah SWT 

(1) Iman yaitu sikap batin yang penuh 

kepercayaan kepada Tuhan (Allah 

SWT). 

(2) Ihsan, yaitu kesadaran yang sedalam-

dalamnya bahwa Allah senantiasa hadir 

atau bersama manusia dimana pun 

manusia berada. 

(3) Takwa, yaitu sikap yang sadar penuh 

bahwa Allah selalu mengawasi manusia. 

(4) Ikhlas, yaitu sikap murni dalam tingkah 

laku dan perbuatan, semata-mata demi 

memperoleh keridhaan Allah dan bebas 

dari pamrih lahir dan batin. 

(5) Tawakal, yaitu sikap yang senantiasa 

bersandar kepada Allah dengan penuh 

harapan bahwa Dia akan menolong 

manusia dalam mencari dan menentukan 

jalan yang terbaik. 

(6) Syukur, yaitu sikap penuh dengan rasa 

terima kasih dan penghargaan, dalam hal 
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ini atas segala nikmat dan karunia yang 

tidak terbilang. 

(7) Sabar, yaitu sikap tabah menghadapi 

segala kepahitan hidup. 

b) Akhlak kepada sesama manusia 

(1) Silaturahmi, yaitu pertalian rasa cinta 

kasih antara sesama manusia. 

(2) Persaudaraan, yaitu semangat 

persaudaraan, lebih-lebih antara sesama 

kaum beriman (biasa disebut ukhuwah 

islamiyah). Intinya adalah agar manusia 

tidak mudah merendahkan orang lain. 

(3) Persamaan, yaitu pandangan bahwa 

semua manusia sama harkat dan 

martabatnya. 

(4) Adil, yaitu memiliki makna meletakkan 

sesuatu pada tempatnya, atau dengan 

kata lain memberikan kepada yang 

berhak akan hak-hak mereka. Kata adil 

berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak 

memihak, atau berpegang pada 

kebenaran. 

(5) Baik sangka, yaitu sikap mental terpuji 

yang mendorong pemiliknya untuk 

bersikap, bertutur kata dan berbuat yang 

baik dan bermanfaat. 
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(6) Rendah hati, yaitu sikap yang tumbuh 

karena keinsafan bahwa segala 

kemuliaan hanya milik Allah. 

(7) Tepat janji, sikap konsisten dalam 

melaksanakan amanah. 

(8) Lapang dada, yaitu sikap penuh 

kesediaan menghargai pendapat dan 

pandangan orang lain. 

(9) Dapat dipercaya. Salah satu konsekuensi 

iman ialah amanah atau penampilan diri 

yang dapat dipercaya. 

(10) Perwira, yaitu sikap penuh harga diri 

namun tidak sombong. 

(11) Hemat, yaitu sikap tidak boros dan tidak 

kikir dalam menggunakan harta. 

(12) Dermawan, yaitu sikap kaum beriman 

yang memiliki kesedian yang besar untuk 

menolong sesama manusia. 

c) Akhlak kepada lingkungan 

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada 

di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-

tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. 

Pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-

Qur’an terhadap lingkungan bersumber dari 

fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan 

menuntut adanya interaksi manusia dengan 
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sesamanya dan terhadap alam. Kekhalifahan 

mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, 

serta bimbingan, agar setiap makhluk 

mencapai tujuan penciptaannya. 

Adanya ketergantungan kelangsungan 

hidup manusia kepada lingkungannya, secara 

tidak langsung memberikan isyarat kepada kita 

agar tidak berbuat sewenang-wenang terhadap 

alam sebab ia juga makhluk Allah seperti 

kita.24 

Menghormati alam artinya dalam mengelola 

dan mengeksploitasinya harus sesuai dengan 

aturan, ketentuan-ketentuan Allah dan 

peraturan perundang-undangan yang tidak 

menyimpang dari Al-Qur’an dan hadis, yang 

ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama 

seperti Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 

1982, dan sebagainya.25 

Segala bentuk nilia-nilai Pendidikan Agama 

Islam di atas berlandaskan pada hukum Islam 

itu sendiri yaitu Al-Qur’an, As-Sunnah dan 

ijtihad. 

                                                             
24Erwati Aziz, Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Melalui 

Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hal. 84. 
25Ibid.,hal. 85. 
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2. Lingkungan Hidup 

a. Pengertian Lingkungan Hidup 

Manusia tidak akan dapat hidup sendirian 

tanpa adanya tumbuhan dan binatang disekitarnya. 

Komponen yang mendampingi/ada di sekitar 

manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak 

kehidupannya merupakan lingkungan hidup bagi 

manusia. Lingkungan hidup boleh dikatakan 

merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia.26 

Definisi lingkungan menurut UU No. 32 Tahun 

2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan 

semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup 

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, 

yang memengaruhi kelangsungan perhidupan dan 

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. 

Secara sederhana lingkungan manusia didefinisikan 

sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar 

manusia yang berpengaruh pada manusia itu 

sendiri.27 

                                                             
26Valentinus Darsono, Pengantar Ilmu Lingkungan, (Yogyakarta: 

Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1991), hal. 1. 
27Arif Zulkifli, Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan, (Jakarta: Salemba 

Teknika, 2014), hal. 11. 
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Berikut ini definisi lingkungan hidup menurut 

beberapa pakar:28 

1) Menurut S. J Mc Naughton dan Larry L. Wolf, 

lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal 

yang bersifat biologis dan fisika yang langsung 

memengaruhi kehidupan, pertumbuhan, 

perkembangan, dan reproduksi organisme. 

2) Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup 

adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada 

dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi 

kehidupan kita. 

3) Menurut Soerjani, dkk., ilmu lingkungan adalah 

penggabungan ekologi (manusia) yang dilandasi 

dengan kosmologi (tatanan alam) yang 

mempunyai paradigma sebagai ilmu pengetahuan 

murni. Hakikat ilmu pengetahuan pada dasarnya 

berkembang untuk mendasari, mewarnai, serta 

sebagai pedoman kearifan sikap dan perilaku 

manusia. 

 

 

                                                             
28Harum M. Husein, Lingkungan Hidup (Masalah, Pengelolaan dan 

Penegakan Hukumnya), (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 5. 
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b. Pembagian Lingkungan Hidup 

Menurut L.L. Bernard, lingkungan dibagi atas 4 macam, 

yakni:29 

1) Lingkungan fisik atau anorganik adalah 

lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan 

fasiografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya 

tarik, ombak dan sebagainya. 

2) Lingkungan biologis atau organik adalh segala 

sesuatu yang bersifat biotis berupa 

mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan-

tumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan 

prenatal dan proses-proses biologi seperti 

reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya. 

3) Lingkungan sosial 

Dalam lingkungan sosial, ini dapat dibagi menjadi 3 

bagian, yaitu: 

a) Lingkungan fisiososial 

Yaitu yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, 

senjata, mesin, gedung-gedung dan 

sebagainya. 

b) Lingkungan biososial manusia dan bukan 

manusia 

Yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya 

dan tumbuhan beserta hewan domestik dan 

                                                             
29 Ibid., hal. 6-12. 
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semua bahan yang digunakan manusia yang 

berasal dari sumber organik. 

c) Lingkungan psikososial 

Yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia, 

seperti sikap, pandangan, keinginan, 

keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, 

agama, idiologi, bahasa dan lain-lain. 

4) Lingkungan komposit 

Yaitu lingkungan yang diatur secara instansional, berupa 

lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat 

di daerah kota atau desa. 

c. Unsur pendidikan lingkungan hidup dalam 

pendidikan/pengaruh pendidikan lingkungan 

hidup:30 

Pertama, kesadaran (awareness), terbentuknya 

kesadaran akan menciptakan pengertian yang 

mendalam pengaruh dari perilaku dan gaya hidup, 

baik skala local, regional, maupun internasional 

dalam waktu sekarang maupun yang akan datang. 

Kesadaran menjadi kunci untuk memahami segala 

bentuk tindakan yang mungkin akan menimbulkan 

kerusakan atau gangguan terhadap kelestarian 

                                                             
30Abdul Karim, Manajemen Pendidikan Lingkungan Hidup Berbasis 

Partisipasi, (Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2012), hal. 50. 
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lingkungan, sehingga sejauh mungkin dapat 

dihindari. 

Kedua, pengetahuan (knowledge). Konsistensi 

pengetahuan dan pemahaman membantu peserta 

didik mendapat berbagai pengalaman termasuk 

pengetahuan mendasar tentang berbagai kompetensi 

yang diperlukan dalam pelestarian lingkungan. 

Pemahaman tersebut adalah untuk mempersiapkan 

segala kemungkinan persoalan dan pemecahannya. 

Ketiga, nilai-nilai sikap (behavioral values). 

Penguasaan nilai-nilai dan sikap membantu peserta 

didik mengembangkan cipta-rasa berbagai isu dan 

permasalahan terkait dengan kesinambungan 

lingkungan. Selain itu membantu untuk membuat 

keputusan berbagai macam jalan baik secara individu 

maupun dengan pihak lain. Sikap membuat 

keputusan (judgement) merupakan langkah yang 

mendasar terkait dengan alternatif tindakan yang 

akan dilakukan. 

Keempat, keterampilan (skill). Keterampilan 

berlingkungan dapat berupa kemampuan 

mengidentifikasi dan mengantisipasi segala 

permasalahan lingkungan hidup. Keterampilan 

menjadi dasar tindakan nyata dalam proses 

perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. 

Tujuan lingkungan hidup sesungguhnya berharap 
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pada sebanyak mungkin terbentuknya keterampilan 

(skill) nyata dalam mencegah dan mengendalikan 

berbagai tindakan yang mengarah pada pengrusakan 

lingkungan hidup. 

Kelima, partisipasi (participation). Partisipasi 

sesungguhnya mempersiapkan peserta didik agar 

memiliki peluang aktif berlatih menerapkan berbagai 

keterampilan hidup berlingkungan. Aktif pada semua 

situasi untuk mencapai pembangunan lingkungan 

berkelanjutan (sustainable development). Partisipasi 

merupakan wujud nyata dari kegiatan pelestarian dan 

perlindungan lingkungan. Melalui partisipasi aktif 

keterampilan berlingkungan dapat dikembangkan 

lebih lanjut. Demikian juga proses pendidikan 

seharusnya mengarah pada membentuk kesiapan 

agar peserta didik mampu memberikan partisipasi 

dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan 

serta potensi yang dimiliki. 

d. Integrasi Pendidikan Agama Islam dengan 

pendidikan lingkungan hidup 

Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia 

memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan 

melestarikan lingkungan. Sebuah amanat yang 

sangat besar yang Allah berikan, mengingat bahwa 

manusia adalah makhluk yang paling dominan 

memanfaatkan alam. Ada tujuan mendasar 
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diserahkannya alam kepada khalifah, yaitu: 

pemafaatan alam untuk segala kebutuhan hidup, baik 

bersifat ekonomis maupun fasilitas lainnya dan 

khalifah hendaknya berpegang teguh, tetap pada 

prinsip tauhid meng-Esa-kan Allah Sang Pencipta, 

Pemilik, dan Pemelihara alam termasuk khalifah di 

dalamnya.31 

Institusi pendidikan merupakan faktor yang 

penting dalam penanaman dan pembentukan sikap. 

Maka dari itu, peran Pendidikan Agama Islam dan 

pendidikan lingkungan hidup penting sebagai media 

transfer pengetahuan ke arah fungsi manusia sebagai 

khalifah. Dengan bingkai moral dan ajaran agama 

masyarakat Indonesia yang terkenal religious dan 

mayoritas beragama Islam, sepatutnya memperoleh 

wawasan pengetahuan dan pengalaman mengenai 

lingkungan hidup sehingga dapat memikul amanat 

Allah untuk menjaga dan melestarikan alam. 

Pendidikan Agama Islam dan pendidikan 

lingkungan hidup bisa dimulai sejak dini, baik 

melalui pendidikan formal, non formal, maupun 

informal di lingkungan keluarga, lembaga 

pendidikan Islam, dan lain-lain.  

                                                             
31 Sofyan Anwar Mufid, Islam & Ekologi Manusia: Paradigma Baru, 

Komitmen dan Integritas Manusia dalam Ekosistemnya, Refleksi Jawaban 

atas Tantangan Pemanasan Global Dimensi Intelektual, Emosional dan 

Spiritual, (Bandung: Nuansa, 2010), hal. 117. 
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F. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah suatu cara 

bertindak menurut sistem dan aturan atau tatanan yang 

bertujuan agar kegiatan praktis telaksana secara rasional 

dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (Field Research) yaitu penelitian 

yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan atau 

kepada responden.32 Penelitian lapangan dapat juga 

dianggap sebagai pendekatan luas dalam pendekatan 

kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan 

data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti 

berangkat ke ‘’lapangan” mengadakan pengamatan 

tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.33 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu 

lebih menekankan pada realitas sosial sebagai sesuatu 

yang utuh, kompleks, dinamis, dan bersifat interaktif 

untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. 

                                                             
32Etta Mamang Sangadji, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis 

dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Ofset, 2009), hal. 26. 
33Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 26. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan sosiologi pendidikan. 

Pengertian sosiologi adalah pengkajian keilmuan 

mengenai perilaku sosial dan kelompok manusia.34 

Sedangkan  sosiologi pendidikan memiliki pengertian 

yaitu suatu kajian yang mempelajari hubungan antara 

masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial 

dengan pendidikan. Dalam hubungan ini dapat dilihat 

bagaimana masyarakat memengaruhi pendidikan. Juga 

sebaliknya, bagaimana pendidikan memengaruhi 

masyarakat.35 Untuk mengetahui upaya penanaman 

nilai-nilai PAI berbasis lingkungan hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad, maka dalam penelitian ini 

digunakanlah pendekatan sosiologi pendidikan.  

3. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini ada beberapa subjek penelitian 

yang dijadikan sebagai sumber untuk memperoleh 

informasi di lapangan, yaitu: 

a. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul 

Yogyakarta 

                                                             
34Richard T. Schaefer, Sosiologi, Penerjemah: Anton Novenanto & 

Diah Tantri Dwiandani, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal.5.  
35Damsar, Pengantar Sosiologi Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), 

hal. 9.  
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KH. Dr. Habib Abdus Syakur, M. Ag sebagai 

pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul 

merupakan penanggung jawab dari semua kegiatan 

yang ada di pondok. Selain sebagai penanggung 

jawab tertinggi pengasuh juga memiliki peran 

penting dalam setiap program yang ada di pondok 

pesantren.  

b. Ustadz/Ustadzah Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul 

Ustadz/ustadzah adalah seorang guru yang diberi 

amanah untuk mengajarkan ilmu agama kepada 

santrinya di pesantren. Ustadz yang diteliti dalam 

penelitian ini ada dua, yaitu Ustadz Abdurrahman 

Azzuhdi dan Ustadz Nur Khusaini. Dalam hal ini 

ustadz tentunya mempunyai peran penting dalam 

membantu dan menyukseskan setiap kegiatan di 

pondok termasuk kegiatan Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup yang ada di pondok 

pesantren. 

c. Koordinator Program Pengembangan Lifeskill dan 

Lingkungan Hidup Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul  

Ustadz Rohman Hakim dan Bapak Agung Budi 

Prastawa sebagai Koordinator Program 

Pengembangan Lifeskill dan Lingkungan Hidup, 

karena penelitian ini tentang Pendidikan Agama 

Islam berbasis lingkungan hidup, maka yang lebih 
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tau tentang keadaan lingkungan hidup di pondok 

pesantren adalah koordinator lingkungan hidup, yang 

mana tanggung jawabnya adalah mengelola seluruh 

lingkungan di sekitar Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul. 

d. Santri Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul 

Yogyakarta 

Santri merupakan objek sekaligus subjek dari 

setiap kegiatan yang ada di pondok pesantren, 

termasuk kegiatan Pendidikan Agama Islam berbasis 

lingkungan hidup. Dalam hal ini peneliti meneliti 

empat santri yaitu, dua santri putra dan dua santri 

putri untuk diwawancara, 2 di antaranya adalah santri 

yang sekaligus berperan sebagai pengurus bagian sie 

pendidikan (putra) dan sie kebersihan dan kesehatan 

(putri). 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.36 

Pada penelitian ini, menggunakan beberapa teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

                                                             

36Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D), (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 308. 
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a. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiono 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua 

diantara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila berkenaan dengan 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 

responden yang diamati tidak terlalu besar.37 

Proses pelaksanaan pengumpulan data dalam 

observasi ini adalah dengan menggunakan teknik non 

partisipatif yaitu peneliti hanya berperan sebagai 

pengamat kemudian mencatat dan menganalisis serta 

menyimpulkan atas apa yang dilihatnya. Dalam 

penelitian ini peneliti mengamati pelaksanaan 

Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan hidup 

di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul, letak 

geografis dan kondisi sarana prasarana pondok yang 

berkaitan dengan pendidikan agama Islam berbasis 

lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul. 

                                                             
37Ibid., hal. 203. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan antara 

dua orang atau lebih secara langsung atau proses 

memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan 

tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan 

responden (informan).38 Wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat 

dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun 

dengan menggunakan telepon.39 

Dalam teknik wawancara peneliti menggunakan 

wawancara terstruktur (Structured Interview) 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui 

dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data dan informasi dari pengasuh, ustadz/ustadzah, 

koordinator life skill dan lingkungan hidup, dan santri 

terkait dengan kegiatan Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-

Imdad Bantul. 

 

                                                             
38Susanto, Metode Penelitian Sosial, (Surakarta: LPP UNS Press, 

2006), hal. 128. 
39Sugiono, Metode Penelitian. . ., hal. 194. 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 

Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah 

biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih 

efisien sedangkan kelemahannya adalah data yang 

diambil dari dokumen cenderung sudah lama dan 

kadang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula 

mengambil datanya. Data yang diambil dengan 

teknik dokumentasi merupakan data sekunder 

sedangkan data yang diambil langsung dari pihak 

pertama merupakan data primer. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data 

mengenai profil pengasuh, gambaran umum pondok 

pesantren, dan gambaran umum Pendidikan Agama 

Islam Berbasis Lingkungan Hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul. 

5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan unit yang 

dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa-apa yang penting dan apa-apa 
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yang dipelajari, dan memutuskan apa-apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.40 

Proses analisis data dimulai dari awal seseorang 

peneliti terjun ke lokasi penelitian dengan cara melelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik 

data dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan 

dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-lain. 

Setelah semua data terkumpul kemudian dilakukan 

reduksi data dengan cara melakukan abstraksi 

(membuat rangkuman). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis inteaktif model Miles and 

Hubermen yaitu:41 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dalam 

penelitian ini dari hasil observasi adalah profil 

Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul, sarana prasarana 

pengelolaan lingkungan hidup dan proses Pendidikan 

Agama Islam berbasis lingkungan hidup. Sedangkan 

dari hasil wawancara yaitu gambaran umum 

Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan hidup, 

                                                             
40 M. Junaidi Ghony & Fauzan Almansur, Metode Penenlitian 

Kualitatif…, hal. 247. 
41 Sugiyono, Metode Penelitian…, hal. 338-345. 
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upaya penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam berbasis lingkungan hidup dan hasil, faktor 

pendorong dan penghambat upaya penanaman nilai-

nilai Pendidikan Agama Islam berbasis lingkungan 

hidup di pondok.  

Data yang dikumpulkan dari dokumentasi adalah 

gambaran umum Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul, gambaran umum keadaan Lingkungan Hidup 

di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul, dan 

dokumentasi proses pelaksanaan Pendidikan Agama 

Islam berbasis lingkungan hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan proses merangkum, 

memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang penting, mencari tema yang perlu dan 

membuang tema yang tidak perlu. Sebagaimana 

adanya pembatasan dalam penelitian ini, dari 

keseluruhan data yang didapatkan penulis saat 

melaksanakan wawancara dan observasi di pondok 

pesantren, cukup diambil data-data yang ada 

kaitannya dengan Pendidikan Agama Islam berbasis 

lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul. 
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c. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

dilakukan dengan cara membuat uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Dalam 

hal ini Miles and Huberman menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk penyajian data 

kualitatif adalah data teks yang bersifat naratif. 

Penyajian data pada penelitian ini tidak hanya 

dengan teks naratif saja, melainkan juga 

menggunakan grafik, matrik, network (jejaring 

kerja), dan chart. Oleh karena itu, semua data di 

lapangan yang berupa dokumen hasil wawancara dan 

observasi akan dianalisis sehingga dapat 

memunculkan deskripsi tentang Pendidikan Agama 

Islam berbasis lingkungan hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dengan menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tapi mungkin juga tidak, 

karena masalah dan rumusan masalah pada penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan dapat 

berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 
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mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

6. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. 

Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber, dlam penelitian ini 

yaitu dengan cara mengecek data yang diperoleh 

melalui beberapa sumber yaitu pengasuh, 

ustadz/ustadzah, koordinator life skill dan lingkungan 

hidup, dan santri.  Sedangkan triangulasi teknik adalah 

pengecekan data yang diperoleh dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda, misal melalui wawancara dengan observasi 

ataupun observasi dengan dokumentasi yang dilakukan 

di Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke 

dalam tiga bagian, hal ini bertujuan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas dan sistematis, maka sistematika 

pembahasan dalam skripsi ini adalah: 
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Bagian awal merupakan pendahuluan yang terdiri dari 

halaman judul, halaman surat pernyataan, halaman 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, 

daftar isi, daftar table dan daftar lampiran. 

Bagian inti berisi uraian penelitian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai dengan bagian penutup ynag tersusun 

menjadi empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab 

yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang 

bersangkutan. 

BAB I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan 

skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian baik secara 

teoritis maupun praktis, kajian pustaka, landasan teori, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  

BAB II dalam penelitian ini mendeskripsikan gambaran 

umum Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. Pada bab ini 

diuraikan tentang sejarah dan perkembangannya, letak 

geografisnya, visi dan misi pondok pesantren, program-

program pondok pesantren, keadaan santri dan pengurus, 

keadaan sarana dan prasarana, serta prestasi yang dicapai 

oleh Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul. 

BAB III merupakan pembahasan mengenai hasil 

penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu Pendidikan 

Agama Islam Berbasis Lingkungan Hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul Yogyakarta. 
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Adapun bagian terakhir sebagai penutup dari bagian ini 

adalah BAB IV, yang memuat simpulan, saran, dan 

penutup.
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang konsep Pendidikan Agama 

Islam berbasis lingkungan hidup, upaya penanaman nilai-

nilai pendidikan agama Islam, dan faktor pendukung dan 

penghambat upaya penanaman nilai-nilai adalah sebagai 

berikut: 

1. Konsep Pendidikan Agama Islam berbasis 

lingkungan hidup telah tertuang dalam kurikulum 

pondok pesantren melalui integrasi KBM (indoor) 

teraplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar di 

dalam ruangan, dengan mengintegrasikan 

pendidikan lingkungan hidup dalam materi-materi 

PAI yang meliputi Al-Qur’an Hadits, Akidah Akhlak 

dan Fiqih sebagai pengamalan ayat-ayat Qauliyah 

dan Kauniyah Allah SWT serta pengembangannya 
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yang dilakukan oleh ustadz melalui kegiatan 

lingkungan hidup. 

Konsep Pendidikan Agama Islam berbasis 

lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-Imdad 

pada dasarnya lebih menekankan pada upaya 

penanaman karakter pada diri santri melalui berbagai 

upaya pengembangan kesadaran, pengetahuan, sikap, 

keterampilan, dan partisipasi santri terhadap wawasan 

kosmik dan permasalahannya melalui materi-materi 

dan kurikulum yang semuanya didasarkan pada 

ajaran Islam dengan bersumber Al-Qur’an dan hadits. 

Sebuah konsep yang mengajarkan manusia untuk 

menghargai keberadaan alam, memanfaatkan alam 

dengan semestinya dan menjadikan alam sebagai 

ladang berbuat kebaikan untuk mendapatkan pahala 

di akhirat. 

Sebagaimana lingkungan hidup terangkum 

dalam berbagai materi dalam Pendidikan Agama 

Islam, keduanya tidak bisa dipisahkan. Karena 
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kedudukan manusia sendiri sebagai khalifah di muka 

bumi yang mempunyai peran yang unggul dalam 

pelestarian lingkungan hidup. Dari berbagai materi 

Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di Pondok 

Pesantren Al-Imdad secara tidak langsung berupaya 

dalam mewujudkan misi dan visi pondok pesantren 

yaitu  meningkatkan wawasan ke-Islam-an dan 

keilmuan yang berbasis pada lingkungan hidup. 

2. Upaya penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama 

Islam berbasis lingkungan hidup di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul yaitu:  

Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul berusaha 

melakukan penyadaran berlingkungan secara 

menyeluruh melalui Pendidikan Agama Islam, hal ini 

dapat dilihat dari semua komponen berjalan secara 

sinergi baik melalui ta’lim muta’alim (indoor), 

kegiatan life skill (outdoor) dan menggunakan 

berbagai metode sehingga santri memiliki pandangan 

terhadap alam, kesadaran (awareness), pengetahuan 
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(knowledge), nilai sikap (behavioral values), 

keterampilan (skill), dan partisipasi (participation) 

pada akhirnya santri memiliki kepedulian, komitmen 

untuk melindungi, memperbaiki serta bijaksana, 

turut menciptakan pola perilaku baru yang 

bersahabat dengan lingkungan hidup, 

mengembangkan etika lingkungan dan memperbaiki 

kualitas hidup. Kesadaran berlingkungan tidak lah 

terjadi secara instan tetapi memerlukan proses secara 

terus menerus (continue), untuk itu perlu dibangun 

sebuah budaya peduli lingkungan sejak dini.1 

Berbagai metode yang diterapkan di Pondok 

Pesantren Al-Imdad Bantul dalam upaya 

menumbuhkan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup adalah: 

a. Metode keteladanan (al-uswah al-hasanah) 

b. Metode Latihan dan Pembiasaan 

                                                             
1 Hasil wawancara dengan Ustadz Rokhman Hakim, selaku 

Koordinator Life Skill dan Lingkungan Hidup Pondok Pesantren Al-Imdad 

Bantul, pada 10 September 2019. 
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c. Mendidik melalui kedisiplinan 

d. Mendidik melalui ‘ibrah dan mau’idzah 

e. Mendidik melalui metode praktik 

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat upaya 

penanaman nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup di Pondok Pesantren Al-

Imdad Bantul yaitu:  

Berikut faktor-faktor pendukung upaya pondok 

pesantren Al-Imdad Bantul dalam menanamkan 

nilai-nilai Pendidikan Agama Islam berbasis 

lingkungan hidup pada santri. 

a. Respon dari santri yang sangat antusias dalam 

mengikuti pembelajaran dan program lingkungan 

hidup. 

b. Pembinaan nilai-nilai Pendidikan Agama Islam 

berbasis lingkungan hidup yang dilakukan rutin 

setiap pembelajaran. 

c. Terciptanya lingkungan yang agamis yang 

muncul dari pembiasaan yang dilakukan. 
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d. Dukungan penuh dari pihak pengasuh dan semua 

komponen pondok. 

e. Sinergitas Pengurus Pondok Pesantren Al-Imdad 

Berikut faktor penghambat Pondok Pesantren Al-

Imdad dalam melestarikan lingkungan hidup adalah 

sebagai berikut: 

a. Tidak semua santri mempunyai kesadaran akan 

lingkungan. 

b. Beberapa santri masih ditemukan membuang 

sampah sembarangan. 

c. Lemahnya role model. 

d. Sarana dan prasarana yang masih minim. 

e. Keterbatasan waktu.  

B. Kata Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga 

penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Pendidikan Agama Islam Berbasis Lingkungan Hidup di 

Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul Yogyakarta”. 
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Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang membawa 

kita dari jaman jahiliyah hingga jaman terang benderang. 

Sebagaimana manusia biasa yang tidak mungkin 

sempurna, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan, banyak kesalahan dan 

kekurangan. Peneliti berharap semoga skripsi ini 

memberikan manfaat untuk penulis khususnya dan bagi 

para pembaca umumnya. Kemudian kritik dan saran 

konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan, demi 

kesempurnaan penelitian berikutnya. Akhirnya, hanya 

kepada Allah SWT, peneliti berserah diri dan semoga 

langkah peneliti diridhai-Nya. Aamiin.
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