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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pelestarian Lingkungan Hidup 

1. Pengertian Pelestarian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan Proses, cara, 

perbuatan melestarikan; perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; 

pengawetan;konservasi. Maksud dari pelestarian di skrispsi ini adalah 

proses perbuatan perlindungan lingkungan hidup dari kemusnahan 

perspektif pendidikan islam (Sugiyono, 2008 : 853).   

2. Lingkungan Hidup 

a. Pengertian Lingkungan Hidup 

Kata “Lingkungan” (environment) berasal dari bahasa perancis 

environner yang berarti : to encircle atau surround, yang dapat 

dimaknai : 1) lingkungan atau kondisi yang mengelilingi atau 

melingkupi suatu organisme atau sekelompok organisme, 2) kondisi 

sosial dan kultural yang berpengaruh terhadap individu atau 

komunitas (Mawardi, 2011: 24).  

Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi pertumbuhan 

manusia dan hewan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia lingkungan 

hidup hidup adalah segala sesuatu yang berada di sekeliling makhluk 

hidup (organisme) yang mempunyai pengaruh timbal balik terhadap 

makhluk hidup tersebut (Sugiyono, 2008 : 865).  
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Menurut Aziz (2013 : 41) Lingkungan adalah kombinasi 

antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti 

tanah, air, energisurya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di 

atas tanahmaupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi 

ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan 

lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari dua komponen 

yaitu;  

1) Komponen abiotik / lingkungan mati 

Lingkungan abiotik adalah segala yang tidak bernyawa 

seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, topografi, 

bunyi. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan 

fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan 

substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme 

tersebut.  

2) Sedangkan komponen biotik / lingkungan hidup 

Adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, 

hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri). 

Lingkungan hidup, sering disebut sebagai lingkungan, adalah 

istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup 

di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi 

secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. 

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan 

hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, 
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dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang 

mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup 

lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam 

melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. 

Penulis menyimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah semua 

benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang 

tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi 

hidupnya. Di dalamnya termasuk manusia dan tingkah lakunya yang 

terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi 

hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.   

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. 

Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas 

memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, 

menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Lingkungan 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang 

mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung 

maupun tidak langsung.   

3. Pelestarian Lingkungan Hidup  

Mengacu pada definisi pelestarian sebelumnya, maka pelestarian 

lingkungan hidup bermakna perbuatan perlindungan lingkungan hidup dari 

kemusnahan (Sugiyono, 2008 : 853). Dalam bahasa Arab pelestarian 
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semakna dengan al-ishlah yang berarti menjadikan sesuatu tetap adanya 

dan menjaga keberadaannya karena dilandasi rasa kasih sayang. Dengan 

demikian, upaya pelestarian lingkungan adalah menjaga keberadaan 

lingkungan yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Ishlah juga bisa 

diartikan memperbaiki sesuatu yang sebelumnya mengalami kerusakan 

atau kehancuran (QS al-A‟raf [7]: 56).  

  ۖ

“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”. 
 

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan 

manusia. Karena manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Manusia 

dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam mencari makan dan minum 

sangat bergantung dengan lingkungan. Lingkungan hidup juga 

menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi 

kehidupan. Sehingga manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa 

memperoleh daya atau tenaga. Dengan lingkungan hidup pula manusia 

dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni (Siahaan, 2004 : 4).  

Lingkungan merupakan bagian dari integritas kehidupan manusia, 

sehingga harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem yang 

memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak boleh disakiti. 

Integritas ini pula yang menjadikan manusia memiliki tanggung jawab 

supaya berperilaku yang baik dengan kehidupan yang ada di sekitarnya.  
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Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam 

yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik di masa kini 

maupun masa mendatang. Kelangsungan hidup manusia tergantung dari 

kebutuhan lingkungannya, sebaliknya kebutuhan lingkungan tergantung 

bagaimana kearifan manusia dalam mengelolanya. Lingkungan hidup 

tidak semata mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta 

sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga 

sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan 

keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup.  

Manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar 

tidak rusak dan tercemar, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia 

semata-mata merupakan suatu amanah untuk mengelolanya (QS. Al-

Ahzab [33]: 72). 

  ۖ

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi 

dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu 

dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu 

oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh” 

 

Dalam konteks ayat di atas, amanat berarti mandat dan 

kepercayaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai makhluk 

yang berakal. Langit bumi dan gunung tidak bersedia menerimanya 

(Mujiono Abdillah, 2001 : 203). Karena manusia bersedia menerima 

mandat tersebut, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk 

memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah, menanggulangi 
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pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai dengan (Pasal 6 ayat 

(1) UU No 23 Tahun 1997). Kewajiban tersebut mengandung makna 

bahwa setiap orang turut berperan serta dalam pengembangan budaya 

bersih, kegiatan penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup 

(Supriadi, 2006 : 186).  

Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang 

memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan 

Allah. Manusia sebagai subyek lingkungan hidup memiliki peran yang 

sangat penting demi kelangsungannya. Kelestarian lingkungan terkait erat 

dengan kesejahteraan suatu bangsa, karena lingkungan hidup adalah salah 

satu aset ekonomi yang sangat berharga untuk diberdayakan. Semakin 

ramah suatu bangsa terhadap lingkunganya, maka semakin besar peluang 

untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di negaranya.  

Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan 

lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan di sungai, di 

got maupun di selokan. Ini merupakan satu hal yang sangat sederhana 

namun sulit untuk diterapkan. Disamping membersihkan juga 

memperindah lingkungan dengan cara menanam pohon, menghias taman 

dengan berbagai macam bunga dan tanaman hijau. Dengan demikian akan 

tercipta lingkungan yang bersih, segar dan sehat.  

Manusia dengan lingkungan hidup mempunyai hubungan dan 

keselarasan yang sangat erat antara keduanya. Keselarasan dalam ajaran 

Islam mencakup empat hal, yaitu: keselarasan dengan Tuhan, keselarasan 
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dengan masyarakat, keselarasan dengan lingkungan alam dan keselarasan 

dengan diri sendiri (M. Quraish Shihab, 2006 : 270).  

Demikian pula antara manusia dengan lingkungan ada hubungan 

keterkaitan dan keterlibatan timbal balik yang tidak dapat ditawar. 

Lingkungan dan manusia terjalin demikian eratnya, antara yang satu 

dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Karena alam raya ini diciptakan 

oleh Allah dalam bentuk yang sangat serasi dan selaras bagi kepentingan 

manusia (QS. Al-Mulk [67]: 3-4).  

  ۖ  ۖ

“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali 

tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak 

seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu lihat sesuatu yang 

tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi niscaya penglihatanmu 

akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuatu cacat dan 

penglihatanmu itupun dalam keadaan payah” 

 

Dari ayat tersebut di atas, alam yang indah ini diciptakan dengan 

sangat serasi dan selaras, sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

penciptaannya. Seperti manusia membutuhkan panas matahari, tetapi pada 

saat yang sama panas matahari mengakibatkan menguapnya air. Kemudian 

pada saat manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 (karbon 

dioksida), tumbuh-tumbuhan hijau yang mengasimilasi CO 2 melalui 

proses fotosintesis yang dengan O2 (oksigen) dihasilkannya. Sehingga CO 

2 dan O 2 dalam atmosfir kembali seimbang.  
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Dengan demikian sistem kerja tersebut saling melengkapi dalam 

keselarasan dan keserasian. Alam raya dengan segala isinya saling 

berkaitan satu sama lain, bagaikan satu badan. Kesemuanya saling 

mempengaruhi baik yang positif maupun negatif, yang pada akhirnya akan 

memberikan dampak pada kehidupan manusia  (M. Quraish Shihab, 2002 : 

78) .  

Berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, pada berikut ini 

beberapa bentuk – bentuk yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian 

lingkungan hidup antara lain : 

1) Menjalankan progam penanaman seribu pohon. 

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan rob bukan 

terjadi begitu saja. Bencana ini utamanya terjadi karena kurangnya 

daerah resapan air hujan akibat penggundulan hutan. Alih fungsi 

hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan membuat tanah menjadi 

lemah dalam menyerap air. Akibatnya lapisan tanah terkikis dan 

terjadilah erosi. Dengan adanya erosi terus menerus dan tidak adanya 

penahan tanah, maka longsorpun mudah terjadi. Begitu juga dengan 

terjadinya abrasi (Tribunnews, Senin, 12 februari 2018). 

Karang dan hutan bakau diambil untuk keperluan pribadi tanpa 

memperhatikan lingkungan, sehingga tidak ada penghalang ombak 

laut. Bahaya semacam ini dapat dihindarkan dengan melakukan 

reboisasi (penanaman hutan yang gundul) serta melakukan reklamasi 

hutan bakau. Dengan adanya penahan tanah terhadap air hujan atau 
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ombak, maka kemungkinan terjadi bencana banjir, longsor, dan rob 

bisa berkurang. Di wilayah padat penduduk bisa disiasati dengan 

melakukan penanaman pohon-pohon buah atau tanaman hias disekitar 

rumah. Selain membantu tanah untuk meresap air, lingkungan sekitar 

rumah terlihat lebih hidup dengan adanya tanaman. 

2) Tidak membuang limbah ke sungai atau laut 

Selain penggundulan hutan, pembuangan sampah di aliran 

sungai juga mempengaruhi terjadinya banjir. Sampah plastik 

misalnya, sulit untuk didegradasi dan biasanya menumpuk di 

sepanjang aliran sungai. Saat hujan datang, aliran terhalang sampah 

sehingga aliran air membelok keluar dari aliran sungai yang 

seharusnya. Selain menjadi penyebab banjir, dampak sampah plastik 

bagi kesehatan juga cukup beresiko. 

Air-air yang tergenang di sampah plastik peran besar dalam 

daur hidup nyamuk yang membawa penyakit malaria atau demam 

berdarah. Bukan hanya limbah sampah, pabrik yang dekat aliran 

sungai juga sering membuang limbahnya pada sungai. Pembuangan 

limbah seperti ini masih perlu banyak dievaluasi karena pada 

kenyataannya limbah yang dibuang banyak yang mengandung logam 

berat. Bahaya logam berat bagi lingkungan sangat besar. Selain 

baunya yang menyengat, logam berat dapat meracuni ikan dan bersifat 

karsiogenik bagi tubuh manusia (Sodikin, 2007 : 26). 
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3) Mengurangi pencemaran udara 

Menurut Mudhafir Abdullah (2010:68) dampak pencemaran 

udara bukan hanya menimpa manusia tetapi juga unsur biotik dan 

abiotik di lingkungan hidup. Pencemaran udara utamanya berasal dari 

asap kendaraan bermotor dan limbah asap pabrik. Wilayah dengan 

pencemaran udara yang tinggi terlihat banyak kabut yang menutupi 

cahaya matahari. Akibat kekurangan cahaya pada tumbuhan dan 

hewan dapat dilihat dari cara mereka beradaptasi. Cara hewan 

beradaptasi dengan lingkungan berpolusi contohnya seperti warna 

kupu kupu pada wilayah industri biasanya lebih gelap. Pencemaran 

udara dapat dikurang dengan beberapa cara, diantaranya: 

a) Menanam pohon atau tanaman hias disepanjang jalan raya untuk 

mengurangi polusi asap kendaraan. 

b) Membangun taman kota di beberapa tempat di kota besar. 

c) Mengolah kembali limbah pabrik agar setelah dilepaskan ke 

udara tidak mengandung zat-zat yang dapat merusak lingkungan. 

d) Mengurangi jumlah kendaraan bermotor 

e) Optimalisasi penggunaan kendaraan publik massal seperti kereta 

dan bus sehingga pengguna kendaraan pribadi berkurang. 

4) Tidak melakukan perburuan liar dan perusakan alam 

Semua unsur dalam lingkungan hidup saling berinteraksi dan 

mengalami hubungan timbal balik. Untuk itu perlu disadari bahwa 

dengan merusak alam dengan melakukan penebangan ilegal, 
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perburuan liar, hingga perusakan hutan akan merusak rantai makanan 

dan pada akhirnya akan berimbas kepada kehidupan manusia. Oleh 

karena itu, pelaku perusakan lingkungan hidup harus diberi sanksi 

yang berat agar ada rasa jera untuk mengulangi perbuatannya.  Pada 

lingkungan laut contohnya, penggunaan pukat harimau dan bom ikan 

sebaiknya dihentikan dan diberi sanksi yang tegas karena mengancam 

ekosistem dan kehidupan biota laut didalamnya 

(http://m.mediaindonesia.com/read/detai/5178-pemburuan-liar-

ancaman-ekosistem) diakses pada hari selasa, 31 juli 2018. 

5) Melakukan sosialisasi lingkungan hidup melalui media pendidikan  

Menurut Machali Imam (2007:58) program program 

pemerintah harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat lewat 

penyuluhan lalu didukung kegiatan lain agar masyarakat punya 

kesadaran untuk melestarikan lingkungan. Sebagai contoh masyarakat 

diberikan sosialisasi pendidikan mengenai ciri lingkungan sehat dan 

tidak sehat. Setelah sosialisasi selesai, dibuat kegiatan atau lomba 

rumah sehat. 

Sehingga masyarakat antusias dan terbiasa berpartisipasi 

dalam melestarikan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesadaran semacam ini juga perlu ditanamkan pada anak anak. Dalam 

lingkungan sekolah dasar sebaiknya manfaat ekologi sudah diajarkan 

sejak dini. Dengan demikian saat tumbuh, anak terbiasa mengambil 
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keputusan dengan mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan 

hidup.  

B. Pendidikan Islam  

1. Pengertian Pendidikan Islam  

Secara etimologi kata pendidikan (education) berasal dari bahasa 

latin yaitu educare. Educare means “to train”, to equip the learner with a 

particular skill. Pendidikan berarti melatih, melengkapi pendidik dengan 

keahlian khusus. 

Dalam Bahasa Arab ada tiga istilah yang biasa digunakan untuk 

menyebut pendidikan. Yaitu Tarbiyah, Ta‟lim dan Ta‟dib, namun yang 

paling populer digunakan adalah istilah Tarbiyah (Achmadi, 2010:27).  

Kata tarbiyah berasal dari tiga kata, yaitu raba-yarbu yang artinya 

bertambah dan berkembang, rabiya-yarba dengan wazan (bentuk) khafiya-

yakhfa yang berarti tumbuh dan berkembang, rabba-yarbu dengan wazan 

(bentuk) madda-yamuddu yang berarti memperbaiki, mengurusi, menjaga 

dan memperhatikan (An-Nahlawi, 2004:45). 

Kata kerja rabba (mendidik) sudah digunakan sejak masa Nabi 

Muhammad seperti terlihat dalam al-Qur‟an dan hadis Nabi. Dalam ayat 

Al-Qur`an kata ini digunakan dalam susunan sebagai berikut: 

 
“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". 

( Q.A. Al-Isra‟/ 17 : 24)  
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Kata ta‟lim dengan kata kerjanya a‟llama juga sudah digunakan 

pada zaman Nabi. Baik dalam Al-Qur‟an, Hadis atau pemakaian sehari-

hari, kata ini lebih banyak digunakan daripada kata tarbiyah tadi 

Penggunaan kata ta‟lim dapat dilihat dalam susunan Al-Qur‟an sebagai 

berikut: 

 

“Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 

seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu 

berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu 

mamang benar orang-orang yang benar!” ( Q.S. Al-Baqarah/ 2: 31) 

  

Pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang 

bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah (kemampuan dasar) anak didik melalui ajaran Islam 

ke arah titik maksimal pertumbuhan dan perkembangannya. (Arifin, 2011 : 

22) 

Pengertian pendidikan Islam dengan upaya mengembangkan, 

mendorong serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan 

berlandaskan pada nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, 

sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan 

dengan akal, perasaan, maupun perbuatan (Muhammad Fadil, 2008:26) 

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-

nilai ajaran Islam sebagai yang tercantum dalam Al-Qur`an dan As-sunnah 

serta dalam pemikiran para ulama dan dalam praktek sejarah umat Islam 

(Nata, 2003:161) 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam 

adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa muslim / 

pendidik yang mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta 

perkembangan fitrah anak agar menjadi pribadi yang lebih baik dan mulia, 

sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan 

dengan akal, perasaan, maupun perbuatan yang berlandaskan pada nilai-

nilai yang tinggi melalui ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan oleh 

Allah dan rasul-Nya. 

2. Fungsi  Pendidikan Islam  

Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang 

dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan 

berjalan dengan lancer (Mujib, 2006 : 68) 

Fungsi pendidikan Islam adalah mengembangkan wawasan yang 

tepat dan benar mengenal jati diri manusia, alam sekitarnya dan mengenai 

kebesaran ilahi, sehingga tumbuh kemampuan membaca (analisis) 

fenomena alam dan kehidupan serta memahami hokum-hukum yang 

terkandung didalamnya. Dengan himbauan ini akan menumbuhkan 

kreativitas sebagai implementasi indentifikasi diri pada Tuhan “pencipta” 

(Ahmadi, 2005:36) 

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa fungsi pendidikan 

Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang berhubungan dengan 

tugas-tugas pendidikan Islam, untuk mengembangkan wawasan yang tepat 

dan benar pada diri sendiri, alam sekitar dan kebesaran Tuhannya. 
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3. Tujuan Pendidikan Islam  

Tujuan pendidikan Islam adalah membina atau mengembalikan 

manusia kepada fitrahnya, yaitu kepada rubbubiyah sehingga mewujudkan 

manusia yang berjiwa tauhid, takwa kepada Allah SWT rajin beribadah 

dan beramal shalih, serta berakhlakul karimah (Muchtar, 2005: 128). 

Sedangkan menurut Darajar (2009: 29-32) ada beberapa tujuan 

pendidikan diantaranya: 

a. Tujuan umum 

Adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan 

pendidikan, baik dengan pengajaran atau dengan cara lain. Tujuan 

umum pendididkan Islam harus dikaitkan pula dengan tujuan 

pendidikan nasional negara tempat pendidikan Islam itu dilaksanakan 

dan harus dikaitkan pula dengan tujuan institisional lembaga yang 

menyelenggarakan pendidikan itu.  

b. Tujuan akhir 

Pendidikan islam itu berlangsung selama hidup, maka tujuan 

akhirnya terdapat pada waktu hidup didunia ini telah berakhir pula. 

Karena itulah pendidikan Islam itu berlaku selama hidup untuk 

menumbuhkan, memupuk, mengembangkan, memelihara dan 

mempertahankan tujuan pendidikan yang telah dicapai.  

c. Tujuan sementara 

Adalah tujuan yang akan dicapai setelah anak didik diberi 

sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam suatu 
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kurikulum pendidikan formal. Pada tujuan sementara bentuk insan 

kamil dengan pola takwa sudah kelihatan mestipun dalam ukuran 

sederhana,sekurang-kurangnya beberapa ciri pokok sudah kelihatan 

pada pribadi anak didik. 

d. Tujuan operasional 

Adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah 

operasional ini lebih banyak dituntut dari anak didik suatu kemampuan 

dan keterampilan tertentu. 

Tujuan dari pada pendidikan Islam adalah untuk menumbuhkan 

pola keperibadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, 

kecerdasan otak, penalaran, perasaan dan indra (Arifin, 2011:28) 

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan Islam adalah menjadi Insan Kamil, yakni manusia yang 

sempurna dengan pola takwa yang harus tergambar pada diri pribadi 

seseorang yang sudah dididik. Serta mencetak manusia yang mampu 

mengembangkan pola fikirnya, dengan cara melatih jiwa, kecerdasan 

otak, penalaran serta indra mereka agar bias menjadi manusia yang 

berkembang dan tentunya beramal kebajikan kepada semua makhluk 

hidup. 

4. Sumber Pendidikan Islam 
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Sumber pendidikan Islam semua acuan atau rujukan yang darinya 

memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai yang akan 

ditransinternalisasikan dalam pendidikan Islam (Mujib, 2008:31). 

Landasan atau sumber pendidikan Islam adalah Al-Qur`an, As-sunnah dan 

ijtihad yaitu: 

a. Al-Qur`an ialah firman Allah berupa wahyu yang disampaikan oleh 

Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Didalamnya terkandung ajaran 

pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek 

kehidpan melalui ijtihad.  

b. As-sunnah, ialah perkataan, perbuatan ataupun pengakuan Rasulullah 

SAW yang dimaksud dengan pengakuan tersebut ialah kejadian atau 

perbuatan orang lain yang diketahui oleh Rasulullah dan beliau 

mendiamkan saja kejadian atau perbuatan itu berjalan. 

c. Ijtihad, ialah istilah para fuqaha, yaitu berfikir dengan menggunakan 

seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuan Syari`ah islam untuk 

menentukan suatu hokum Syari`at Islam dalam hal yang ternyata 

belum ditegaskan hukumnya oleh Al-Qur`an dan As-sunnah (Darajar, 

2009:19) 

Sumber pendidikan Islam terdiri dari enam macam yaitu Al-

Qur`an, As-sunnah, kata-kata sahabat (madzhab shahabi), kemaslahatan 

umat/social (maslahah al-mursalah), tradisi atau adat kebiasaan 

masyarakat (`urf), dan hasil pemikiran para ahli dalam Islam (ijtihad) 

(Sa`id Ismail, 2008:31) 
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Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sumber 

pendidikan Islam adalah semua acuan atau rujukan yang memancarkan 

ilmu pengetahuan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-sunnah. 

Sedangkan sumber-sumber yang lain merupakan pelengkap untuk 

menjelaskan hal-hal yang belum ada di dalam Al-Qur`an dan As-sunnah. 

5. Lingkup Materi Pendidikan Islam 

Menurut Dr. Abdullah Nasikh Ulwah sebagai mana yang dikutip 

oleh Muchtar (2005: 15), materi pendidikan Islam terdiri dari tujuh unsur 

yaitu: 

a. Pendidikan keimanan. 

Pendidikan keimanan mencangkup keimanan kepada Allah 

SWT, malaikat, kitab-kitab Allah SWT, nabi/ rasul, hari kiamat, dan 

takdir. Tujuan dari materi pendidikan ini adalah agar anak memiliki 

dasar-dasar keimanan dan ibadah yang kuat. 

b. Pendidikan moral/ akhlak. 

Materi pendidikan anak ini merupakan latihan membangkitkan 

nafsu-nafsu rubbubiyah (ketuhanan) dan meredam/ menghilangkan 

nafsu-nafsu syaithaniyah. 

Pada materi ini anak dikenakan atau dilatih mengenai: 

a) Perilaku / akhlak yang mulia (akhlakul karimah/ mahmudah), 

seperti jujur, rendah hati dan sabar. 

b) Perilaku / akhlak yang tercela (akhlakul madzmudah), seperti 

dusta, takabbur dan khianat. 
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Setelah peserta didik menerima materi-materi ini diharapkan 

pesrta didik memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi/ 

meninggalkan akhlak yang tercela. 

c. Pendidikan fisik/ jasmani. 

Dalam hal ini memperhatikan batasan umur, kemampuan, aurat 

dan memisahkan anak laki-laki dan anak perempuan. Tujuan dari 

materi ini adalah agar anak memiliki jasmani yang sehat dan kuat, 

serta memiliki keterampilan dasar fisik. 

d. Pendidikan radio/ akal. 

Manusia dianugrahkan oleh Allah SWT kelebihan di antaranya 

berupa akal. Supaya akal ini dapat berkembang dengan baik maka 

perlu dilatih dengan teratur dan sesuai dengan umur atau kemampuan 

anak.  

e. Pendidikan kejiwaan. 

Selain nafsu dan akal yang harus dilatih pada diri manusia 

adalah kewajiban atau hati nuraninya. Pada materi ini anak dilatih agar 

dapat membina hati nuraninya sehingga menjadi “tuan” dalam dirinya 

sendiri dan dapat menyuarakan kebenaran dalam keadaan apapun. 

Selain itu diharapkan agar anak memiliki jiwa atau hati nurani yang 

kuat, sabar, dan tabah menjalani kehidupan ini. 

f. Pendidikan social/ masyarakat. 

Dalam materi pendidikan social atau kemasyarakatan ini anak 

dikenalkan mengenai hal-hal yang terdapat atau terjadi di masyarakat 
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serta bagaimana caranya hidup di dalam masyarakat, tentu dengan cara 

yang islami. Dengan materi ini diharapkan, peserta didik memiliki 

wawasan kemasyarakatan dan mereka dapat hidup serta berperan aktif 

di masyarakat secara benar. 

g. Pendidikan seksual. 

Pendidikan seksual di sini berbeda dengan yang “disuarakan” 

oleh orang-orang sekuler sekuler secara gencar. Pendidikan seksual 

yang dimaksud di sini adalah yang Islam yang sesuai dengan 

perkembangan usia serta mental anak. 

Dilihat dari materinya, pendidikan Islam telah mencangkup seluruh 

aspek kehidupan yang diperlukan manusia untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan Islam. 

6. Metode Pendidikan Islam 

Menurut An Nahlawi (2004: 204), metode pendidikan Islam yang paling 

penting dan paling menonjol adalah: 

a. Metode dialog Qur`an dan Nabawi 

Dialog dapat diartikan sebagai pembicaraan antara dua pihak 

atau lebih yang dilakukan melalui Tanya jawab dan di dalamnya 

terdapat kesatuan opik atau tujuan pembicaraan. 

b. Metode kisah-kisah Qur`ani dan Nabawi 

Pada dasarnya, kisah-kisah al-Qur`ani dan nabawi 

membiasakan dampak psikologis dan edukatif yang baik, konstan, dan 

cenderung mendalami sampai kapanpun. Pendidikan melalui kisah-
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kisah tersebut dapat mengiring anak didik pada kehangatan perasaan, 

kehidupan, dan kedinamisan jiwa yang mendorong manusia untuk 

mengubah perilaku dan memperbaharui tekadnya selaras dengan 

tuntutan, pengarahan, penyimpulan, dan pelajaran yang dapat diambil 

dari kisah tersebut. 

c. Metode perumpamaan 

Penggunaan metode perumpamaan memiliki tujuan psikologis 

edukatif yang ditunjukan oleh kedalaman makna. 

  ۖ

  ۖ 

“Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan-

perlindungan selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat 

rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah 

laba-laba kalua mereka mengetahui”(QS. Al-Ankabut: 41). 

 

d. Metode keteladanan 

Pada dasarnya, kebutuhan manusia akan figure teladan 

bersumber dari keceendungan meniru yang sudah menjadi karakter 

manusia, sehingga dalam peniruan ini anak cenderung meniru orang 

dewasa. 

Oleh karena itu, hendaknya orang tua memberikan contoh dan 

menjadi teladan yang baik terhadap anak-anak mereka bagaimana cara 

berbicara, bersikap, mengerjakan sesuatu atau cara beribadah, sehingga 

anak secara sadar ataupun tidak akan meniru apa yang diperbuat oleh 

orang tua. 

e. Metode aplikasi dan pengamalan 
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Pendidikan dan pengajaran yang dilakukan melalui praktik atau 

aplikasi langsung akan membiasakan kesan khusu dalam diri anak 

didik, sehingga kekokohan ilmu pengetahuan dalam jiwa anak didik 

semakin terjamin. 

f. Metode ibrah dan nasehat 

Pemberian nasihat berupa penjelasan mengenai dan 

kepentingan sesuatu dengan tujuan agar orang yang dinasehati 

kemaksiatan sehingga terarah pada sesuatu yang dapat mewujudkan 

kebahagiaan dan keuntungan. 

g. Metode targhib dan tarhib 

Targhib adalah janji yang disertai bujukan dan rayuan untuk 

menunda kemashlahatan, kelezatan dan kenikmatan. Namun 

penundaan itu bersifat pasti, baik dan murni serta dilakukan melalui 

amal shaleh atau pencegahan diri dari kelezatan yang membahayakan 

(pekerjaan buruk). Hal ini sesuai dngan firman Allah SWT: 

 

“Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua 

syurga” (QS. Ar-Rahman: 46) 

 

Tarhib  adalah ancaman atau intimidasi melalui hokum yang di 

sebabkan oleh terlaksananya sebuah dosa, kesalahan atau perbuatan 

yang telah dilarang Allah. Tarhib pundapat diartikan sebagai ancaman 

dari Allah dan penonjolan salah satu sifat keagungan dan kekuatan 

ilahiyah agar manusia tidak melakukan kesalahan dan kemaksiatan 

(An Nahlawi,2004: 296). Hal ini sesuai dengan firman Allah: 
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  ۖ 

“Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang 

seharusnya  dimasukan ke dalam neraka” “Dan tidak ada seorangpun 

dari padamu, melainkan mendatangi neraka itu, hal itu bagi Tuhanmu 

adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan” . (QS. Maryam: 70-

71) 

 

Metode pendidikan Islam secara garis besar terdiri dari lima, yaitu: 

1) Keteladanan, yaitu dengan memberikan contoh atau teladan 

terhadap peserta didik bagaimana cara berbicara, bersikap, 

mengerjakan sesuatu atau cara beribadah. 

2) Pembiasaan, yaitu dengan cara menyuruh peserta didik untuk 

melaksanakan tugas atau kewajiban secara rutin dan benar. 

3) Metode nasihat. 

4) Memberikan perhatian, yaitu dengan memberikan pujian dan 

penghargaan. 

5) Hukuman (tarhib/hukuman ataupun targhib/hadiah), yaitu dengan 

memberikan imbalan atau tanggapan jika perta didik telah berbuat 

sesuatu (Muchtar, 2005: 18-21). 

Menurut Syekh Khalid bin Abdurrahman al-`ik (2012: 252-257) 

metode pendidikan Islam yaitu: 
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1) Konsisten dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur`an dan 

As-Sunnah. 

2) Panutan yang baik, dalam pendidikan Islam suri tauladan 

merupakan media pendidikan yang paling efektif dan memiliki 

pengaruh yang cukup besar. 

3) Mau`izhah Hasanah, metode ini menempati posisi tertinggi dalam 

pendidikan Islam. Sebab Mau`izhah Hasanahmerupakan media 

pendidikan yang paling penting dan berpengaruh besar terhadap 

pembentukan keimanan seseorang serta mempersiapkan dari sisi 

akhlak, psikologis dan social. 

Dengan demikain dapat disimpulkan bahwa metode-metode 

pendidikan Islam sangat mempengaruhi proses pembentukan peserta 

didik. 

C. Penelitian Terdahulu 

1. Skripsi Nurul Qurniah Ningsih, Jurusan perbandingan mazhab dan hukum 

Fakultas syari`ah dan hukum Universitas Islam Negri Alaudin Makassar 

dengan judul Konsep Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Hukum Islam 

(Studi lapangan di desa jombe kec. Turatea kab. Jeneponto). Penelitian ini 

bertujuan: 1. Untuk lebih memahami tentang konsep pelestarian 

lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam, 2. Untuk mengetahui 

peran hukum Islam dalam pelestarian lingkungan hidup di desa jombe kec. 

Turatea kab. Jeneponto, 3. Untuk mengetahui tentang penerapan konsep 

pelestarian lingkungan hidup di desa jombe kec. Turatea kab. Jeneponto. 
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2. Skripsi Rosdiana Prodi ilmu Al-Qur`an dan tafsir Fakultas ushuluddin dan 

filsafat Universitas Islam Negri Alauddin Makassar dengan judul 

Pelestarian Lingkungan Perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan: 1. 

Untuk megetahui hakekat pelestaarian lingkungan dalam Al-Qur`an, 2. 

Untuk memahami wujud pelestarian lingkungan dalam Al-Qur`an, 3. 

Dampak pelestarian lingkungan dalam kehidupan manusia. 
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