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ABSTRAK 

IMPELEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER PEDULI SOSIAL  DAN PEDULI 

LINGKUNGAN MELALUI PEMBELAJARAN AQIDAH AKHLAK DI MTS 

NURUL HIDAYAH KABUPATEN WAY KANAN 

Oleh :  

Ina Rohdiana Putri 

 Beriringnya dengan perkembangan zaman pada saat ini, karakter sangat 

dibutuhkan bagi seorang peserta didik, terutama dalam karakter kepedulian sosial 

terhadapa lingkungan sekitar, oleh karanena itu perlu kita untuk mengetahui bahwa 

karakter apa sajakah yang harus dibangun oleh setiap pendidik di MTs Nurul Hidayah 

Way Kanan. Sesuai dengan observasi di lapangan peneliti mengidentifikasikan 

bahwa kesadaran peserta dididk terhadap peduli lingkungan dan peduli sosial 

masih tergolong kurang. Maka disinilah perlu pendidikan yang mampu 

mengantarkan seseorang untuk bersikap peduli terhadap sesam peserta didik 

maupun guru. 

 Metode peelitian yang digunakan dalam  penelitian yaitu menggunakan metode 

penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif, untuk 

pengumpulan data nya menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara, 

sedangnkan dalam menganalisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan dan yang paling akhir dalam metodologi penelitian untuk menguji 

keabasahan datanya yaitu menggunakan uji Trianggulasi data. 

Berdasarkan hasil pembahsan dan riset yang dilakukan oleh peneliti terkait 

dengan implementasi pendidikan karakter peduli sosial dan peduli lingkungan melalui 

mata pelajaran akidah akhlak di mts nurul hidayat waykanan, maka didapatkan hasil 

kesimpulan yang menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter peduli sosial dan 

peduli lingkungan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu dimulai dengan Perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Dalam setiap tahapannya memiliki tahapan tahapan yang perlu 

diperhatikan sebagaimana tahapan pertama yaitu melalui perencanaan. Perencanaan 

dilakukan melalui pengkajian pada silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran, 

menentukan tujuan pembelajaran, menentukan metode dan strategi serta media 

pembelajaran. Pada tahap kedua yaitu pelaksanaan dilakukan tahapan manajemen kelas, 

orientasi pada masalah, mengamati permasalahan sekitar, menanyakan permasalahan, 

mencari informasi, serta membuat winning solution. Pada tahapan ketiga dilakukan 

dengan cara mengevaluasi pembelajaran yang dilkukan oleh pendidik terkait 

implementasi pendidikan karakter peduli sosial dan peduli lingkungan pada mata 

pelajaran akidah akhlak 

 

Kunci : Karakter, Sosial, Lingkungan dan Aqidah Akhlak 
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           MOTTO 

ةٌ يَّْدُعْىَن اِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُرْوَن بِاْلَمْعُرْوِف َويَْنَهْىَن َعِه اْلُمْنَكِر    ْنُكْم اُمَّ  َوْلتَُكْه مِّ

ى َِك ُهُم اْلُمْفلُِحْىنَ 
  َواُول ٰۤ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada 

kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; 

merekalah orang-orang yang beruntung (Q.S  Ali Imran: 104) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu teknologi yang semakin canggih mengakibatkan 

keadaan lingkungan semakin menjadi perhatian khusus untuk dikaji. 

Lingkungan sudah mengalami berbagai macam perubahan yang cukup 

signifikan, salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Pencemaran 

lingkungan telah menjadi salah satu permasalahan yang tengah dihadapi kota 

maupun pelosok desa. Kesadaran masyarakat mengenai kelestarian lingkungan 

sudah mulai menurun drastis. Baik di lingkungan masyarakat secara umum 

maupun masyarakat khusus, seperti sekolah. 

Kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi kajian yang  

menarik mengingat manusia adalah khalifah fl al-ard. Mengingat 

kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi, manusia bukan sekedar sebagai 

pemimpin, akan tetapi yang lebih penting tugasnya adalah memakmurkan 

bumi.1 Perlunya kesadaran dan kepedulian lingkungan harus ditanamkan sejak 

dibangku sekolah, agar nanti Kondisi seperti ini tidak lain diakibatkan tingkah 

laku manusia sendiri, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum ayat 

41. 

لَِّذي َعِملُىا لََعلَّهُْم يَْرِجُعىنظَهََر اْلفََساُد فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر بَِما َكَسبَْت أَْيِدي النَّاِس لِيُِذيقَهُْم بَْعَض ا  

Ayat diatas menurut pandangan Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya 

mengatakan: bahwa segala kekurangan hasil pertanian dan buah-buahan adalah 

                                                           
1
 Eni Setyowati, Sampah: Aktualisasi Nilai-Nilai Islam, Ekonomi, Sosial, dan Budaya, 

(Tulungagung: IAIN Tulungagung Press, 2014), h. 8 



2 

 

 
 

karena berbagai kemaksiatan. Kemaksiatan disini dapat diartikan sebagai 

kelalaian manusia dalam menjalankan kehidupan dimuka bumi, dengan cara 

tidak melestarikan alam dengan baik.2 Ayat tersebut didukung dari data hasil 

wawancara dengan guru MTs. Nurul Hidayah Kabupaten Waykanan yang 

menyatakan bahwa banyaknya warga sekitar sekolah MTs. Nurul Hidayah 

Kabupaten Waykanan yang membuang sampah tidak pada tempatnya serta 

kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan.3 Sebagai contoh beberapa siswa 

yang membuang sampah ditegur oleh guru dan temannya, namun mereka tidak 

memperdulikan dan mengesampingkan teguran tersebut. Hal inilah degradasi 

moral baik lingkungan maupun sosial sudah menjadi perhatian khusus. 

Mengingat MTs. Nurul Hidayah Kabupaten Waykanan adalah sekolah berbasis 

Islam, seharusnya kepedulian terhadap lingkungan maupun sosial menjadi 

perhatian khusus mengingat basic islam yang kuat. 

Permasalahan diatas mengidentifikasikan bahwa kesadaran peserta 

dididk terhadap peduli lingkungan dan peduli sosial masih tergolong kurang. 

Maka disinilah perlu pendidikan yang mampu mengantarkan seseorang untuk 

bersikap peduli terhadap sesama. Dunia seperti ini yang nantinya memberikan 

dorongan dan menjadi tantangan bagi para pendidik. Pendidik merupakan 

ujung tombak kualitas pendidikan di Indonesia.4 Jika pendidik tidak 

mengenalkan dan mengarahkan peserta didik dalam melestarikan alam, maka 

bisa dikatakan pendidik gagal dalam menahkodai dunia pendidikan. Pernyataan 

                                                           
2
IbnuKatsir, Tafsir Qur’anulAdzim, (Kairo: Ar-riyad, 1992), h. 364. 

3
Hasil Wawancara dengan Rosidatul Munawaroh, pada tanggal  21 Januari 2021 jam 

08.30. 
4
Yanuardi Syukur, Mendidik Indonesia, (Yogyakarta, Giga Pustaka, 2014), h. 106. 
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inidiperkuat dengan perkataannya Imam Ghazali yang menyatakan bahwa, 

puncak keilmuan seseorang terletak pada sebuah pengamalan.5 

Pernyataan diatas menggambarkan adanya krisis moral yang 

menunjukkan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut 

adalah melalui pendidikan karakter. Senada dengan hal tersebut, John Stuart 

Mill seperti dikutip Barnawi dan M. Arifin mengemukakan bahwa 

pengembangan karakter sebagai solusi untuk masalah sosial dan merupakan 

pendidikan ideal.6 Sekolah merupakan salah satu komponen yang paling tepat 

dijadikan mendidik karakter peserta didik. Hal ini sebagaimana pendapat Mirza 

Deswandi yang mengungkapkan bahwa mengembangkan masyarakat 

berkarakter dimungkinkan dapat efektif melalui pendidikan di sekolah.7 

Lingkungan sekolah dengan suasananya yang khas mempunyai pengaruh pada 

pendidikan dan pengembangan karakter anak.8Hal ini dikarenakan sebagian 

besar aktivitas peserta didik dilakukan di sekolah, sehingga sosialisasi yang 

dilakukan di sekolah dapat berpengaruh besar terhadap karakter peserta didik. 

Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan proses dan hasil pendidikan 

yang mengarah pada pembentukan karakter peserta didik secara utuh, terpadu, 

dan seimbang.9Dengan adanya pendidikan karakter, peserta didik diharapkan 

mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuan yang 

                                                           
5
Imam Ghazali, AyyuhalWalad, (Jakarta, DepartemenKehakiman, 2001), h. 2. 

6
Barnawi dan  M. Arifin, Strategi dan Kebijakan Pembelajaran Pendidikan Karakter, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 17 
7
Mirza Deswandi, Mewujudkan Masyarakat Berkarakter Peduli Lingkungan melalui 

Program Adiwiyata, Sosio Didaktika, Volume 2, Nomor 1, 2015, h. 32 
8
Paul Suparno, Pendidikan Karakter di Sekolah, (Yogyakarta: PT Kanisius), h. 70 

9
E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 9 
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dimiliki untuk mengkaji, mengeksplorasi dan menginternalisasikan serta 

menerapkan nilai-nilai karakter dalam perilaku sehari-hari. 

Hasil observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di Sekolah MTs 

Nurul Hidayah Kabupaten Way Kanan menunjukkan fakta bahwa sekolah 

tersebut merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan karakter 

kepada peserta didik. Sekolah ini juga mengedepankan pedidikan karakter 

peduli sosial dan peduli lingkungan. Hal ini dapat dikatahui melalui 

implementasi dalam berbagai kegiatan. Berkaitan dengan pendidikan karakter 

peduli sosial, salah satunya diwujudkan dengan cara mendidik peserta didik 

gemar dalam bersedekah dengan sebutan “jum’at sedekah, kantin kejujuran, 

dsb”. Bukan hanya itu saja, kegiatan bersih lingkungan juga diagendakan pada 

tiap hari jum’at, dengan agenda pemilihan sampah yang diagendakan sekolah 

dibantu oleh Osis.10 Meskipun sudah diterapkan nilai nilai pendidikan karakter, 

namun masih banyak yang tidak peduli dengan lingkungan, sebagai mana hasil 

wawancara dengan ibu Rosidatul Munawaroh yang mengatakan“tingkat 

kesadaran siswa dalam peduli lingkunganm masih sangat minim. Semua 

terlihat dengan banyaknya siswa yang sering membuang sampah sembarangan 

dan sebagian tidak melakukan kegiatan sekolah. Selainitu, siswa MTs Nurul 

Hidayah Kabupaten Way Kanan juga acuh tak acuh dengan ketidaklaksananya 

piket kelas. Hal ini menunjukkan  karakter social dan lingkungannya masih 

rendah.”11 

                                                           
10

 Hasil Observasi pada tanggal 27 Februari 2020 jam 08.00 di MTs Nurul Hidayah 

Waykanan 
11

Hasil WawancaradenganRosidatulMunawaroh, pada tanggal  3Maret 2020 jam 08.30 di 

Ruang Guru 
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Berdasarkan pemaparan proposal tesis diatas, maka penulis tertarik 

mengkaji dan mendalami permasalahan tersebut dengan dituangkannya judul 

“Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Sosial dan Peduli 

Lingkunganmelalui Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul 

Hidayah Kabupaten Way Kanan”. 

B. Fokus dan Sub FokusPenelitian 

Penelitian ini difokuskan mengenai implementasi pendidikan karakter 

peduli sosial dan peduli lingkungan. Fokus penelitian ini hanya mengkaji segi 

karakter peserta didik saja. Dimana peserta didik nantinya akan peduli sosial 

dan peduli lingkungan dengan melalui Mata pelajaran Akidah Akhlak yang 

diajarkan di MTs Nurul Hidayah Kabupaten Way Kanan. Sedangkan dalam 

sub focus pada penelitian ini yaitu pada perencanaan, implementasi dan 

evaluasi pendidikan karakter peduli sosial dan peduli lingkungan melalui mata 

pelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul Hidayah Kabupaten Way Kanan. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan konteks permasalahan penelitian yang telah dipaparkan di 

atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pendidikan karakter peduli sosial dan peduli 

lingkungan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul Hidayah 

Kabupaten Way Kanan? 

2. Bagaimana implementasi pendidikan karakter peduli sosial dan peduli 

lingkungan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul Hidayah 

Kabupaten Way Kanan? 
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3. Bagaimana evaluasi pendidikan karakter peduli sosial dan peduli 

lingkungan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul Hidayah 

Kabupaten Way Kanan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini 

memiliki beberapa tujuan, di antaranya: 

1. Untuk mengetahui terlebih dahulu perencanaan pendidikan karakter peduli 

sosial dan peduli lingkungan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Nurul Hidayah Kabupaten Way Kanan 

2. Untuk mengetahui terlebih dahulu implementasi pendidikan karakter peduli 

sosial dan lingkungan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul 

Hidayah Kabupaten Way Kanan 

3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pendidikan karakter peduli sosial dan 

peduli lingkungan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs Nurul 

Hidayah Kabupaten Way Kanan. 

E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian mengenai “Implementasi Pendidikan Karakter Peduli 

Sosial dan Peduli Lingkungan pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTs 

Nurul Hidayah Kabupaten Way Kanan” diharapkan memiliki manfaat secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pikiran terhadap khazanah keilmuan dalam pengembangan ilmu 
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pengetahuan yang secara spesifik terkait implementasi pendidikan karakter 

peduli sosial dan peduli lingkungan. 

2. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

kepala sekolah, guru, peserta didik, dan peneliti yang akan datang, 

sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini: 

a. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkenaan 

dengan implementasi pendidikan karakter peduli sosial dan peduli 

lingkungan di sekolah. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

referensi terkait implementasi pendidikan karakter peduli sosial dan 

peduli lingkungan di sekolah. 

c. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam berperilaku peduli sosial dan peduli lingkungan. 

d. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan dan untuk memperluas wawasan keilmuan bagi peneliti 

berikutnya yang ingin mengkaji lebih mendalam terkait implementasi 

pendidikan karakter peduli sosial dan peduli lingkungan 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Pendidikan Karakter Peduli Sosial  

1. Pendidikan Karakter 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Sebelum menganalisa perlu diketahui bahwa pendidikan karakter 

berasal dari dua kata pendidikan dan karakter, menurut beberapa ahli, kata 

pendidikan mempunyai definisi yang berbeda-beda tergantung pada sudut 

pandang, paradigma, metodologi dan disiplin keilmuan yang digunakan, 

diantaranya: Menurut D. Rimba, pendidikan adalah “Bimbingan atau 

pembinaan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan Jasmani 

dan Rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yangutuh.1 

Menurut Doni Koesoema A. mengartikan pendidikan sebagai proses 

internalisasi budaya ke dalam diri individu dan masyarakat menjadi beradab.
2
 

Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses dimana sebuah bangsa 

mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan, dan untuk 

memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. 

Menurut Sudirman N. pendidikan adalah usaha yang dijalankan 

oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang 

atau sekelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 

hidup 

                                                           
1
D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Al-Ma‟arif, 1989), h. 19 

2
Doni Koesoema A. Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Modern. 

(Jakarta: Grasindo, 2007), h. 80 
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dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mantap.3 Ki Hadjar 

Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk 

memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan 

alam dan masyarakatnya.4 Sedangkan secara terminologi, pengertian 

pendidikan banyak sekali dimunculkan oleh para pemerhati/tokoh 

pendidikan, di antaranya: Pertama, menurut Marimba pendidikan adalah 

bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya 

kepribadian yang utama.5 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.6 Intinya pendidikan selain sebagai 

proses humanisasi, pendidikan juga merupakan usaha untuk membantu 

manusia mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya (olahrasa, raga 

dan rasio) untuk mencap kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. 

                                                           
3
Sudirman N, Ilmu Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987), h. 4 

4
 Ki Hadjar Dewantara. Pendidikan. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman 

Siswa), h. 14 
5
Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005), h.24 
6
UU RI Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sisdiknas, Ibid. h. 74 
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Setelah mengetahui esensi pendidikan secara umum, maka yang perlu 

diketahui selanjutnya adalah hakikat karakter sehingga bisa ditemukan 

pengertian pendidikan karakter secara komprehensif. 

Berbicara tentang pendidikan karakter sebetulnya bukan hal baru 

dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter sudah sejak 

lama menjadi bagian penting dalam misi kependidikan nasional, walaupun 

dengan penekanan dan istilah yang berbeda.7 Saat ini, wacana tentang 

urgensi pendidikan karakter kembali menguat dan menjadi fokus perhatian 

sebagai respons atas berbagai persoalan bangsa, terutama masalah 

dekadensi moral, seperti korupsi, kekerasan, perkelahian antar pelajar, 

bentrok antar etnis, dan perilaku seks bebas. Fenomena tersebut menurut 

Tilaar merupakan salah satu ekses dari kondisi masyarakat yang sedang 

berada dalam masa transformasi sosial menghadapi era globalisasi.8 

Sedangkan Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin 

“Charakter”, yang antara lain berarti: watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, 

budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter 

diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya dimana manusia 

mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya 

sendiri.9 Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

                                                           
7
Muhammad Ilyas Ismail, Pendidikan Karakter: Suatu Pendekatan Nilai. (Makassar, 

Alauddin University Press, 2012), h. 21. 
8
H.A.R Tilaar, Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi 

Reformasi Pendidikan Nasional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 27. 
9
Mochtar Buchori, Character Building dan Pendidikan Kita. (Yogyakarta: Kompas, 2016), 

h.15. 



11 

 

 
 

menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.10 karakter juga bisa 

diartikan sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses 

konsolidasi secara progresif dan dinamis.11 

Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia kata „karakter‟ 

diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dangan yang lain, dan watak.12 Ki Hadjar 

Dewantara memandang karakter sebagai watak atau budi pekerti. 

Menurutnya budi pekerti adalah bersatunya antara gerak fikiran, perasaan, 

dan kehendak atau kemauan yang kemudian menimbulkan tenaga. Banyak 

para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan karakter, 

diantaranya Lickona yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai 

upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, 

peduli dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Pendidikan karakter 

menerut Lickona mengandung tiga unsure pokok, yaitu mengetahui 

kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan 

melakukan kebaikan (doing thegood). 

Thomas Lickona mendefinisikan orang yang berkarakter sebagai 

sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral yang 

dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, 

jujur, bertanggung jawab, menghormati orang lain dan karakter mulia 

                                                           
10

Abdul majid, Dian andayani. Pedidikan karakter dalam perspektif Islam. (Bandung: Insan 

Cita Utama, 2010), h. 11. 
11

Yahya Khan. Pendidikan Karakter Berbasis Potensi Diri: Mendongkrak Kualitas 

Pendidikan.(Yogyakarta: Pelangi Publishing, 2010), h. 1. 
12

Tim Kbbi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Amelia, 2016), h.124. 
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lainnya. Pengertian ini mirip dengan apa yang diungkapkan oleh 

Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan “habit” atau 

kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Lebih jauh, Lickona menekankan 

tiga hal dalam mendidik karakter. Tiga hal itu dirumuskan dengan indah: 

knowing, loving, and acting the good. Menurutnya keberhasilan 

pendidikan karakter dimulai dengan pemahaman karakter yang baik, 

mencintainya, dan pelaksanaan atau peneladanan atas karakter baik itu.13 

Pendidikan Karakter menurut Albertus adalah diberikannya tempat bagi 

kebebasan individu dalam mennghayati nilai-nilai yang dianggap sebagai 

baik, luhur, dan layak diperjuangkan sebagai pedoman bertingkah laku 

bagi kehidupan pribadi berhadapan dengan dirinya, sesame dan Tuhan.14 

Menurut Khan pendidikan karakter adalah proses kegiatan yang 

dilakukan dengan segala daya dan upaya secara sadar dan terencana untuk 

mengarahkan anak didik. Pendidikan karakter juga merupakan proses 

kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan 

pengembangan budi harmoni yang selalu mengajarkan, membimbing, dan 

membina setiap menusiauntuk memiliki kompetensi intelektual, karakter, 

dan keterampilan menarik. Nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat 

dihayati dalam penelitian ini adalah religius, nasionalis, cerdas, tanggung 

jawab, disiplin, mandiri, jujur, dan arif, hormat dan santun, dermawan, 

suka menolong, gotong-royong, percaya diri, kerja keras, tangguh, kreatif, 

                                                           
13

Thomas Lickona, Educating For Character: How Our School Can Teach Respect and 

Responsibility, (New York:Bantam Books,1992) , h. 12-22 
14

Albertus, Doni Koesoema, Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman 

Global, (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), h.5 



13 

 

 
 

kepemimpinan, demokratis, rendah hati, toleransi, solidaritas 

danpeduli.15Ada lima pilar karakter yang harus ditanamkan disekolah 

menurut kemendikbud, diantaranya::16 

a) Religius 

Nilai religius ini mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan 

yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku melaksanakan 

ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan 

agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah 

agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan 

pemeluk agama lain. Implementasi nilai karakter religius ini 

ditunjukkan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai 

perbedaan agama dan kepercayaan, teguh pendirian, percaya diri, 

kerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, anti perundungan 

dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan 

kehendak, mencintai lingkungan, melindungi yang kecil dan tersisih 

b) Nasionalis 

Nilai Nasionalis inimerupakan cara berpikir, bersikap, dan 

berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan 

yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, 

ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan 

negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sikap nasionalis 

ditunjukkan melalui sikap apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga 

                                                           
15

Kemendikbud.go.id 
16

Thomas Lickona, Educating For Character, Ibid. h. 12-22 
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kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, 

cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, 

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama 

c) Integritas 

Nilai Integritas ini merupakan nilai yang mendasari perilaku 

yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, 

memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan 

moral. Karakter integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai 

warga negara, aktif terlibat dalam kehidupan sosial, melalui 

konsistensi tindakan dan perkataan yang berdasarkan kebenaran. 

Seseorang yang berintegritas juga menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas), serta mampu menunjukkan 

keteladanan. 

 

d) Mandiri 

Nilai mandiri ini merupakan sikap dan perilaku tidak 

bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, 

pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi dan cita-cita. 

Siswa yang mandiri memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berdaya 

juang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar 

sepanjang hayat 

e) Gotong Royong. 
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Nilai Gotong Royong ini mencerminkan tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan 

bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi 

bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. 

Diharapkan siswa dapat menunjukkan sikap menghargai sesama, 

dapat bekerja sama, inklusif, mampu berkomitmen atas keputusan 

bersama, musyawarah mufakat, tolong menolong, memiliki empati 

dan rasa solidaritas, anti diskriminasi, anti kekerasan, dan sikap 

kerelawanan 

Kelima karakter tersebut, sangat perlu ditanamkan sejakdini. 

Mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Adanya kelima 

pilar penanaman pendidikan karakter ini menjadikan siswa mampu 

menjadi pribadi yang baik dan tangguh serta siap bersaing dalam 

dunia industry 4.0. Penanaman karakter yang diajukan atau dirilis 

oleh kemendikbud merupakan proyek masa depan yang nantinya 

siswa tidak hanya mampu menerapkan ilmunya namun secara 

integritasnya juga bagus.  

Menurut Ramli, pendidikan karakter memiliki esensi dan 

makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. 

Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia 

yang baik, warga masyarakat yang baik dan warga Negara yang baik. 

Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, 

dan warga Negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, 
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secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentuyang banyak 

dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, 

hakikat pendidikan karakter dalam konteks pendidikan Indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang 

bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka 

membina kepribadian generasi muda.17 

Dari beberapa definisi karakter tersebut dapat disimpulkan 

secara ringkas bahwa karakter adalah upaya sadar yang dilakukan 

seseorang atau sekelompok orang (pendidik) untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain 

(peserta didik) sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, 

berfikir dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap 

situasi. 

b. Fungsi pendidikan karakter 

Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama, yaitu: 

pembentukan dan pengembangan potensi, perbaikan dan penguatan, 

dan penyaring.
18

 Adapun penjelasanya sebagai berikut: 

a) Pembentukan dan pengembangan potensi 

Pendidikan karakter berfungsi membentuk dan 

mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan 

                                                           
17

Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi, (Bandung:Alfabeta, 

2012) , h.23- 24 
18

Pemerintah Republik Indonesia, Buku Induk Kebijakan Nasional Pembangunan 

Karakter Bangsa 2010-2025, (Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2010), h. 4 



17 

 

 
 

berperilaku baik.
19

 Pembentukan dimulai sejak dini dan 

dikembangkan potensinya setelah mendapatkan pelajaran pendidikan 

karakter yang lebih dalam.  

b) Perbaikan dan penguatan 

Pendidikan karakter berfungsi memperbaiki karakter manusia 

dan warga Negara Indonesia yang bersifat negatif.
20

 Selain itu, 

pendidikan karakter berfungsi mempekuat peran keluarga, satuan 

pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan 

bertanggungjawab dalam pengembangan potensi manusia atau warga 

negara menuju bangsa yang berkarakter, maju, mandiri, dan 

sejahtera.
21

 

c) Penyaringan 

Pendidikan karakter untuk menyaring budaya sendiri dan 

budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan 

karakter bangsa yang bermartabat.
22

 Penyaringan dalam pendidikan 

karakter, berfungsi sebagai penyaring perilaku yang menyimpang 

dari agama serta budaya setempat.  

c. Tujuan Pendidikan Karakter 

Pada dasarnya Pendidikan karakter bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang 

                                                           
19

 Nanda Ayu Setiawati, Pendidikan Karakter sebagai Pilar Pembentukan Karakter 

Bangsa, Jurnal Semnastafis, Volume 1, Nomor 1, 2017, h. 349 
20

Putu Ratih Siswinarti, Pentingnya Pendidikan Karakter untuk Membangun Bangsa 

Beradab, Jurnal Pendidikan Karakter, Volume 1, Nomor 1, 2017, h. 5 
21

 Daryanto dan Suryati Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah, 

(Yogyakarta: Gava Media, 2013), h. 46 
22

Sri Narwanti, Pendidikan Karakter, (Yogyakarta: Familia, 2013), h. 18 
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mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, terpadu, dan seimbang, sesuai standar 

kompetensi lulusan. Melalui pendidikan karakter diharapkan peserta 

didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan 

pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta 

mempersonalisasi nilai- nilai karakter dan akhlak mulia sehingga 

terwujud dalam perilaku sehari-hari.
23

 

Dwi Purwanti mendeskripsikan tujuan pendidikan karakter 

antara lain:
24

 

a) Menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi peserta didik 

pada khususnya dan seluruh warga sekolah pada umumnya dalam 

menjalin interaksi edukasi yang sesuai dengan nilai-nilai karakter.  

b) Membentuk peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spiritual.  

c) Menguatkan berbagai perilaku positif yang ditampilkan oleh peserta 

didik baik melalui kegiatan pembelajaran maupun pembiasaan di 

kelas dan sekolah.  

d) Mengoreksi berbagai perilaku negatif yang ditampilkan oleh peserta 

didik ketika berada di lingkungan sekolah maupun di lingkungan 

keluarga.  

e) Memotivasi dan membiasakan peserta didik mewujudkan berbagai 

                                                           
23

Umberto Sihombing, Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat, 

(Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001), h. 186. 
24

Dwi Purwanti, Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan dan Implementasinya, 

Dwijacendekia Jurnal Riset Pedagogik, Volume 1, Nomor 2, 2017, h. 17 
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pengetahuan tentang kebaikan dan kecintaannya akan kebaikan 

kedalam berbagai perilaku positif di lingkungan sekolah dan 

lingkungan keluarga. 

Hal ini sesuai dengan rumusan tujuan pendidikan nasional yang 

terdapat pada UUSPN No.20 tahun 2003 Bab 2 pasal 3: Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 

cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggungjawab.
25

 

Uraian diatas, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan karakter 

yaitu memfasilitasi, menanamkan, dan mengembangkan nilai-nilai 

positif pada peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang unggul dan 

bermartabat dimasyarakat.  

d. Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang 

bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang 

bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. 

Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila 

                                                           
25

Dharma Kesuma, et.al, Pendidikan Karakter Kajian Teori dan Praktik di 

Sekolah(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6 
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berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. 

Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut 

adalah: cinta kepada Allah dan ciptaan-Nya (alam dengan isinya), 

tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan 

kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, 

keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta 

damai, dan cinta persatuan. 

Pendidikan karakter dianggap sebagai pendidikan nilai moralitas 

manusia yang disadari dan dilakukan dalam tindakan nyata. Tampak 

di sini terdapat unsur pembentukan nilai tersebut dan sikap yang 

didasari pada pengetahuan untuk melakukannya. Nilai-nilai itu 

merupakan nilai yang dapat membantu interaksi bersama orang lain 

secara lebih baik (learning to live together). Nilai tersebut mencakup 

berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan dengan sesama (orang 

lain, keluarga), diri sendiri (learning to be), hidup bernegara, 

lingkungan dan Tuhan.
26

 Tentu saja dalam penanaman nilai tersebut 

membutuhkan tiga aspek, baik kognitif, afektif maupun 

psikomotorik. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh Lickona, yang 

menekankan tiga komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing 

(pengetahuan tentang moral), moral feeling (perasaan tentang moral), 

dan moral action (perbuatan moral). Sehingga dengan komponen 
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 Masnur Muslih, Pendidikan Karakter Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional 

(Jakarta; Bumi Aksara, 2011), h.  67 
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tersebut, seseorang diharapkan mampu memahami, merasakan dan 

mengerjakan nilai-nilai kebajikan. 

Lebih lanjut, Kemendiknas melansir bahwa berdasarkan kajian 

nilai-nilai agama, norma-norma sosial, peraturan atau hukum, etika 

akademik, dan prinsip- prinsip HAM, telah teridentifikasi 80 butir 

nilai karakter yang dikelompokkan menjadi lima, yaitu:
27

 

a) Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang 

MahaEsa 

b) Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan diri sendiri 

c) Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan sesama 

manusia 

d) Nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan lingkungan 

e) nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan kebangsaan. 

2. Peduli Sosial 

a. Pengertian peduli sosial 

La Pierre dalam Azwar mengidentifikasikan peduli sosial sebagai 

suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi 

untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial.28 Peduli sosial terbentuk 

dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Interaksi sosial 

mengandung arti lebih dari pada sekedar adanya kontak sosial dan 

hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam 
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Heri Gunawan, Pendidikan Karakter Konsep dan Implementasi. (Bandung: 

Alfabeta, 2012), h.32 

28
Abu Ahmadi, Psikologi Sosial. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 23. 



22 

 

 
 

interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi diantara 

individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik 

yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu 

sebagai anggota masyarakat.29 

Peduli sosial dapat diartikan sebagai sebuah sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya untuk bisa memberikan bantuan kepada orang lain 

atau masyarakat yang membutuhkan.30 Selain itu, peduli sosial juga 

dapat diartikan sebagai sikap mengindahkan, memerhatikan, atau turut 

memprihatinkan kebutuhan orang lain atau sesuatu yang terjadi dalam 

masyarakat.31 Peduli kepada orang lain bisa diwujudkan dengan 

bantuan yang bersifatmateri maupun nonmateri. Membantu makanan, 

pakaian, tempat tinggal, kendaraan, atau obat-obatan adalah bentuk 

bantuan yang bersifat materi, sedangkan yang nonmateri bisa berupa 

hiburan, dukungan semangat, nasihat, atau bahkan hanya sebatas 

senyum yang menentramkan.32 Kepedulian sosial suatu nilai penting 

yang harus dimiliki setiap orang karena terkait dengan nilai kejujuran, 

kasih sayang, rendah hati, keramahan, kebaikan, dan sikap selalu ingin 

membantu orang lain.33 

b. Sumber hukum peduli sosial 
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Ibid, h. 25. 
30

Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan…, h. 96  
31

Akhmad Muhaimin Azzet, Mengembangkan Kecerdasan Sosial bagi Anak, 

(Yogyakarta: Katahati, 2010), h. 88. 
32

Ibid, h. 88. 
33

Hana Rizkia Aditia, Hamiyati, Rusilanti, Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan 

Kepedulian Sosial Remaja, Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan, Volume 3, Nomor 2, 

2016, h. 92 
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Islam merupakan agama rahmatallilalamin, yang mana agama 

tersebut mampu mengangkat martabat seseorang jika sesuai dengan 

koridornya. Islam juga mengenal dengan adanya hablumminallah dan 

hablumminannas yang mana keduanya harus saling melengkapi.  

Kebaikan dan kepedulian manusia terhadap manusia lainya atau lebih 

sering dikatakan masyarakat tidak dapat terpisahkan. Manusia 

merupakan mahkluk social yang memiliki rasa saling bersinergi satu 

sama lain. Kepedulian social digambarkan pada Q.S. al-Ma‟un yang 

menjelaskan bahwa sikap seseorang terhadap orang lain harus saling 

mengasihi dan memperdulikan. Kepedulian sangat penting, hingga ayat 

al-ma‟un menggambarkan jika seseorang tidak peduli dan apatis 

terhadap lingkungan, maka ia tergolong orang yang berdusta. Sikap 

peduli social sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat.  

c. Bentuk bentuk peduli sosial 

Pendidikan karakter dalam mengembangkan nilai peduli sosial 

harus dilakukan dalam berbagai bentuk aktivitas dan lingkungan.34 

Dalam lingkungan sekolah peduli sosial menjadi nilai yang penting dan 

mendasar untuk dikembangkan. Peserta didik diharapkan mampu 

mengembangkan sikap kepedulian sosial. Karakter ini dibutuhkan 

peserta didik sebagai bekal untuk hidup di lingkungan sosialnya.35 
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Yuni Maya Sari, Pembinaan Toleransi dan Peduli Sosial dalam Upaya Memantapkan 

Watak Kewarganegaraan (Civil Disposition) Siswa, Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial, Volume 23, 

Nomor 1, 2014, h. 17 
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A. Tabi‟in, Menumbuhkan Sikap Peduli pada Anak melalui Interaksi Kegiatan Sosial, 
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Zubaedi dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Berbasis 

Masyarakat, mengungkapkan bahwa kepedulian sosial terdiri atas 

beberapa sub nilai, yaitu: a) kasih sayang yang terdiri atas pengabdian, 

tolong-menolong, kekeluargaan, kesetiaan, dan kepedulian; b) tanggung 

jawab yang terdiri atas nilai rasa memiliki, disiplin, dan empati; c) 

keserasian hidup yang terdiri atas nilai keadilan, toleransi, kerjasama, 

dan demokrasi.36 

d. Indikator peduli sosial 

Mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial tentu tidak 

mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan 

hal rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan 

sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan 

kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Jika dilihat 

demikian, Indikator yang dikembangkan dalam pendidikan karakter 

dalam memiliki sikap peduli social harus senada dengan koridor tatanan 

masyarakat.37 

Berikut ini adalah indikator yang harus dicapai dalam rangka 

menerapkan pendidikan karakter peduli sosial, di antaranya:38 

a) Memfasilitasi kegiatan bersifat sosial. 

b) Melakuk anak sisosial. 

c) Menyediakan fasilitas untuk menyumbang 

                                                           
36

Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 13 
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Agus Zainul Fitri, Reinviting Human…, h. 39 
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B. Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan 

1. Peduli Lingkungan 

a. Pengertian peduli lingkungan 

Hamzah menjelaskan bahwa kepedulian lingkungan hidup 

merupakan wujud dari sikap mental individu yang direfleksikan dalam 

perilakunya.39 Kepedulian lingkungan hidup merupakan wujud sikap 

mental individu yang direalisasikan dalam perilakunya.40 Riana 

berpendapat bahwa peduli lingkungan merupakan sikap umum terhadap 

kualitas lingkungan yang diwujudkan dalam kesediaan diri untuk 

menyatakan aksi-aksi yang dapat meningkatkan dan memelihara 

kualitas lingkungan.41 Peduli lingkungan juga berarti sikap dan tindakan 

yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di 

sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki 

kerusakan alam yang sudah terjadi.42 Peduli lingkungan sangat perlu 

dibangun pada diri setiap anak didik. Hal ini penting karena zaman 

semakin maju yang otomatis persoalan sosial semakin kompleks dan 

rumit, bumi pun semakin tua dan kebutuhan manusia terhadap alam 
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Hamzah, Syukri,  Pendidikan Lingkungan: Sekelumit Wawasan Pengantar. (Bandung: 

Refika Aditama, 2013), h. 43. 
40

Amirul Mu‟minin Al-Anwari, Strategi Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan di 
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juga semakin besar, sehingga persoalan lingkungan adalah hal yang 

sangat penting untuk diperhatikan.43 

b. Sumber Hukum peduli lingkungan 

Islam memberikan ajaran yang komprehensif tentang dasar-dasar 

dalam perawatan lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup manusia. Apabila kelestarian lingkungan dapat 

terjaga, maka akan berdampak positif bagi manusia, sebaliknya apabila 

lingkungan terjadi kerusakan, maka akan berdampak negatif bagi 

kehidupan. Oleh karena itu, Allah melarang manusia berbuat kerusakan. 

Terkait hal ini, dijelaskan oleh Allah di dalam Q.S Al-A‟raf: 56 yang  

menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk merusak lingkungan. 

Konsekuensinya, manusia diharuskan untuk memiliki kepedulian 

terhadap lingkungan agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga 

dengan baik, sehingga terciptalah keseimbangan dalam kehidupan 

semua makhluk ciptaan Allah. 

Berbagai macam bencana, baik yang terjadi di darat maupun di laut 

adalah salah satu akibat dari kurangnya kepedulian manusia dalam 

menjaga lingkungan. Hal ini sebagaimana firman Allah di dalam Q.S 

Ar-Rum ayat 41 yang memberikan pemahaman bahwa sudah 

seharusnya manusia melakukan introspeksi bahwa berbagai bencana 

alam yang semakin sering terjadi disebabkan kurangnya sikap peduli 
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lingkungan, sehingga Allah SWT memberikan peringatan agar manusia 

tidak lalai dalam melestarikan lingkungan. 

Prinsip Islam dalam memelihara lingkungan, juga berkaitan erat 

dengan pesan-pesan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Islam sangat 

menganjurkan pada kebersihan, berlaku sederhana terhadap segala 

perbuatan, juga dalam hal menghindari sesuatu yang membahayakan 

bagi kesehatan baik diri sendiri maupun orang lain.  

Kegiatan positif seperti menanam pohon, merawat, dan melakukan 

kebaikan untuk seluruh makhluk hidup di dalam Islam mendapatkan 

pahala sebagai amal saleh. Semua makhluk Allah SWT di muka bumi 

ini bertasbih kepada Allah dan melakukan amaliah dengan cara-caranya 

sendiri. Oleh sebab itu, berbuat baik kepada seluruh makhluk tidak 

terkecuali apakah hanya seekor burung atau kucing, mereka 

mendapatkan pahala yang setimpal. 

c. Implementsi pendidikan Lingkungan 

Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan 

ekosistem habitat manusia sendiri, tindakan-tindakan yang diambil 

tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi 

lingkungan dan manusia itu sendiri.44 Berkaitan dengan hal tersebut, 

maka karakter peduli lingkungan merupakan karakter yang wajib 

diimplementasikan bagi sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semua 

warga sekolah harus mempunyai sikap peduli terhadap lingkungan 
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dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan 

kesadaran warga sekolah tentang pentingnya peduli lingkungan serta 

mempunyai inisiatif untuk mencegah kerusakan lingkungan.45 

Sekolah peduli dan berwawasan lingkungan sangat berarti dalam 

rangka penanaman etika lingkungan pada diri peserta didik. Etika 

lingkungan yang diperoleh dapat dibangun dari pemahaman tentang 

keberlanjutan hidup manusia.46 

d. Indikator peduli lingkungan 

Pendidikan karakter di sekolah hendaknya memasukkan 

kepedulian terhadap lingkungan alam sebagai bagian dari tema 

pendidikan menguatkan kesadaran dan meningkatkan tanggung jawab 

sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia yang 

baik.47Ada beberapa indikator yang harus dicapai oleh sekolah dalam 

rangka pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan, di 

antaranya:48 

a) Pembiasaan memelihara kebersihan dan kelestarian lingkungan 

sekolah. 

b) Tersedia tempat pembuangan sampah dan tempat cuci tangan. 

c) Menyediakan kamar mandi dan air bersih. 

d) Pembiasaan hemat energi. 

e) Membuat biopori di area sekolah. 
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Dwi Purwanti, Pendidikan Karakter…, h. 16 
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Rachmat Mulyana, Penanaman Etika Lingkungan melalui Sekolah Peduli dan 

Berbudaya Lingkungan, Jurnal Tabularasa, Volume 6, Nomor 2, 2009, h. 179 
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f) Membangun saluran pembuangan air limbah dengan baik. 

g) Melakukan pembiasaan memisahkan jenis sampah organik dan 

anorganik. 

h) Penugasan pembuatan kompos dari sampah organik. 

i) Penanganan limbah hasil praktik. 

j) Menyediakan peralatan kebersihan. 

k) Membuat tandon penyimpanan air. 

l) Memprogramkan cinta bersih lingkungan 

 

C. Hasil Penelitian yang Relevan 

Jika dilihat dari perbedaan pada kajian atau penelitian sebelumnya, maka 

dengan kajian pustakalah peneliti mampu membedakan secara real dan nyata 

bahwa penelitain yang akan dikaji benar-benar belum diteliti. Didapatkan 

dengan kajian pertama yang ditulis oleh Devi Dwi Wahyuni dengan judul 

“Pendidikan Karakter Melalui Penanaman Sikap Peduli Lingkungan Pada 

Siswa SMP Negeri 1 Rawolo”. Penelitian inididapatkan data bahwa siswa 

diberi pendidikan karakter hanya dengan beberapa metode, seperti metode 

pengajaran, metode pembiasaan, serta metode pengajaran.49 

Kajian yang kedua yang ditulis oleh Budi Wahyu Dianto dengan judul 

“Pendidikan Karakter Melalui Pembiasaan Nilai Peduli Lingkungan di MI 

Muhammadiyah Kedungwulu Lor”. Penelitian ini didapatkan hasil bahwa 

pembiasaan nilai peduli lingkungan yang dilaksanakan MI Muhammadiyah 
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Devi Dwi Wahyuni,  Pendidikan Karakter Melalui Penanaman Sikap Peduli 

Lingkungan Pada Siswa SMP Negeri 1 Rawolo, dalam Skripsi  (Purwokerto, IAIN Purwokerto, 

2016), h. xI. 
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Kedungwuluh Lor dengan berbagai kegiatan, antara lain: penanaman 

tanaman obat, Jum‟at bersih, prakarya (daur ulang sampah), kelas hijau, 

papanisasi serta bersih sebelum belajar. Sedangkan metode yang digunakan 

oleh sekolah dalam membiasakan siswauntuk peduli terhadap lingkungan 

yaitu dengan metode pembiasaan keteladanan, pembiasaan spontan, serta 

pembiasaan rutin.50 

Kajian Ketiga yang ditulis Rahmatika dengan judul “Implementasi 

pendidikan karakter peduli lingkungan dan social siswa dengan pemanfaatan 

bank sampah malang”. Penelitian ini didapatkan hasil bahwa pendidikan 

karakter lingkungan dan social siswa dapat dilakukan melalui kegiatan cinta 

bersih dan semboyan semboyan pada gambar di dinding sekolah serta 

dengan mengjungi anak anak yatim disekitar sekolah.51 

Beberapa kajian penelitian diatas menggambarkan bahwa penelitian ini 

berbeda dengan penelitian sebelum sebelumnya. Penelitian ini lebih menitik 

beratkan kepada pendidikan karakter peduli lingkungan dan peduli social 

melalui mata pelajaran Akidah Akhlak bukan hanya sekedar spekulasi 

semata. Namun sesuai dengan rambu rambu mata pelajaran Akidah Akhlak 

yang ada disekolah yang nantinya diterapkan dalam pendidikan karakter 

peduli lingkungan dan peduli sosial.  
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