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MENCIPTAKAN SANTRI SADAR LINGKUNGAN DI PESANTREN  

ASSALAAM MANADO 

 

 Wahyuningsih Sutrisno  

Abstrak 

 Tesis ini bertujuan untuk meneliti perilaku santri terhadap sampah di 

lingkungan Pesantren Assalaam Manado, upaya menciptakan santri sadar 

lingkungan dengan menggunakan Participatory Action Research di Pesantren 

Assalaam Manado, serta dampak dari upaya yang dilakukan untuk menciptakan 

santri sadar lingkungan di Pesantren Assalaam Manado. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian aksi partipastif 

atau participatory action research (PAR) untuk mendapatkan tujuan terciptanya 

santri yang memiliki kesadaran lingkungan. Penelitian partisipatif merupakan 

suatu tindakan untuk melakukan studi ilmiah dalam rangka memperbaiki, 

mengarahkan dan mengevaluasi tindakan subjek penelitian secara berulang-ulang. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengarahkan, melakukan aksi yang sifatnya 

intervensi, memperbaiki serta mengevaluasi tindakan para santri yang masih 

kurang memiliki kepedulian dan kesadaran lingkungan di pesantren Assalaam 

Manado. Kerangka umum penelitian ini terdiri dari: Pengumpulan data, 

perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. 

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi serta kuesioner dengan subjek penelitian, yaitu santri 

Assalaam yang dipilih berdasarkan pengamatan awal untuk melihat kesadaran 

lingkungan santri Assalaam Manado. Peneliti akan menentukan berapa orang 

santri yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian. Selain itu peneliti juga 

melakukan wawancara kepada guru dan pembina serta pengurus organisasi 

pesantren Assalaam untuk mendapatkan data penunjang validitas penelitian. 

Adapun hasil penelitian tesis yaitu, sebelum dilakukan tindakan 

pasrtisipatif,  tingkat kesadaran lingkungan santri pesantren Assalaam relatif 

rendah, hal ini dilihat dari sikap santri yang sebagian besar masih membuang 

sampah sembarangan, acuh tak acuh dengan sampah yang ada dilingkungan 

pesantren serta masih banyak memproduksi sampah plastik. Upaya yang 

dilakukan oleh peneliti dalam mengajak pihak-pihak yang terdapat di pesantren 

Assalaam untuk menciptakan Santri Sadar Lingkungan di Pesantren Assalaam 

Manado adalah tindakan partisipatif berupa: focus group discussion, sosialisasi, 

one day one trash, alat peraga kebersihan dan clean up day. 

Pelaksanaan tindakan partisipatif berdampak positif menciptakan 

kesadaran lingkungan santri pesantren Assalaam. Hal ini dilihat dari sikap santri 

yang sebagian besar sudah peduli dengan lingkungan seperti tidak lagi membuang 

sampah sembarangan, jika melihat sampah mereka mengangkat dan membuang 

pada tempatnya, kamar mandi, kantin, teras depan kamar di lingkungan pesantren 

sudah selalu bersih, santri mulai membawa tumbler untuk mengurangi 

sampahpastik, serta melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai petugas 

kebersihan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Problem lingkungan hidup pada masa sekarang sudah merupakan masalah 

khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Masalah lingkungan hidup memang 

merupakan masalah yang rumit dimana kondisi lingkungan lebih banyak 

bergantung kepada tingkah laku manusia yang semakin lama semakin menurun, 

baik segi kualitas kepedulian terhadap lingkungan maupun banyaknya orang 

dalam menunjang kelestarian lingkungan. Ditambah lagi dengan melonjaknya 

populasi penduduk yang tidak terkendali dengan baik, maka keadaan lingkungan 

semakin rusak.1 Kerusakan lingkungan ini meliputi rusaknya ekosistem hutan 

akibat penebangan liar dan kerusakan ekosistem laut akibat sampah, terutama 

sampah plastik. Hal tersebut didukung dengan fakta bahwa Indonesia termasuk 

negara penyumbang sampah terbesar kedua dilautan dunia setelah Tiongkok. 

Peneliti dari Universitas  Georgia, Dr. Jenna Jambeck, hasil risetnya menunjukkan 

bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari 192 negara sebagai penyumbang 

sampah plastik ke lautan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia 

masuk dalam 5 besar penyumbang sampah plastik terbesar ke lautan dengan 

urutan Tiongkok, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Srilanka.2 Dengan demikian 

banyak ekosistem di dalam laut yang terancam kehidupannya. Seperti 

ditemukannya penyu yang tertelan sampah plastik dan harus diselamatkan 

 
1Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, (Bandung: Alumni, 1996) h. 123. 

2Jenna R Jambeck, Plastic waste inputs from land into the ocean, SCIENCE, 13 February 

2015,VOL 347 ISSUE 6223. 



kehidupannya oleh para dokter hewan. Kasus terbaru terkait kerusakan ekosistem 

laut akibat sampah, adalah Paus sperma yang ditemukan terdampar dalam kondisi 

mati di Wakatobi dengan perut berisi aneka sampah  sebanyak 5,9 kg yaitu 115 

gelas plastik,19 plastik keras, 4 botol plastik, 25 kantong plastik, 6 potong sepihan 

kayu, 2 sendal jepit, 1 karung nion dan 1000 tali rafia.3 Dengan demikian perlunya 

manusia menaruh perhatian yang besar terhadap lingkungan untuk mencegah 

kerusakan ekosistem lanjutan yang berdampak buruk lebih besar di masa 

mendatang. 

Dari kenyataan ini kiranya manusia secara bertahap perlu mengembangkan 

suatu sikap kepedulian terhadap lingkungan. Yang perlu kita atasi adalah 

kecenderungan untuk memperlakukan alam sebagai obyek semata-mata, dimana 

manusia memperlakukan lingkungan sebagai sesuatu yang hanya dimanfaatkan 

dan dieksploitasi menurut keperluan manusia. Manusia harus belajar melihat alam 

sebagai cerminan diri manusia. Karena pada dunia yang padat nanti 

ketergantungan manusia terhadap alam akan bertambah, sehingga kebutuhan 

manusia terhadap alam juga meningkat. Seperti juga peningkatan dan 

pemeliharaan alam akan lebih tergantung pada pemeliharaan aktif oleh manusia 

terhadap keseimbangan dan siklus peredaran alam yang melandasi segala yang 

hidup di dunia ini.4 

 
 

3 https://www.greeners.co 

4 Soejatmiko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, (Jakarta: LP3S, 1990),  h. 82-83. 



Jika manusia tidak mengembangkan dan memupuk kearifan mengelola 

masyarakat, tata lingkungan dan kehidupan, lebih banyak lagi orang yang akan 

menderita di masa-masa mendatang. Semakin besar kemampuan teknologi, 

semakin cepat pula sumber daya bumi menyusut: semakin cerdas manusia, 

semakin hebat pula senjata pemusnah dan semakin besar pula jumlah orang yang 

akan menderita nanti jika timbul pertikaian antar bangsa, atau oleh karena 

pengelolaan yang salah.5 

Lingkungan merupakan bagian yang menyatu dengan kehidupan manusia. 

Sehingga lingkungan harus dipandang sebagai salah satu komponen ekosistem 

yang memiliki nilai untuk dihormati, dihargai, dan tidak dieksploitasi, lingkungan 

memiliki nilai terhadap dirinya sendiri. Integritas ini menyebabkan setiap perilaku 

manusia dapat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya. Perilaku positif 

dapat menyebabkan lingkungan tetap lestari dan perilaku negatif dapat 

menyebabkan lingkungan menjadi rusak. Integritas ini pula yang menyebabkan 

manusia memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik dengan kehidupan di 

sekitarnya. Kerusakan alam diakibatkan dari sudut pandang manusia yang 

memandang bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Sehingga alam 

dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi hanya untuk memuaskan 

keinginan manusia.6 Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum/30 :41 

 
5Zen, Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup (Jakarta: Gramedia, 1985) h. 61. 

6Alef Theria Wasim, Ekologi Agama dan Studi Agama-Agama, (Yogyakarta: Oasis 

Publisher, 2005), h. 78.  
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Terjemahnya: 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian 

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)…..”7 

 

Dalam perspektif Islam, manusia dan lingkungan memiliki relasi yang 

sangat erat karena Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia 

dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan 

keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan 

kehidupan di alam ini pun saling terkait dimana jika salah satu komponen 

mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang 

lain.8 

Salah satu permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh manusia hari ini 

adalah persoalan sampah. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas 

manusia. Setiap aktifitas manusia pasti menghasilkan sampah. Jumlah atau 

volume sampah sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang/material 

yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat 

tergantung dari jenis material yang kita konsumsi. Oleh karena itu pengelolaan 

 
7 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 576. 

 
8 Alef Theria Wasim, Ekolog, op.cit., h. 78 



sampah tidak bisa lepas juga dari ‘pengelolaan’ gaya hidup masyarakat. Masalah 

sampah sudah menjadi topik utama yang ada pada bangsa kita, mulai dari 

lingkungan terkecil sampai kepada  ruang lingkup yang besar. Banyak hal yang 

menyebabkan terjadinya penumpukan sampah ini. Namun yang pasti faktor 

individu sangatlah berpengaruh dalam persoalan sampah ini. 

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa 

total sampah di Indonesia mencapai 187,2 juta ton per tahun. Meningkatnya angka 

kepadatan penduduk serta keterbatasan lahan untuk menampung sisa konsumsi 

menjadi salah satu faktor penyebab volume sampah yang terus menggunung.9  

Selain itu Kasubdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Haruki Agustina mengatakan ada beberapa faktor yang 

menyebabkan sampah ini semakin meningkat. Dia menyebutkan jumlah sampah 

meningkat akibat pertumbuhan jumlah penduduk,  jenis sampah semakin beragam 

karena pola konsumsi masyarakat yang beragam, sistem dan infrastruktur 

pengelolaan sampah belum memadai, kesadaran dan kepedulian masyarakat masih 

relatif rendah, mentalitas dan disiplin masyarakat yang kurang. Hal tersebut 

disampaikan beliau pada seminar sehari gerakan tiga jari kelolah sampah, pilah 

kompos dan Daur Ulang menuju Indonesia Bersih Sampah 2020.10 Dengan 

 
 
9 ww.menlhk.go.id 

 
10Tribun sumsesl.com, Permasalahan yang buat sampah di Indonesia Semakin Meningkat, 

terdapat di http://sumsel.tribunnews.com/2016/11/24/permasalahan-yang-buat-sampah-di-

indonesia-semakin-meningkat. di akses pada tanggal 28 September 2018. 

 

http://sumsel.tribunnews.com/2016/11/24/permasalahan-yang-buat-sampah-di-indonesia-semakin-meningkat
http://sumsel.tribunnews.com/2016/11/24/permasalahan-yang-buat-sampah-di-indonesia-semakin-meningkat


demikian bahwa kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan perlu 

ditingkatkan. 

Oleh karena itu, penanaman sikap tentang lingkungan hidup sebaiknya 

memang ditanamkan sejak dini. Selain secara nonformal, salah satu upaya 

kegiatan mendorong  prinsip dimaksud adalah melalui pengenalan lingkungan dari 

sektor pendidikan, mulai dari tingkat pemula atau anak-anak. Penanaman sikap 

tentang lingkungan hidup ini juga mulai diterapkan melalui pendidikan formal. 

Peran pendidikan lingkungan memiliki arti penting untuk meningkatkan 

kesadaran, membangun individu dan masyarakat, yang mampu merawat dan 

mengembangkan lingkungan yang berkualitas dan mencegah permasalahan 

lingkungan di masa mendatang. 

Pemahaman akan masalah lingkungan hidup (fiqhul bi’ah) dan 

penangananya (penyelamatan dan pelestarian) sangat perlu untuk diletakkan di 

atas suatu fondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan 

dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan 

lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Manusia perlu 

meyakini bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari 

tanggungjawab manusia beriman dan merupakan amanah yang harus diemban 

untuk memelihara dan menjaga alam semesta.11 

Lembaga pendidikan Islam diharapkan dapat mencetak generasi yang 

aktif, kreatif dan memiliki komitmen yang tinggi untuk senantiasa menjaga bumi 

 
11 Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Ufuk Press, 2006), h. 161. 



dan alam semesta berdasarkan pengakuan hukum dalam ayat-ayat Al-Qu’ran dan 

Al-Hadits. Dalam konteks ini, maka perumusan Pendidikan Islam berbasis 

lingkungan hidup menjadi sangat penting dan urgent dalam memberikan 

pencerahan dan paradigma baru bahwa pendidikan Islam tidak hanya berpusat 

pada masalah-masalah ibadah dan ritual saja, akan tetapi cakupan pendidikan 

sebenarnya juga meliputi tata aturan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama 

terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang telah berkembang. 

Pendidikan mestinya dapat meningkatkan kapasitas pemahaman yang pada 

giliranya dapat membentuk kesadaran baru. Kesadaran yang dapat mendorong 

bagi mereka, baik secara individual atau kelompok memiliki sikap dan perilaku 

yang mencerminkan watak yang berpihak pada keseimbangan ekosistem. Melalui 

sikap personal dan komunal yang demikian, akan membentuk habitus harian yang 

berwawasan lingkungan. Kebiasaan itulah yang akan membentuk gerakan sosial 

cinta lingkungan secara masif-kolektif.12 Salah satu lembaga pendidikan Islam 

yang berperan penting dalam penanaman nilai-nilai etika terhadap lingkungan 

adalah pesantren. 

Pesantren Assalaam berbeda dengan lembaga pendidikan lain. Dengan 

sistem pengajaran yang mengajarkan pada aspek kehidupan sehari-hari dan 

menjadikannya sebagai budaya dalam kehidupan para santri, pesantren juga 

mengajarkan kepada para santri tentang kepedulian lingkungan lewat pengajaran 

 
 

12Maghfur Ahmad, Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia, 

(ForumTarbiyah, 8 (1) Juni 2010), h. 59. 



kehidupan sehari-hari dan menjadikannya kebiasaan. Selain itu, kepedulian para 

santri terhadap lingkungan juga berkaitan dengan persoalan etika atau akhlak dan 

penghargaan terhadap lingkungan sebagai bagian dari kehidupan manusia dan 

sebagai bagian dari ciptaan Allah swt. Namun pada kenyataannya masih 

ditemukan lingkungan pesantren yang kotor, kurang bersih dan sampah 

berserakan, seperti dalam observasi awal yang dilakukan oleh penulis di pesantren 

Assalaam kota Manado. Dalam pengamatan awal penulis ini, tampak masih 

kurangnya sikap peduli lingkungan pada santri Assalaam. 

Oleh karena itu, dari latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengambil topik penelitian tesis yaitu Menciptakan Santri Sadar Lingkungan di 

Pesantren Assalaam Manado, dengan menggunakan jenis penelitian Participatory 

Action Research (PAR) agar santri menyadari betapa pentingnya menjaga, 

merawat, lingkungan serta mencegah permasalahan lingkungan di masa akan 

datang.  

B. Fokus Penelitian  

Untuk memberikan pemahaman yang mendalam, penulis memfokuskan 

dan membatasi ruang lingkup penelitian ini untuk mengkaji bagaimana upaya 

yang dilakukan oleh peneliti dalam mengajak pihak-pihak yang terdapat di 

pesantren Assalaam untuk menciptakan Santri Sadar Lingkungan dengan 

menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) pada Santri di 

Pesantren Assalaam Manado. 

C. Pertanyaan Penelitian 



Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana perilaku santri terhadap sampah di lingkungan Pesantren 

Assalaam Manado ? 

2. Bagaimana upaya menciptakan santri sadar lingkungan dengan pendekatan 

participatory action research pada santri di lingkungan Pesantren 

Assalaam Manado ? 

3. Bagaimana kontribusi dari upaya yang dilakukan untuk menciptakan santri 

sadar lingkungan di Pesantren Assalaam Manado? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini:  

a. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan perilaku santri terhadap 

sampah plastik di lingkungan Pesantren Assalaam Manado. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan upaya menciptakan santri 

sadar lingkungan dengan pendekatan participatory action research 

pada santri di lingkungan Pesantren Assalaam Manado. 

c. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kontribusi dari upaya yang 

dilakukan untuk menciptakan santri sadar lingkungan di Pesantren 

Assalaam Manado. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah 

a. Secara teoritis 



Sebagai konstribusi khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai sumber 

referensih untuk diteliti pada penelitian selanjutnya. 

b. Secara Praktis 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pengelola pesantren 

serta bagi guru dan siswa agar memiliki pengetahuan dan panduan tentang 

bagaimana menciptakan santri sadar lingkungan. 

F. Definisi Istilah 

Penelitian ini berjudul: Menciptakan Santri Sadar Lingkungan di  

Pesantren Assalaam Manado. 

Dalam judul tersebut mengandung beberapa kata atau istilah yang tersusun 

dalam satu kalimat sehingga perlu dijelaskan pengertian dari masing-masing kata 

atau istilah tersebut agar dapat dipahami dan terhindar dari kesalahan penafsiran. 

Pemaknaan pada setiap kata atau istilah tersebut merupakan sebuah acuan dari 

penulis untuk dapat memberikan definisi operasional dari judul penelitian 

sehingga dapat dipahami maksudnya oleh pembaca. Berikut ini merupakan 

pengertian dari kata atau istilah pada judul penelitian ini: 

a. Santri adalah pelajar atau siswa yang belajar ilmu agama di Lembaga 

Pendidikan yang disebut pesantren.13 

b. Lingkungan adalah semua faktor luar atau segala sesuatu yang ada 

disekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia baik secara 

langsung maupun tidak langsung.14 

 
13Hasani Ahmad Said, “Meneguhkan Kembali Tradisi-tradisi Pesantren di Nusantara”, 

Ibda`: Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2011) 
 
14A. Mustofa, Kamus lingkungan. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 72. 



c. Pesantren Assalaam adalah salah satu pesantren yang ada di kota Manado 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN TEORITIK 

 

 

A.   Rancangan Teoritik 

1. Pesantren 

Pesantren baik dari akar kata maupun tradisi yang terbentuk di dalamnya, 

pada dasarnya bersifat lokal. Kata “pesantren” sendiri berasal dari kata Bahasa 

Sansekerta atau Pali, “shastri”, sebuah istilah untuk menyebut sarjana yang 

memiliki keahlian kitab-kitab suci. Sementara Said Aqil, mengungkap akar kata 

“santri” berasal dari kata “cantrik”, para murid di negeri Dhoho Kediri yang 

belajar ilmu-ilmu agama di sebuah padepokan khusus.15 Abdurrahman Wahid 

mendefinisikan pesantren sebagai tempat di mana santri tinggal.16 Sedangkan 

Mahmud Yunus mengatakan bahwa pesantren adalah tempat di mana santri 

belajar agama Islam.17 

Pesantren adalah sebuah kawasan yang khas yang ciri-cirinya tidak 

dimiliki oleh kawasan yang lain. Karenanya tidak berlebihan jika Abdurrahman 

 
 
15Hasani Ahmad Said, “Meneguhkan Kembali Tradisi-tradisi Pesantren di Nusantara”, 

Ibda`: Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 9, No. 2, (Desember, 2011), h. 184.   

 
16 Abdurrahman Wahid, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, (Yogyakarta: LKiS, 

2001), hlm. 17.  

 
17 Mahmud Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Hidayakarya, 1990), 

hlm. 231.    



Wahid menyebut sebagai subkultur tersendiri. Adapun unsur-unsur yang terdapat 

dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas 

adalah kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab-kitab klasik.18 

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur 

masyarakat Indonesia adalah pesantren. Pesantren adalah salah satu institusi yang 

unik dengan ciri-ciri khas yang sangat kuat dan lekat. Peran yang diambil adalah 

upaya-upaya pencerdasan bangsa yang telah turun temurun tanpa henti. 

Pesantrenlah yang memberikan pendidikan pada masa-masa sulit, masa 

perjuangan melawan kolonial dan merupakan pusat studi yang tetap bertahan 

sampai masa kini. Tujuan pendidikan pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier, 

bukanlah untuk mengejar kepentingan kekuasaan, uang dan keagungan duniawi, 

tetapi ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban 

dan pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga 

pendidikan, pesantren juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil dalam 

membentuk karakter para santri.19 Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang 

hidup pada masa modern yang demikian gencar menawarkan perubahan, 

Pesantren mempertahankan kekhasannya sebagai sebuah lembaga pendidikan 

agama tradisional. Beberapa pesantren tidak menambahkan sentuhan modern yang 

berupa pendidikan formal. Namun demikian, bukan berarti upaya untuk 

 
 

18 Haidar Putra Daulay, Historisitas dan Eksistensi Pesantren dan Madrasah, 

(Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 7. 

19Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai, 

(Jakarta: LP3ES, 1981). h. 18. 



menumbuhkan karakter yang kuat dalam pesantren menjadi hilang. Sebaliknya, 

melalui pola pendidikan pesantren bermaksud untuk membangun karakter santri 

untuk bekal masa depan yang lebih baik. Sejauh mana pesantren melakukan 

pembinaan pendidikan karakter kepada santrinya sehingga mampu menciptakan 

budaya pesantren yang khas, ditentukan oleh bagaimana mereka membangun 

budaya di lingkungan pesantren. 

Menurut para ahli, pesantren baru dapat disebut pesantren bila memenuhi 

lima syarat, yaitu ada (1) kiai, (2) pondok pesantren, (3) masjid, (4) santri, dan (5) 

pembelajaran kitab kuning. Syarat yang ketiga, masjid, tidak sekadar sebagai 

tempat ibadah tapi sebagai mediator transfer ilmu dari kiai kepada santrinya. 

Masjid juga berfungsi sebagai pusat kegiatan santri seperti muhâdlarah 

(ceramah), bahts al-masâ'il (membahas persoalan), dan lain sebagainya.20 

Kalau merujuk tesis Gus Dur, pesantren dianggap sebagai sub-kultur. 

Sebuah komunitas sosial yang memiliki budaya yang khas. Kekhasan pesantren 

ini ditengarai beberapa hal, yaitu pertama, pola kepemimpinan pesantren yang 

mandiri tidak terkooptasi oleh negara. Kemudian, kitab-kitab rujukan yang dikaji 

berasal dari kitab-kitab klasik yang dikenal dengan sebutan kitab kuning dan yang 

terakhir adalah (value system) sistem nilai yang dipilih. Disamping itu pula, yang 

dipelajari oleh santri adalah ilmu-ilmu yang menjadi perhatian utama dan yang 

telah ditulis oleh para ulama klasik yang saat ini beredar luas dalam kitab Kuning. 

Kitab yang menjadi materi pembelajaran utama di pesantren. Ilmu seperti ini 

dianggap sebagai ilmu klasik. Eksistensi topik kajian-kajian kitab ini di dasarkan 

 
20 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 

h. 191. 



pada apa yang pernah dipelajari sejak masa Nabi Muhammad SAW, sahabat, 

tabi’in, dan tabi’it tabi’an yang sekaligus membedakan terhadap ilmu yang baru 

bermuncul dan berkembang pada masa ulama sekarang seperti ilmu khilāfah, ilmu 

jadal dan lainnya. Berpijak pada pemikiran seperti ini, seluruh rangkaian kegiatan 

santri di pondok ini dipadu dalam sebuah program kegiatan santri baik yang 

dilakukan dengan metode klasikal madrasiyyah ataupun ma’hadiyyah. Bahkan 

kegiatan-kegiatan penting lainnya, sebagai bentuk pembiasaan dan pembangunan 

karakter santri, menjadi tulang punggung bagi arah keberhasilan santri. 

Pola seperti ini, diyakini pula akan memunculkan sikap mental positif 

dalam diri santri sehingga akan membentuk sebuah sikap kolektivitas yang 

menjadi dasar terwujudnya culture value system (sistem nilai budaya), yaitu suatu 

rangkaian dari konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian 

besar dari seluruh santri, mengenai apa saja yang dianggap penting dan berharga, 

tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tak berharga dalam hidup. 

Dengan demikian, sistem nilai budaya tidak saja berfungsi sebagai suatu pedoman 

tetapi juga suatu pendorong kelakuan santri dalam kehidupannya, sehingga 

berfungsi juga sebagai suatu sistem tata kelakuan; malahan sebagai salah satu 

sistem tata kelakuan yang tertinggi diantara yang lain, seperti hukum adat, aturan 

sopan santun dan sebagainya. Di dalam fungsinya sebagai pedoman kelakuan dan 

tata kelakuan, maka sama halnya dengan hukum. Suatu sistem nilai budaya itu 

seolah-olah berada di luar dan di atas diri individu dalam komunitas sosial 

pesantren yang bersangkutan. Para santri yang telah diresapi dengan nilai-nilai 



budaya tersebut, sukar sekali untuk diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain 

dalam waktu yang singkat.21 

Memperhatikan proses integrasinya unsur-unsur pembentuk kebudayaan di 

pesantren sebagaimana tersebut di atas, budaya-budaya yang hidup yang tampak 

di komunitas sosial pesantren ini diantaranya adalah sebagai berikut: pertama, 

budaya disiplin santri yang tercermin dari kebiasaan mereka mengikuti kegiatan-

kegiatan Pondok. Selain itu, budaya disiplin ini terlihat juga pada kegiatan-

kegiatan lain seperti pelaksanaan sekolah, bersih-bersih lingkungan. Meski masih 

ada santri yang kurang memperhatikan budaya ini, tetapi secara keseluruhan 

budaya positif ini cukup mewarnai aktivitas keseharian santri. 

Hal ini sebagaimana dalam hasil  penelitian yang dilakukan oleh Ali 

Muhtarom di pesantren Al-Mansur Darunnajah 3, kabupaten Serang. Dalam teori 

yang dikemukakannya tentang pembinaan kesadaran lingkungan hidup di 

pesantren, menyimpulkan bahwa hidup bersih dan kepedulian terhadap 

lingkungan sudah dimulai dari diri masyarakat pesantren sendiri terutama para 

guru (ustaz) dalam posisinya sebagai pendidik serta santri sebagai masyarakat 

atau komunitas dalam pesantren. Bagaimana anak didik akan meniru gurunya, 

kalau guru membuang sampah disembarang tempat atau merokok dan membuang 

puntungnya di mana saja, maka untuk menciptakan lingkungan bersih dalam 

lingkungan pesantren memandang harus dimulai dari guru sebagai pendidik. 

 
21Sajogyo dan Sajogyo, Pudjiwati, Sosiologi Pedesaan, (Yoyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1995), h. 8. 



Selain keteladanan juga diterapkan beberapa peraturan yang lebih spesifik untuk 

ditaati bersama-sama di pesantren.22 Bentuk kegiatan tersebut adalah: 

Pertama, adanya tata tertib santri dan guru agar menjaga kebersihan 

lingkungan pesantren. Bentuk dari kegiatannya sendiri yaitu pesantren membuat 

tata tertib yang isinya bagi semua warga yang tinggal di pesantren wajib 

melaksanakan dan menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. 

Kedua, adanya bentuk kegiatan yang disebut dengan piket lingkungan dan 

jadwal piket. Kegiatan “piket lingkungan” menurut ketua bidang kebersihan 

dan kesehatan, adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap hari, di mana para 

santri ditugaskan untuk melakukan kegiatan bersih-bersih lingkungan pesantren 

pada setiap pagi dan sore dan kegiatan bersih lingkungan yang bersifat 

kolektif, artinya pada setiap seminggu sekali seluruh penghuni pesantren wajib 

mengikuti kerja bakti dalam rangka membersihkan lingkungan sekitar. 

Kegiatan piket lingkungan ini sendiri adalah kegiatan bersih-bersih lingkungan 

sekitar pesantren agar bersih dan nyaman, di samping juga untuk selalu 

menyiram tanaman yang ada di halaman pesantren agar tetap asri dan indah. 

Ketiga, penerapan sanksi bagi warga santri yang tidak melaksanakan dan 

mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Perilaku 

yang menunjukkan kearifan lokal juga ditunjukkan oleh para santri di lingkungan 

pondok yaitu dengan adanya pemeliharaan lingkungan sekitar pesantren dengan 

menata pertamanan, melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, 

baik dalam bentuk piket, maupun program kerja bakti mingguan. Salah satu upaya 

 
22 Ali Muhtarom, Pembinaan Kesadaran Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren: Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Kabupaten Serang, (Ibda Jurnal 

Kebudayaan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014. 



pesantren kami dalam menanggulangi kerusakan lingkungan adalah dengan 

mengadakan eco-pesantren, yaitu dengan mengadakan kegiatan penanaman 

pohon. Di samping penghayatan dari doktrin ajaran Islam, dalam rangka 

merespon permasalahan lingkungan di sekitar pesantren, pesantren membentuk 

kesadaran santri yang sudah diwujudkan dalam bentuk selalu menaati peraturan-

peraturan yang diterapkan oleh pesantren terkait menjaga dan melestarikan 

lingkungan sekitar, mengadakan program penghijauan di sekitar pesantren 

sebagaimana yang dijelaskan di atas, yaitu dengan menumbuhkan kesadaran santri 

pada kesadarn menanam pohon, atau yang dikenal dengan istilah eco-pesantren. 

Dalam kaitannya dengan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup, 

lebih lanjut dijelaskan pula bahwa peran agama sangat penting di dalam 

memberikan kontribusi dan ikut terlibat secara langsung dalam mencari solusi 

keluar dari krisis lingkungan. Mengingat gejala yang dilakukan oleh sebagian 

manusia terhadap alam masih terlihat kurang memperdulikan kelestarian 

lingkungan. 

Tradisi pesantren seperti yang tergambar di atas, menjadikan masyarakat 

memandang dunia pesantren berwatak lemah lembut, karena pesantren memiliki 

segudang nilai-nilai kearifan lokal (local wisdom) yang berupa tata aturan tidak 

tertulis yang menjadi acuan para santri dan masyarakat dalam berinteraksi dan 

berkomunikasi antar individu maupun kelompok secara harmonis dan damai. 

Beberapa uraian di atas sesungguhnya menegaskan kesimpulan bahwa 

pesantren sejatinya memiliki potensi penting dalam rangka mengembangkan 

pemberdayaan masyarakat dalam konteks nasional dan global melalui peran-peran 



sosialnya. Peran-peran sosial yang dimaksudkan bahwa lembaga pesantren 

memiliki tiga fungsi utama, yaitu: pertama, sebagai lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan 

tinggi) dan pendidikan non-formal yang secara khusus mengajarkan agama. 

Kedua, sebagai lembaga sosial yang egaliter, demokratis, dan tidak diskriminatif. 

Pesantren juga terbuka untuk masyarakat luas untuk mengonsultasikan apa pun 

kepada kiai tentang masalah umat. Ketiga, sebagai lembaga penyiaran agama 

yang menjangkau semua kalangan dan wilayah terpencil sekalipun. 

Oleh karena itu, pentingnya kalangan pesantren membaca kembali nilai 

dan tradisi yang dimilikinya dalam pemaknaan yang lebih kreatif dan 

transformatif menjadi suatu keharusan. Misalnya soal kemandirian, keseteraan, 

keadilan, solidaritas sosial, keikhlasan, dan kesederhanaan. Nilai-nilai tersebut 

apabila bisa ditranformasikan secara inovatif akan dapat melepaskan masyarakat 

dari dampak negatif globalisasi. Prinsip kemandirian yang selama ini ada di 

pesantren, misalnya, merupakan pola pendidikan yang perlu terus dikembangkan 

dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang mandiri. Sebab sejak awal 

para santri di pesantren sudah dilatih mandiri. Ia mengatur dan bertanggung-jawab 

atas keperluannya sendiri, seperti mengatur uang belanja, memasak, mencuci 

pakaian, merencanakan belajar, membersihkan lingkungan pesantren dengan kerja 

bakti dan aktivitas rutin sehari-hari.28 Prinsip seperti ini tentu saja merupakan 

keunggulan tersendiri yang dimiliki pesantren dalam membentuk kepribadian 

anak didik, dan tidak dimiliki oleh sekolah-sekolah formal pada umumnya. 



Persoalannya kemudian adalah bagaimana mengembangkan nilai-nilai 

tersebut dalam hidup keseharian santri, serta merumus ulang nilai-nilai tradisi 

dalam konteks kekinian. Sebab nilai-nilai tradisi pesantren tersebut tanpa ada 

upaya revitalisasi akan menjadi simbol-simbol formalistik yang tidak menjadi 

sumber rujukan dalam sikap hidup. Hal ini sangat penting dilakukan agar manusia 

tidak mudah terjebak dalam krisis spiritualitas. Jadi bentuk ideal kehidupan 

keagamaan yang seharusnya dikembangkan pesantren adalah keseimbangan 

ajaran agama dan perilaku sehari-hari. Untuk menjadi kontinuitas dan konvergensi 

serta memberikan nilai instrumental dan intrinsik umat Islam, bentuk-bentuk 

budaya lokal yang lahir dari kesakralan pesantren itu perlu dilestarikan. 

Pendidikan model pesantren sebenarnya masih dianggap sebagai instrumen 

penting. Sebab “budaya pesantren” sampai sekarang masih diyakini mempunyai 

peran besar dalam membentuk individu-individu yang dididiknya melalui tingkah 

laku dan kebiasaan yang dijalan sehari-hari serta mampu menjadi guiding light 

bagi generasi muda penerus bangsa. 

Dengan keterbukaan peran pesantren terhadap dunia luar sebagaimana 

dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa pesantren tidak kaku dalam menyikapi 

berbagai persoalan di masyarakat. Beberapa persoalan yang dihadapi sekarang 

adalah masalah kerusakan lingkungan, di mana dalam ajaran Islam pun 

permasalahan lingkungan juga mendapat perhatian sangat serius. 

Permasalahan lingkungan seharusnya menjadi perhatian penting bagi 

seluruh manusia sebagai khalifah Allah di bumi karena lingkungan merupakan 

kelangsungan hidup (manusia dan alam). Melestarikan lingkungan sama 



maknanya dengan menjamin kelangsungan hidup manusia dan segala yang ada 

di alam dan sekitarnya. Sebaliknya, merusak lingkungan hidup, apapun 

bentuknya, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup alam dan 

segala isinya, tidak terkecuali manusia. Pada kenyataannya, masih banyak 

masyarakat yang belum menyadari dan mereka sering memperlakukan alam 

dengan semena-mena. Sebagian masyarakat tersebut sering mengabaikan 

akibat buruk dari berbagai tindakan yang mereka lakukan tanpa menyadari 

bahwa apa yang mereka lakukan akan berdampak pada kerusakan lingkungan. 

Seperti membuang sampah sembarangan yang dapat menyebabkan banjir, 

penggunaan kemasan plastik yang berlebihan dapat mencemari tanah, udara dan 

ekostistem laut, serta adanya keinginan untuk mengeruk hasil dari alam sekitar 

menjadi motif penting dari sebagian masyarakat untuk mengeksploitasi dan 

merusak alam sekitar. 

Berbagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam tentang 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar pesantren, khususnya dalam menyadarkan 

pada semua santri supaya selalu mengingat doktrin ajaran agama tersebut ada 

beberapa ayat al-Qur’an pengingat betapa menjaga lingkungan dan kelestariannya 

sangat penting. Seperti pada Q.S Al-A’raf/7:85  

◆ ➔   ➔⧫ 

⬧◼  →⬧    

 → ✓⬧      

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan 

memperbaikinya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu 

orang-orang yang beriman".23 

 

23 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012), h. 216. 



 

Jika dipahami secara mendalam, ayat tersebut secara tegas melarang secara 

umum kepada seluruh umat manusia, dan secara khusus kepada seluruh santri di 

pesantren, membuat kerusakan atau merusak lingkungan yang telah dibuat dan 

diperbaiki oleh Allah SWT. Doktrin tersebut sekaligus memberikan perintah 

kepada umat manusia untuk menjaga dan merawat lingkungan yang telah dibuat 

oleh Allah dengan baik dan penuh tanggung jawab. 

Pemeliharaan lingkungan bukanlah sekadar estetika (keindahan) semata 

namun lebih pada implementasi tujuan diberlakukannya nilai-nilai ajaran Islam. 

Oleh karena itu, apabila ada manusia yang berbuat kerusakan atau merusak 

lingkungan, maka dianggap telah melanggar syariat Islam. Menjaga lingkungan 

termasuk di dalamnya adalah menjaga kebersihan sangatlah penting, sering kita 

mendengar ungkapan “Bersih Pangkal Sehat” dari ungkapan tersebut mengandung 

arti betapa pentingnya kebersihan bagi kesehatan manusia, baik perorangan, 

keluarga, masyarakat maupun lingkungan. Kebersihan merupakan upaya manusia 

untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dalam rangka 

mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang nyaman dan sehat. Kebersihan 

menjadi syarat bagi terciptanya kesehatan, karena sehat merupakan salah satu 

faktor untuk menuju kebahagiaan. Sebaliknya kotor merupakan penyebab 

terjadinya penderitaan, karena di samping merusak keindahan, kotor juga dapat 

menimbulkan berbagai penyakit. Untuk menjadi teladan dalam hidup bersih harus 

dimulai dari diri sendiri, rumah tangga sendiri dan lingkungan sendiri. 

2. Pesantren dan Lingkungan 



Pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang mempunyai 

fungsi ganda, sebagai lembaga pendidikan yang mampu mengembangkan 

pengetahuan dan penalaran, keterampilan dan kepribadian kelompok usia muda 

dan merupakan sumber referensi tata-nilai Islami bagi masyarakat sekitar, 

sekaligus sebagai lembaga sosial di pedesaan yang memiliki peran sosial dan 

mampu menggerakkan sumber daya serta keinginan masyarakat, mampu 

melakukan perbaikan lingkungan hidup dari segi rohaniah mau pun jasmaniah.24 

Pesantren yang menyatu dengan masyarakat mengetahui dengan baik 

kondisi masyarakat. Sebagaimana masyarakat pun tahu siapa pesantren dengan 

kiai dan para santrinya. Para santri di pesantren tidak hanya belajar ilmu-ilmu 

agama, akan tetapi juga di dalam kehidupan nyata mereka belajar tentang hidup. 

Karena bersatunya santri dan masyarakat itulah, pesantren kemudian tidak 

kebingungan meneliti lingkungan hidup. 

Pondok Pesantren memiliki peran penting dan strategis dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hal ini dapat dilihat dari 

beberapa hal yang melatar belakanginya seperti, pertama : Pondok Pesantren 

merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia, sehingga keberadaanya sangat 

mengakar dan berpengaruh ditengah masyarakat; Pondok Pesantren  adalah 

lembaga pendidikan generasi muda yang menggabungkan pendidikan etika, moral 

dan agama, sehingga berperan dalam mencetak generasi muda yang berakhlak 

mulia. Sehingga jika kelak menjadi pejabat pemerintah atau pejabat politik 

 
24.Pesantren dan lingukungan hidup, terdapat 

dihttp://www.nu.or.id/post/read/55022/pesantren-dan-lingkungan-hidup di akses pada tanggal 28 

September 2018. 

http://www.nu.or.id/post/read/55022/pesantren-dan-lingkungan-hidup


diharapkan akan memberikan nuansa-nuansa lingkungan yang membawa 

ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyatnya secara berkelanjutan, tanpa 

mengurangi hak generasi yang akan datang; Pondok Pesantren merupakan 

lembaga pendidikan yang sangat berperan dalam pengkajian, pengajaran dan 

dakwah, sehingga dengan demikian pondok pesantren diharapkan dalam berbagai 

aktivitasnya dan dakwahnya dapat mengajak masyarakat untuk berprilaku ramah 

lingkungan dan memperlakukan lingkungan sesuai dengan tuntunan Al’Qur’an 

dan Hadits nabi.25 

Untuk itulah, jika santri harus mengabdi kepada masyarakat, maka 

pesantren perlu merumuskan sikap santri terhadap masyarakat sejak masih dalam 

status kesantriannya. Kehidupan di pesantren itu sendiri merupakan deskripsi 

ideal bagi kehidupan luas di masyarakat. Dengan kata lain, kehidupan pesantren 

adalah miniatur kehidupan masyarakat, sehingga fungsi sosial pesantren seperti di 

atas mempunyai arti penting di dalam penyebaran gagasan baru di masyarakat 

melalui kegiatan-kegiatan dakwah dan pelayanan masyarakat. 

Tujuan umum pendidikan di pesantren, ialah membentuk atau 

mempersiapkan manusia yang mulia (lebih bertakwa kepada Allah SWT) dan 

shalih (yang mampu mewarisi bumi ini dalam arti luas, mengelola, 

memanfaatkan, menyeimbangkan dan melestarikan) dengan tujuan akhirnya 

mencapai sa'adatud darain (kebahagiaan dunia akhirat). Bertolak dari prinsip itu, 

 
25WS, Tiga Peran Pesantren dalam Pendidikan dan Pesantren Lingkungan, terdapat 

dihttp://www.menlh.go.id/tiga-peran-pesantren-dalam-pendidikan-dan-pelestarian-lingkungan/, di 

akses pada tanggal 28 September 2018. 
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pesantren memberikan arahan pendidikan lingkungan hidup dengan pelbagai 

macam aspeknya.26 

Pada gilirannya para santri tahu dirinya sebagai makhluk sosial yang di 

dalam hidup nyata tidak bisa lepas dari keterkaitan dengan orang lain dan alam. 

Sebagaimana orang lain dan alam pun, tidak bisa lepas dari keterkaitan mereka 

dalam pelbagai konteks sosial, di mana mereka berarti mempunyai tanggung 

jawab atas apapun yang mereka lakukan, terhadap dirinya sendiri dan orang lain 

mau pun terhadap Allah SWT.27 

Dalam hal tersebut pesantren menekankan pentingnya arti tanggung jawab. 

Tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, berarti keharusan meningkatkan 

kemampuan pribadi untuk memusatkan dirinya pada pewarisan bumi (alam) 

dalam rangka ibadah yang sempurna. Sedangkan tanggung jawab terhadap orang 

lain, merupakan sikap dan perilaku yang rasional di dalam berkomunikasi dengan 

orang lain dan alam di mana kehidupan manusia secara lahiriah selalu tergantung 

padanya. 

Kemudian tanggung jawab terhadap Allah SWT adalah dalam bentuk 

disiplin norma dan ajaran di dalam pengelolaan alam. Disiplin sosial sesuai 

dengan norma mu'asyarah dan mu’amalah antar sesama makhuk. Ini dalam rangka 

meningkatkan kesadaran yang dapat menumbuhkan lingkungan hidup yang 

seimbang dan lestari. 

 
26MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 205. 

 
27MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Ibid, h. 205. 



Upaya pembinaan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan pendekatan 

motivasi.28 Pendekatan motivasi yang dimaksud dilakukan dengan memberikan 

pemahaman tentang perlunya menjaga lingkungan serta akibat buruk dari 

kerusakan lingkungan, sehingga diperlukan kesadaran dalam menjaga kelestarian 

alam. Pendekatan motivasi seperti ini walaupun akan memerlukan waktu yang 

relatif panjang, akan berdampak lebih positif karena pihak sasaran secara 

berangsur akan mau mengubah sikap dan perilaku secara bertahap. Perilaku dan 

sikap acuh tak acuh terhadap masalah lingkungan hidup akan berubah menjadi 

suatu sikap dinamis yang terus berkembang yang akan memuncak pada stabilitas 

pembinaan lingkungan hidup. 

Pendekatan motivasi seperti itu dapat dilakukan dalam pola pendidikan di 

pesantren. Kesadaran akan keseimbangan lingkungan hidup yang muncul dari 

pengertian dasar tentang masalah-masalahnya serta implikasinya terhadap 

kesejahteraan ukhrawi dan duniawi dapat ditanamkan dan dikembangkan melalui 

jalur pendidikan di pesantren. 

Keterlibatan pesantren memberi pengertian mengenai dampak lingkungan 

hidup secara duniawi dan ukhrawi, merupakan peranan dan peran serta nyata 

dalam pembinaan lingkungan hidup. Bila peranan itu mampu dilembagakan, akan 

banyak berpengaruh positif di kalangan masyarakat sekitar. Mengingat posisi 

pesantren sebagai lembaga dakwah, berfungsi pula sebagai titik sentral yang 

memiliki pengakuan dalam hal keilmuan agama Islam bagi masyarakatnya, 

 
 
28MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Ibid, h. 206. 



melalui kegiatan pendidikan formal pesantren (yaitu madrasah) dan pengajian 

weton maupun pengajian rutin yang melibatkan masyarakat di sekelilingnya.29 

Pendidikan itu dilakukan secara tidak terpisah dan menyatu ke dalam komponen-

komponen akidah, syari'ah dan akhlak, namun diberikan atau diperkenalkan 

dalam satu bentuk ikhtiar peningkatan sarana keberhasilan pendidikan. 

Faktor keterpaduan yang mengatur pola hubungan antar sesama di tengah- 

tengah masyarakat di dalam menyumbangkan nilai-nilai kehidupan, juga 

merupakan peranan lain yang mampu dilakukan oleh pesantren untuk 

mengembangkan dirinya dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan. 

Termasuk di dalamnya pembinaan lingkungan hidup.30 

Pesantren dengan fungsi dan peranannya seperti tadi, sarat dengan pelbagai 

kegiatan edukatif maupun pelayanan masyarakat. Sehingga untuk menjalankan 

peran serta pesantren dalam pembinaan lingkungan hidup, perlu adanya pola 

pendekatan yang tidak mengganggu tugas-tugasnya. Lebih-lebih tidak akan 

mengganggu identitas pesantren. Langkah awal yang perlu ditempuh, adalah 

pengenalan masalah-masalah lingkungan hidup dan implikasinya terhadap segala 

aspek kehidupan. Kemudian penumbuhan kesamaan wawasan keagamaan yang 

berkait dengan lingkungan hidup yang mampu memotivasi pesantren dalam 

mencari sendiri alternatif-alternatif pemecahannya sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

 
29MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Ibid, h. 206. 
 
30MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, Ibid, h. 206. 



Kesiapan pesantren untuk melakukan pembinaan lingkungan hidup sangat 

mempengaruhi efektivitas kerja secara dinamis. Namun kesiapan itu akan banyak 

tergantung pada wawasan dan potensinya. Sementara itu masih ada pesantren 

yang berwawasan tertutup di dalam mencerna ajaran Islam. Oleh karenanya 

pengenalan yang dimaksud, memerlukan pola pendekatan yang berorientasi pada 

kenyataan di masing-masing pesantren yang berbeda-beda, dalam hal wawasan, 

potensi antisipasi ke depan maupun tenaga ahli dan tenaga dukungnya.  

Saat ini pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah 

meresmikan program Eco Pesantren atau pesantren berwawasan lingkungan. 

Sama halnya dengan upaya-upaya para aktifis dan pencinta lingkungan yang ingin 

menghubungkan lembaganya dengan berbagai kegiatan lingkungan dan 

kecenderungan yang sedang marak, eco pesantren sebenarnya adalah upaya untuk 

memberikan label (pelabelan) pada lembaga atau institusi tertentu agar bisa 

menjadi ramah lingkungan. Hal ini terlepas pada penilaian secara objektif apakah 

jika pesantren sesukanya menamakan dirinya Eco-Pesantren, atau Green Boarding 

School, atau Go Green. Pada tarap ini, tentunya dapat dinilai bahwa pesantren 

tersebut pada dasarnya sudah punya kegiatan yang terkait lingkungan hidup apa 

pun jenisnya tentunya ini bernilai positif.31 

Banyak hal yang bisa dipenuhi untuk menuju pada eco pesantren yang 

sesungguhnya, bukan hanya sekolah yang bersih, tetapi pesantren mesti by design 

 
31Fachrudin Mangunjaya (tentang Eco Pesantren), http://nature-of-

indonesia.blogspot.com di akses pada tanggal 28 Desember 2018. 
 



menetapkan visi dan misi lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dalam 

wadah pesantren dan kegiatan kehidupan mereka. 

3. Santri dan Kesadaran Lingkungan 

Lingkungan adalah semua faktor luar, fisik, dan biologis yang secara 

langsung berpengaruh terhadap ketahanan hidup, pertumbuhan, perkembangan, 

dan reproduksi organisme, sedangkan yang dimaksud lingkungan hidup adalah 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi 

kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 

lainnya.32 Dengan demikian peduli lingkungan merupakan suatu sikap 

memperhatikan segala sesuatu yang ada dilingkungan kita menjaga kelestariannya 

dan juga tidak berbuat kerusakan pada lingkungan, karena lingkungan juga sangat 

berperan dalam kehidupan. 

Sadar lingkungan merupakan sikap yang selalu menjaga lingkungan serta 

mencegahnya dari kerusakan alam tersebut dan mengembangkan kiat-kiat untuk 

mengembangkan dan memperbaiki lingkungan yang sudah rusak. Lingkungan 

merupakan tempat terdekat kita, dengan kata lain lingkungan adalah tempat 

dimana kita tinggal, dimana kita bergantung kepadanya dalam aktifitas sehari-

hari. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan saja tanpa menjaganya, bahkan 

hingga merusaknya. Tindakan peduli lingkungan adalah solusi untuk menjawab 

problem-problem lingkungan pada saat ini, seperti banjir, tanah longsor, 

 
 
32A. Mustofa, Kamus lingkungan. (jakarta: ptrinekacipt, 2000), h. 72. 



pencemaran udara, pencemaran laut seperti buang sampah ke laut dan masih 

banyak lagi. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan banyak orang untuk 

mengantisipasi banyaknya kerusakan alam, diharap dapat mengurangi bahaya 

kerusakan lingkungan. Diantara upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan 

kesadaran lingkungan adalah melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di 

pesantren untuk menjaga lingkungan tetap bersih, seperti melalui kerja bakti pagi 

dan sore agar santri dapat menjaga lingkungan, karena bicara tentang etika bukan 

hanya kepada manusia tapi semua makluk hidup dan lingkungan sekitar. Dengan 

demikian diharapkan kebiasaan santri di pesantren dapat menumbuhkan sikap 

kepedulian santri terhadap lingkungan sekitar. 

Pentingnya kesadaran lingkungan santri harus terus dikembangkan di 

pesantren. Dengan kesadaran ini, bisa dikatakan bahwa segala upaya untuk 

mengatasi krisis lingkungan hidup yang sedang terjadi bukanlah merupakan hal 

teknis, politik, ekonomi, hukum, dan sosial semata. Untuk menyelesaikan problem 

tersebut diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, salah satu hal 

terpenting adalah melalui perspektif pengamalan nilai-nilai ajaran agama yang 

diajarkan kepada santri. Perspektif ini diperlukan dalam rangka menjembatani 

antara etika (perilaku manusia) dengan norma-norma hukum untuk keselamatan 

manusia. Pertemuan antara perilaku manusia dan norma-norma hukum itu 

menjadi kesatuan perspektif keilmuan dan paham tersendiri yang berpusat pada 

manusia atau paham yang memfokuskan pada tingkah laku manusia dan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini tampak pada upaya dalam mentransformasikan 

nilai-nilai dan norma tersebut dalam perilaku keseharian santri di pesantren.  



Perilaku normatif yang ditunjukkan oleh para santri adalah bahwa pada 

dasarnya para santri sudah memiliki kesadaran dalam pemeliharaan lingkungan 

hidup, yaitu kesadaran penuh terhadap kondisi lingkungan sekitar pesantren 

dengan menaati aturan-aturan yang telah diterapkan oleh pesantren. Kesadaran 

terhadap pemeliharaan lingkungan sekitar tersebut merupakan bentuk 

implementasi dari pengamalan nilai-nilai ajaran Islam terhadap lingkungan yang 

terbentuk dari budaya yang berkembang di pesantren. 

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup ditentukan oleh 

kejelasan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu, Pendidikan 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam kaitannya dengan pengelolaan 

dan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Pendidikan berusaha 

mengubah tingkah laku siswa dalam berfikir dan bertindak atau bertingkah laku. 

Oleh sebab itu, pendidikan harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan 

manusia dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan 

serta lebih mampu meningkatkan daya dukung sosial. Hal ini penting untuk 

mencegah rusaknya struktur sosial. Lembaga pendidikan sebagai lembaga yang 

bersifat unik, harus dapat meningkatkan toleransi dan empati yang diperlukan 

dalam menempuh hidup di dunia yang berdesakan ini. Dengan demikian 

pendidikan dapat menanamkan kepedulian yang lebih dalam pada faktor-faktor 

lingkungan sehari-hari. Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan pada sistem 

lembaga pendidikan pesantren, pada dasarnya adalah untuk membentuk rasa 

tanggung jawab atas keadaan lingkungan, serta bagaimana memantau, memelihara 

dan memperbaiki lingkungan tersebut. 



Sikap dan nilai yang perlu ditanamkan kepada peserta didik dalam proses 

pendidikan di pesantren dirahkan pada pembinaan kesadaran dan sikap yang 

seimbang dalam menjaga lingkungan hidup, beberapa harapan tersebut 

menyangkut hal-hal sebagai berikut: 

1. Setiap individu/ santri di mana saja berada harus memiliki kesadaran 

bahwa adalah anggota dari masyarakat dunia yang harus peduli 

terhadap lingkungan hidup. 

2. Suatu etika baru tentang penggunaan bahan dari sumber alam harus 

diajarkan kepeda seluruh santri. 

3. Sikap yang menekankan pada adanya harmoni dengan alam 

lingkungan perlu ditanamkan, bukan sikap untuk menaklukkan alam. 

Oleh sebab itu santri harus diajak untuk merasa bagian dari alam. 

4. Setiap orang/santri harus memperhatikan dan bertindak sesuai dengan 

kepentingan generasi yang akan datang. Mereka harus siap dan 

bersedia untuk berkorban. Kalau ia hanya memikirkan kepentingan dan 

keuntungan diri sendiri, krisis lingkungan akan bertambah terus untuk 

akhirnya menghancurkan kita sendiri. 

5. Setiap orang harus mampu menghayati makna hidup di dunia ini 

sebagai makhluk ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa.33 

Oleh sebab itulah kemudian, secara ringkas sasaran atau target yang ingin 

dicapai dengan adanya kesadaran terhadap lingkungan hidup adalah pertama, 

 
33 Ali Muhtarom, Pembinaan Kesadaran Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren: Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Kabupaten Serang, (Ibda Jurnal 

Kebudayaan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014, h. 236. 

  



aspek kesadaran, yaitu membuat individu santri agar sadar serta peka terhadap 

totalitas lingkungan dan permasalahannya. Kedua, pengetahuan, yaitu membekali 

individu santri dengan pengetahuan dasar mengenai totalitas lingkungan, 

permasalahan serta mempunyai tanggung jawab. Ketiga, sikap: mendorong 

individu santri agar memiliki nilai-nilai sosial, kepekaan dan kepedulian terhadap 

lingkungan, serta motivasi untuk partisipasi aktif dalam perlindungan dan 

peningkatannya. Keempat, keterampilan, yaitu membantu individu santri untuk 

meningkatkan keterampilan yang diperlukan dalam memecahkan permasalahan 

lingkungan hidup. Kelima, partisipasi, yaitu mengembangkan rasa tanggung 

jawab pada individu santri agar nantinya santri tersebut ke depan mempunyai 

sikap yang aktif dalam persoalan-persoalan lingkungan. 

Dari aspek-aspek tersebut di atas, melalui pembinaan kesadaran terhadap 

lingkungan hidup diharapkan dapat tumbuh dalam diri para santri kepedulian 

terhadap lingkungan sekitar. Bahkan lebih jauh lagi aspek-aspek tersebut dapat 

mendarah daging ke dalam kepribadian para santri melalui program-program yang 

dilaksanakan oleh pesantren. Artinya dengan adanya pembinaan tersebut, 

diharapkan ada perubahan tingkah laku para santri setelah mereka mengalami 

proses pendidikan tadi. Secara lebih operasional, tujuan pendidikan lingkungan 

hidup yang ingin dicapai di pesantren adalah mendorong para santri agar 

mengembangkan kebiasaan menjaga kebersihan dirinya dan kebersihan 

lingkungan keluarga, mengembangkan dasar bertanggung jawab ke arah 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungannya 

baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya, mengembangkan dasar 



pengetahuan, sikap dan perilaku profesional dalam pendayagunaan, pelestarian, 

dan peningkatan daya dukung sumber daya yang ada. Apabila ditinjau dan 

dianalisis, harapan ataupun sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pembinaan 

Pendidikan Lingkungan Hidup di pesantren tersebut adalah sesungguhnya sesuai 

dengan resolusi dari Belgrade International on Environmental Education, yaitu 

awarenss (kesadaran), knowledge (pengetahuan), attitudes (sikap), skill 

(keterampilan), dan participation (partisipasi).34 

Adapun untuk mencapai tujuan atau target tersebut,  jenis lingkungan hidup 

yang dikembangkan di pesantren melalui program eco-pesantren, meliputi 

lingkungan biotik, lingkungan a-biotik, dan lingkungan sosial. Lingkungan biotik 

adalah lingkungan hidup yang terdiri lingkungan hayati dan hewani, seperti 

penanaman dan pemeliharaan tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah seperti 

menanam bibit mangga, membuat apotik hidup dan pembuatan kolam ikan, di 

samping juga sering mengajak peserta didik untuk melakukan penelitian tentang 

hewan-hewan seperti serangga dan lain-lainnya yang sekaligus dijadikan sebagai 

bahan belajar di kelas. Adapun lingkungan a-biotik (lingkungan bersifat tak 

hidup) adalah lingkungan yang selain lingkungan hayati dan hewani, seperti 

pengelolaan sampah yang dijadikan pupuk kompos, pengelolaan barang-barang 

bekas yang dijadikan barang yang multi guna danlain sebagainya. Adapun 

lingkungan sosial adalah lingkungan hidup yang mempengaruhi kelangsungan 

peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Atau bisa juga 

 
34Warnadi., Sunarto dan Muchlidawati,Pedoman Pelaksanan PendidikanKependudukan 

dan Lingkungan Hidup: Untuk Guru SD. (Cetakan pertama.Jakarta: Depdikbud 1996),h. 51 



lingkungan sosial adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya 

bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya 

dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan 

lingkungan alam dan lingkungan binaan/ buatan(tata ruang). Adapun lingkungan 

sosial yang dikembangkan di pesantren ini misalnya mengajak santri untuk lebih 

peka terhadap masyarakat sekitar. 

Oleh karena itu, pengembangan lingkungan sosial ini pada intinya adalah 

upaya yang dilakukan pesantren dengan mempertimbangkan keterkaitan antara 

seluruh komponen yang terdapat dalam lingkungan hidup. Kesinambungan 

kehidupan dalam lingkungan sosial tercipta karena keberhasilan interaksi-interaksi 

manusia dengan lingkungan alami:35 Memanfaatkan sumber daya alam untuk 

hidup, menciptakan berbagai kemudahan dengan memodifikasi lingkungan alam 

menjadi habitat-habitat nyaman. Aktivitas-aktivitas ini kemudian menciptakan 

lingkungan buatan manusia (man made) atau lingkungan binaan. Keberhasilan 

interaksi dengan lingkungan alami saja tidaklah cukup sehingga perlu juga 

keberhasilan dalam hubungan-hubungan antara manusia dengan lembaga dan 

pranata sosial, budaya serta agama. Dalam konteks inilah, muncul konsep-konsep 

seperti ketahanan sosial misalnya, ialah kemampuan suatu masyarakat untuk 

hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sosialnya disertai dengan 

kemampuan untuk memulihkan dirinya setelah mengalami bencana (alam, 

maupun disintegrasi kemasyarakatan). Daya dukung sosial menjadi kemampuan 

 
35Jhony Purba, Pengelolaan Lingkungan Sosial (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,2005), 

h.13 



suatu wilayah atau suatu ekosistem untuk mendukung terjaminnya kelangsungan 

hidup suatu kelompok masyarakat dan keserasian (keharmonisan) antar warganya. 

Sementara daya tampung sosial merupakan kemampuan manusia dan kelompok 

penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat 

secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib, dan aman. 

B. Hasil Penelitian Yang Relevan 

Adapun penelitian yang relevan yang mendukung penelitian ini antara 

lain: Penelitian yang dilakukan oleh Irawati Ramadhani (2012) tentang “Pengaruh 

Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup 

(Environmental Education) Terhadap Karakter Peduli Lingkungan (Studi Kasus 

Pada Siswa Kelas VII SMP N 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012”.36 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara pemahaman siswa 

pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup (environmental education) 

terhadap karakter peduli lingkungan (Studi kasus pada siswa kelas VII SMP N 

4 Karanganyar tahun pelajaran 2011/2012). 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi. Analisis regresi adalah satu metode 

untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel 

yang lain. Teknik regresi dalam penelitian ini yang digunakan adalah regresi 

sederhana. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul, 

diketahui bahwa, Hipotesis yang berbunyi” “Ada pengaruh positif antara 

 
36 Irawati Ramadhani ” Pengaruh Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan 

Lingkungan Hidup (Environmental Education) Terhadap Karakter Peduli Lingkungan (Studi 

Kasus Pada Siswa Kelas VII sSMP N 4 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012” (PKn 

Progresif, Vol. 10 No. 1 Desember 2015).   
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pemahaman mengenai pendidikan lingkungan hidup terhadap karakter peduli 

lingkungan (studi kasus padasiswa kelas VII SMP N 4 Karanganyar tahun 

pelajaran 2011/2012)” dinyatakan diterima. Koefisien determinan atau besarnya 

sumbangan pengaruh variabel Xterhadap variabel Y sebesar 0,0029% atau dapat 

diartikan karakter peduli lingkungan siswa dipengaruhi oleh pemahaman siswa 

pada mata pelajaran pendidikan lingkungan hidup (environmental education) 

dan99,99% karakter peduli lingkungan siswa SMP N 4 Karanganyar dipengaruhi 

faktor lain.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Muhtarom (2014) tentang “ Pembinaan 

Kesadaran Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren: Studi Kasus di Pondok 

Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Kabupaten Serang”.37 Berdasarkan hasil 

penelitiannya tersebut beliau menarik kesimpulan bahwa  respon pesantren adalah 

pertama, adanya sikap antusias dalam melaksanakan ajaran agama. Kedua, sikap 

proaktif santri dalam melaksanakan tugas kebersihan (piket). Ketiga, kepedulian 

pesantren dalam mengembangkan program eco-pesantren. Implementasi nilai-

nilai Islam dalam pembinaan kesadaran lingkungan hidup adalah pertama, 

kesadaran intrinsik para santri di dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran 

Islam.Kedua, memasang slogan yang berisi larangan merusak lingkungan dan 

membuang sampah sembarangan, dan motto pesantren, yaitu “bersih, indah, dan 

aman“. Ketiga, adanya aturan tentang lingkungan, yaitu piket kebersihan dan 

memberlakukan sanksi. 

 
37 Ali Muhtarom, Pembinaan Kesadaran Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren: Studi 

Kasus di Pondok Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Kabupaten Serang, (Ibda Jurnal 

Kebudayaan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 2014). 



Penelitian yang dilakukan oleh Fachruddin M. Mangunjaya dkk (2013) 

tentang “Kesadaran Lingkungan di Kalangan Santri Terhadap Pembangunan 

Berkelanjutan”.38 Berdasarkan hasil penelitiannya tersebut beliau menarik 

kesimpulan bahwa pada umumnya, santri mempunyai kesadaran untuk 

menjalankan praktek berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan pada taraf 

sedang (mean=3.08,sd=0.85). Kesadaran ini telah pula sebagian mereka wujudkan 

dengan peduli pada lingkungan sekitarnya, dengan melihat hubungan positip yang 

sangat signifikan(ρ=0,492**) dan setidaknya merasa tidak nyaman‟ dan prihatin 

(secara emosional) melihat terjadi pencemaran terhadap sungai dan pencemaran 

udara dengan hasil yang sangat signifikan (ρ=0,311**), didukung pula mereka 

mempunyai Pengetahuan Islam yang sangat signifikan(ρ=0,137**). Namun, 

survei ini menunjukkan bahwa pelajaran yang mereka peroleh di pesarntren yang 

mereka dapat tentang lingkungan dengan sikap perilaku peduli mereka, tidak 

menunjukkan hubungan hasil yang signifikan (ρ=0,024). Artinya pelajaran 

pendidikan lingkungan yang ada di pesantren perlu mendapatkan perhatian dan 

perbaikan. Pondok Pesantren Daar El Qolam lebih baik dalam mengajarkan 

tentang pemahaman lingkungan dengan skor 4.3586 dibandingkan dengan Pondok 

Pesantren Al-Mussaddiyah (skor:4.0892) dan Pesantren Buntet (skor:4.1149), 

sedangkan untuk tingkat sadar danmenjalankan keberlanjutan dan pemahaman 

Islam terhadap lingkungan Pondok Pesantren Al Musaddiyah lebih baik dengan 

skor 13.451 & 4.6526 dibandingkandengan Pondok Pesantren Daar El Qolam 

12.566 &4.3384 dan Pondok Pesatren Buntet 12.364 & 4.2386. Dan diantara 

 
 
38Fachruddin M. Mangunjaya dkk, Kesadaran Lingkungan di Kalangan Santri Terhadap 

Pembangunan Berkelanjutan, (Media Konservasi Vol. 18, No. 3 Desember 2013). 



ketiga pesantren untuk sikap dan emosi perilaku tidak memiliki perbedaan.Untuk 

memupuk kesadaran dan praktik santri terhadap lingkungan dan perilaku 

berkelanjutan, perlu dilakukan penyusunan program lingkungan yang baik di 

masing-masing pesantren. Model ideal kegiatan program ini setidaknya 

menekankan pada: (i) keterlibatan santri dalam bentuk aksi lingkungan yang 

praktis dan berkelanjutan; (ii) pemahaman konektifitas antara perilaku sehari-hari 

dengan unsur-unsur keberlanjutan;(iii) menekankan agar santri lebih banyak 

mempelajari dan pesantren mempersiapkan lebih banyak bahan-bahan bacaan 

yang terkait dengan lingkungan hidup. 

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan 

penelitian sebelumnya adalah, dalam penelitian ini penulis menggunakan 

pendekatan participatory action research, sehingga memungkinkan peneliti 

terlibat langsung dengan objek penelitian dan melakukan usaha untuk membawa 

perubahan bagi subjek yang diteliti, dalam hal ini adalah santri di pesantren 

Assalam Manado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang menyangkut proses, 

prinsip dan prosedur yang dipergunakan untuk mendekati masalah dan mencari 

jawabannya.39 Dengan metode penelitian pekerjaan penelitian akan lebih terarah, 

sebab metode penelitian bermaksud memberikan kemudahan dan kejelasan 

tentang apa dan bagaimana peneliti melakukan penelitian. 

a. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena, yang menjadi subjek penelitian 

adalah gejala yang dapat diamati, dalam hal ini yang diamati adalah kesadaran 

santri di pesantren Assalam terhadap lingkungan, khususnya terkait sampah. 

Adapun jenis penelitian ini adalah participatory action research (PAR).  

Jenis Penelitian Participatory Action Research merupakan salah satu 

model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian 

ke dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini membawa proses penelitian 

dalam lingkaran kepentingan orang dan menemukan solusi praktis bagi masalah 

bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama, dan memberikan 

kontribusi bagi teori praktis.40 Sehingga setiap bagian dari penelitian ini kurang 

 
39Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009), h. 9. 

 



lebih harus dikerjakan secara partisipatif, melakukan aksi sebagai bagian dari 

proses, dan memberikan refleksi kritis. 

Pada dasarnya, PAR merupakan suatu tindakan untuk melakukan studi 

ilmiah dalam rangka memperbaiki, mengarahkan dan mengevaluasi tindakan 

subjek penelitian secara berulang-ulang. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengarahkan, melakukan aksi yang sifatnya intervensi, memperbaiki serta 

mengevaluasi tindakan para santri yang masih kurang memiliki kepedulian dan 

kesadaran lingkungan di pesantren Assalam Manado. 

Pendekatan Participatory Action Research dalam penelitian ini 

memungkinkan peneliti terlibat langsung dan melakukan intervensi terhadap 

subjek penelitian, yaitu Santri. Dan dalam proses penelitian ini, keterlibatan 

peneliti dengan Santri harus dapat menemukan solusi dalam menciptakan santri 

sadar lingkungan, melalui aksi dan evaluasi yang telah dirancang oleh peneliti, 

serta melakukan evaluasi pada setiap tahapan. 

b. Latar Penelitian 

Latar penelitlian ini adalah Lembaga Pendidikan Pesantren Assalaam 

Manado. Dalam observasi awal peneliti terhadap lingkungan pesantren serta 

santri, peneliti menemukan kondisi lingkungan yang cukup kotor dibeberapa 

lokus seperti kamar mandi dan ruang makan. Ini menjadi temuan awal peneliti 

untuk mencari tahu kesadaran santri terhadap lingkungan, khususnya persoalan 

sampah. Beberapa santri di pesantren yang semuanya adalah perempuan, sering 
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Agus Afandi, dkk. (Modul Participatory Action research (PAR).)(Surabaya. LPPM. 
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membuang sampah sembarangan, bahkan mereka terkesan acuh ketika melihat 

sampah di lingkungan pesantren. Selain itu, dalam observasi awal di lokasi 

penelitian, peneliti menemukan fakta bahwa santri masih belum memiliki 

kesadaran tentang bahaya sampah plastik. Ini terlihat dari penggunaan plastik 

dalam bentuk sampah minuman kemasan sekali pakai dan kantong plastik yang 

bertebaran di lingkungan pesantren. 

Dari pengamatan awal ini, penulis menilai bahwa kesadaran lingkungan 

santri masih kurang. Ini dapat dibuktikan dengan kebiasaan membuang sampah 

sembarangan serta penggunaan sampah plastik yang berlebihan, serta acuh 

terhadap sampah yang ditemukan di lingkungan pesantren. Untuk itulah, 

berdasarkan latar penelitian ini, peneliti bermaksud untuk menciptakan kesadaran 

lingkungan santri melalui penelitian aksi partisipatif atau Participatory Action 

Research (PAR). 

c. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen 

pengumpul data dan juga sebagai instrument kunci. Ini disebabkan karena dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Participatory Action Research 

(PAR), sehingga kehadiran peneliti bertindak sebagai partisipan penuh, dimana 

peneliti terlibat langsung dan berinteraksi penuh dengan subjek penelitian. 

Kehadiran peneliti ini juga diketahui statusnya oleh subjek penelitian, yaitu santri. 

Peneliti hadir bersama-sama dengan semua komponen yang terlibat dalam 

penelitian di pesantren Assalaam Manado yaitu santri, guru/pembina asrama serta 

pengelola pesantren, menjadi penggagas serta motivator dalam merumuskan dan 



melaksanakan bersama-sama berbagai tindakan partisipatif untuk menciptakan 

santri yang sadar lingkungan 

d. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui 

wawancara, observasi serta kuesioner dengan subjek penelitian, yaitu santri 

Assalaam yang dipilih berdasarkan pengamatan awal untuk melihat kesadaran 

lingkungan santri Assalaam Manado. Peneliti akan menentukan berapa orang 

santri yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian. Selain itu peneliti juga 

akan melakukan wawancara kepada guru dan pembina serta pengurus organisasi 

pesantren Assalam untuk mendapatkan data  penunjang validitas penelitian. 

e. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik dan prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi 

observasi di lingkungan pesantren, wawancara dengan santri yang menjadi subjek 

dalam penelitian, juga wawancara dengan pembina/guru serta pengurus organisasi 

pesantren Assalaam serta menyebarkan angket bagi santri khususnya santri yang 

duduk di Madrasah Tsanawiyah.  

Prosedur pengumpulan data yang pertama adalah dengan melakukan 

observasi awal. Ini bertujuan untuk melakukaan pemetaan situasi awal lokasi 

penelitian di Pesantren Assalaam yang akan menjadi data awal bagi peneliti. 

Dalam observasi ini, peneliti mengamati situasi lingkungan pesantren Assalaam 

juga perilaku santri sehari-hari yang terkait dengan kepedulian mereka terhadap 

lingkungan.  



Tahapan selanjutnya dalam prosedur pengumpulan data adalah, peneliti 

melakukan wawancara langsung dengan beberapa santri yang dipilih secara acak, 

beberapa guru atau pembina serta pengurus organisasi pesantren Assalaam.  

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menyusun kuesioner/angket 

berdasarkan indikator kesadaran lingkungan. Kuesioner ini dibagikan kepada para 

santri untuk diisi. Jawaban dari para santri akan dianalisis untuk mencari tahu 

bagaimana kesadaran lingkungan dari para santri, serta faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesadaran mereka terhadap lingkungan.  

f. Prosedur Analisis Data 

Data-data yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) dan wawancara, 

dianalisis untuk mencari tahu apakah terdapat kesesuaian antara hasil observasi 

dan wawancara yang dilakukan. Untuk analisis kuesioner yang disebarkan kepada 

para santri, peneliti membedah tiap-tiap jawaban dari butir soal dan menyajikan 

dalam bentuk persentase. Selanjutnya peneliti kemudian melakukan interpretasi 

atas hasil analisis dari observasi, wawancara dan kuesioner tersebut.  

Hasil dari interpretasi data digunakan peneliti sebagai acuan untuk 

merumuskan formulasi tidakan partisipatif yang akan diakukan dalam penelitian 

untuk mendapatkan tujuan terciptanya santri pesantren Assalam yang memiliki 

kesadaran lingkungan. 

g. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Tidak semua data yang diperoleh bisa langsung dipercaya validitasnya. Untuk 

mengetahui kebenaran data bisa menggunakan prinsip triangulasi informasi, yaitu 

pemeriksaan dan periksa ulang melalui: 



1. Keragaman Teknik PAR 

Tidak semua informasi yang dikumpulkan dan dikaji dalam satu teknik 

PAR dapat dipercaya. Melalui teknik-teknik yang lain, informasi tersebut 

dapat dikaji ulang untuk melihat apakah benar dan tepat. Teknik-teknik 

PAR pada umumnya adalah saling melengkapi dan digunakan sesuai 

dengan proses belajar yang diinginkan dan cakupan informasi yang 

dibutuhkan. 

2. Keragaman Sumber Informasi 

Subjek penelitian selalu memiliki bentuk hubungan yang kompleks dan 

memiliki berbagai kepentingan yang sering berbeda bahkan bertentangan. 

Informasi yang berasal dari sumber tunggal atau terbatas tidak jarang 

diwarnai oleh kepentingan pribadi. Karena itu, sangat perlu mengkaji silang 

informasi dari sumber yang berbeda. Dalam melaksanakan PAR perlu 

diperhatikan bahwa tidak didominasi oleh beberapa orang saja tetapi 

melibatkan semua pihak. Sumber informasi lain juga dapat dimanfaatkan 

seperti sumber sekunder yang berada di pesantren. 

 

h. Tahap-tahap Penelitian 

Desain penelitian partisipatoris secara umum terdiri dari empat tahapan 

dan senantiasa berkembang untuk saling melengkapi dan masih dapat 

dikembangkan lagi untuk memenuhi kebutuhan perkembangan. Adapun empat 

tahapan yang umum dilakukan adalah: tahapan menyusun rencana tindakan 

partisipatif secara bersama-sama, melaksanakan tindakan partisipatif, mengamati 

secara individual dan partisipatif atas tindakan yang dilakukan dan melakukan 



refleksi/evaluasi bersama-sama atas hasil dari tindakan tersebut untuk 

mendapatkan rekomendasi bagi perencanaan tindakan partisipatif berikutnya.41 

Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan rancangan partisipatif sebagai 

berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti melakukan pengumpulann data awal untuk mendapatkan 

pemahaman yang jelas tentang situasi lingkungan serta kesadaran santri 

terhadap lingkungan di pesantren Assalaam. Data awal ini digunakan 

sebaagai acuan untuk merumuskan rencana serta tindakan partisipatif 

yang akan dilakukan. 

2. Perencanaan 

Setelah mendapatkan data awal, selanjutnya peneliti menyusun rencana 

yang didalamnya menyangkut model tindakan partisipatoris, rentang 

waktu serta administrasi surat menyurat yang dibutuhkan. 

3. Tindakan Partisipatif 

Tahapan ini merupakan tahapan inti dari penelitian, dimana peneliti akan 

melaksanakan dalam bentuk tindakan partisipatif formulasi yang sudah 

dirumuskan dari hasil analisis data. Pada tahapan ini peneliti mengajak 

beberapa pihak baik internal pesantren Assalaam, ataupun pihak 

eksternal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 

terciptanya santri yang sadar lingkungan. 

 
41  Suwarsih Madya (Teori dan Praktik Penelitian Tindakan), (Yogyakarta, Alfaeta, 

2006), h. 58  



4. Observasi 

Dalam tahapan ini peneliti melibatkan beberapa orang pembina atau 

guru di pesantren Assalaam untuk menjadi observer dan mengamati 

beberapa hal penting, seperti : proses tindakan, pengaruh tindakan, 

keadaan dan kendala tindakan, serta persoalan yang lain yang timbul 

akibat tindakan.  

5. Refleksi 

Refleksi yang dimaksud adalah mengingat dan merenungkan kembali 

suatu tindakan persis seperti yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi 

berusaha memahami proses masalah, persoalan dan kendala yang nyata 

dalam tindakan. Dalam refleksi ini peneliti melibatkan beberapa pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Hasil dari refleksi berupa 

rekomendasi perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk perencanaan 

tindakan selanjutnya.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Profil Pondok Pesantren Assalaam Manado 

I. Sejarah Berdiri 

Pada awalnya, Pondok Pesantren Assalaam Manado bernama Pesantren 

Putri Assalaam Manado, yang khusus menerima santri putri. Didirikan oleh 

Yayasan Karya Islamiyah Manado pada tahun 1989.  

Pesantren Putri Assalaam Manado berdiri atas inisiatif dan ide para tokoh 

pegawai pajak muslim Manado yang menggalang dana zakat, infaq dan sedekah 

(ZIS) untuk mengembangkan kepedulian terhadap masyarakat muslim Manado. 

Baik dalam memenuhi permohonan bantuan secara pribadi maupun kelompok 

untuk kepentingan pembangunan sarana ibadah, sosial, pendidikan dan lain 

sebagainya. 

Mulanya, gerakan sosial ini dimotori oleh panitia pembangunan yang 

dipimpin Bapak Drs. Soemijanto. Ketika dana sudah terkumpul, maka 

pembebasan tanah dan pembangunan sarana pun dimulai. Pada tahun 1988 

dibangunlah masjid sebagai sarana ibadah, diberi nama Masjid Assalaam yang 

berlokasi di perumahan pajak Wale Temboan di Jln. 17 Agustus Manado.  

Berhasil membangun masjid, Yayasan kemudian mendirikan Panti Asuhan 

Yatim Piatu Assalaamuntuk menampung anak yatim-piatu dan anak dari orang tua 

tidak mampu. Berlokasi di Bailang, Kec. Bunaken Kota Manado. Peletakan batu 

pertama dilaksanakan pada 6 Mei 1986 oleh Wakil Gubernur KDH tingkat I 



Sulawesi Utara; Drs. Hi. Abdullah Mokoginta. Diresmikan  pada 9 Nopember 

1988 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara; C. J. Rantung.  

Masih di lokasi yang sama, tanggal 7 Desember 1988 Yayasan 

membangun gedung madrasah yang diproyeksikan sebagai tempat belajar formal 

bagi anak-anak yaitm piatu tersebut. Pada perkembangan selanjutnya, gedung 

madrasah itu menjadi cikal bakal berdirinya Pesantren Putri AssalaamManado. 

Pembangunan dua sarana pendidikan itu diketuai oleh Drs. Soemijanto, yang 

waktu itu menjabat sebagai Kepala Inspeksi Pajak Sulawesi Utara. 

Dalam perkembangannya, pesantren putri tersebut maju pesat, sehingga 

dibangunlah asrama dua lantai untuk menampung santriwati, selain asrama panti 

asuhan. Bahkan pada tahun 1995, juga dibangun gedung belajar 3 lantai dan 

Masjid As Sami. Gedung belajar tersebut diresmikan oleh Drs. H. Ahmad Din, 

sedangkan masjid As Sami peresmiannya ditandatangani oleh Drs. Saiful Hamid, 

MA., masing-masing sebagai tokoh pendiri Assalaam. Kedua bangunan tersebut 

ditandatangani peresmiannya pada tanggal 12 Agustus 2013. 

Sesuai namanya, Pesantren Putri Assalaamhanya menerima santri putri, ini 

berlangsung dari tahum 1989 sampai dengan tahun 2005. Pada tahun 2005 mulai 

dibuka penerimaan santri putra yang terbatas untuk tingkat Madrasah Tsanawiyah, 

dengan niat untuk membentuk kader-kader pemimpin yang siap dan sanggup 

meneruskan estafet kepemimpinan di lembaga ini. Maka diubahlah nama 

Pesantren Putri Assalaammenjadi Pondok Pesantren AssalaamManado. 

Seiring berjalannya waktu, keberadaan santri putra ternyata sering 

menimbulkan persoalan. Hal ini karena belum memadainya sarana dan prasarana 



khusus putra. Setelah melalukan evaluasi, maka pengurus Yayasan Assalaam 

Manado menginstruksikan kepada Pimpinan Pondok Pesantren Assalaam Manado 

untuk tidak menerima santri putra lagi, terhitung sejak tahun pelajaran 2012/ 

2013. Kini, Pondok Pesantren Assalam Manado kembali seperti pertama kali 

didirikan, hanya menerima santri putri saja.  

II. Pimpinan Pesantren 

Pondok Pesantren Assalaamsudah empat kali mengalami pergantian 

pimpinan, yaitu: 

a. KH. Drs. Abdurrahman Latukau, Lc. (1989-1995) 

b. Dra. Hj. Khadijah Munir (1995-1996) 

c. KH. Khalillullah Ahmas, Lc., M.Pd.I. (1996-2010) 

d. KH. Ahmad Junaedy, Lc. (2010 sampaidengan sekarang) 

Dilihat dari masa bakti masing-masing pimpinan, yayasan tidak 

merumuskan batasan waktu dalam mengemban tugas sebagai pimpinan pesantren. 

Setiap pimpinan yang telah bertugas memiliki masa bakti yang berbeda-beda. 

III. Visi dan Misi Pesantren 

Dasar Pemikiran : “Allah mengangkat derajat orong-orang beriman di 

antara kamu dan yang diberi ilmu beberapa derajat dan ALLAH Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan” (Q.S. Al Mujadalah/58: 11) 

a. Visi: Terwujudnya Lembaga Pendidikan Islam Berkualitas Yang 

Membangun Generasi Khairu Ummah 

b. Misi: 



1) Menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan IMTAQ, 

berwawasan IPTEK,  dan LIFE SKILL 

2) Menciptakan generasi yang selalu berfikir, berzikir dan 

beramal  

3) Membina generasi ber-aqidah benar, ber-akhlâqal 

karimah, giat beribadah dan beramal shaleh  yang disertai 

dengan tafaqquh-fiddin 

4) Melaksanakan dan mengemban dakwah Islam 

5) Menjunjung tinggi nilai-nilai moral, spritual, dan intelektual 

menuju kesejahteraan dan keselamatan dunia serta akhirat 

IV. Sistem Pendidikan 

Pondok Pesantren As Salam menerapkan sistem pendidikan Nasional 

dariKementrian Agama dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan Kurikulum 

2013 (K-13) tanpa meninggalkan kultur pesantren dengan Pendidikan Islam dan 

Kepesantrenan yang berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, dengan sistem 

pembelajaran dan pembinaan dengan pendekatan praktis yang dikemas dengan 

nilai-nilai akhlak al karimah. 

V. Muatan Kurikulum 

a. Program Pokok 

a. Kurikulum Pendidikan Islam dan Kepesantrenan 

a) Dirosah Al-Islamiyah (Al-Qur’an, Al-Hadits, Ulumul Qur’an, 

Al-Fiqh, Ushul Fiqh, Tauhid, Tafsir, Ulumul Hadits, Sirah 

Nabawiyah, Tajwid), 

b) Dirosah Al-Lughah Al-‘Arobiyyah (Imla’, Nahwu, Sharaf, 

Muhadatsah, Mahfudzat,) 

c) Bimbingan baca dan tulis Al-Qur’an 

d) Hafal Al-Quran Minimal 1 juz  

e) Kajian Al-Qur’an dan Tafsirannya 



f) Kajian Hadits dan Syarahnya 

g) Kajian Sirah Nabawiyah dan Implementasinya 

h) Bimbingan baca kitab Gundul dan Kaidahnya 

i) Bimbingan ibadah dan Syariat Islam. 

b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

a) Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional  

b) Kurikulum Kementerian Agama 

b. Program Penunjang 

a. Rutin: 

a) Penerapan cara hidup islami 

b) Pembinaan Aqidah dan Akhlakul Karimah 

c) Bimbingan konseling  

d) Keterampilan berbahasa asing (arab dan Inggris) 

e) Bimbingan Latihan Pidato/Khitabah 3 bahasa (Arab, Inggris 

dan Indonesia) 

f) Pembinaan Prestasi Olahraga dan Seni 

b. Insidentil :  

a) Karya Wisata dan Dakwah (Studi Tour, Observasi, Studi 

Banding, Safari Ramadhan) 

b) Latihan dasar kepemimpinan dan jurnalistik 

c) Lomba kreativitas santri (Sains, Seni, Olahraga dan Karya 

Ilmiyah) 

c. Ekstra Kurikuler 

1) Organisasi Santri (OPPA) 

2) Kepanduan/Pramuka 

3) Muhadharah (latihan pidato/ceramah) 4 bahasa (Arab, 

Inggris, Indonesia dan Daerah) 

4) Life skill dan Out bound 

5) Apresiasi Seni Islam 

6) Diskusi dan Jurnalistik 

7) Seni baca Al-Qur'an (Tilawah) 

8) Komputer dan Jaringan Internet (IT) 

9) Seni Kaligrafi  

10) Seni Suara (Nasyid/Qasidah/Marawis) 

11) Kursus/Privat bahasa Asing 

12) Bela diri Pencak Silat  

13) Keterampilan Jahit Menjahit 

14) Latihan Olahraga : basket, bulutangkis, bola voli, atletik. 

 

VI.  Kegiatan Harian 

 

NO WAKTU AGENDA KEGIATAN TEMPAT 

1 04.00-05.30 
Bangun Pagi, Salat Subuh, Zikir bakda 

salat, zikir pagi dan Membaca Al-Qur'an 
Mesjid 



2 06.00-07.00 
Mandi, Sarapan pagi, Berangkat ke 

Madrasah/Sekolah 
Asrama 

3 07.30-10.10 Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Kelas 

4 10.10-10.40 Istirahat Pertama Lingkungan sekolah 

5 10.40-12.00 Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Kelas 

6 12.00-12.40 Salat zuhur, istirahat kedua 
Masjid, tempat makan, 

lingkungan sekolah 

7 12.40-14.00 Kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) Kelas 

8 15.00-15.45 Salat Ashar, Tadarrus Al-Qur’an Mesjid 

9 15.45-16.00 Kerja Bakti Lingkungan Pesantren 

10 16.00-17.00 Ekstrakurikuler (Olahraga dan Seni) Lapangan, Ruang Eskul 

11 17.00-17.30 Mandi Sore dan Persiapan Salat Magrib Asrama 

12 17.30-19.30 

Zikir sore, Salat Magrib, Bimbingan 

Qur’an/Kitab/Ibadah, Kultum dan Salat 

Isya 

Mesjid/ 

Kelas 

13 19.30-20.30 
Makan Malam dan Persiapan Belajar 

Malam 
Asrama 

14 20.30-22.00 
Belajar Mandiri 

Ekskul Seni  
Ruang Kelas 

15 22.00-04.00 Istirahat, Tidur Malam Asrama 

 

WAKTU 
AGENDA KEGIATAN TEMPAT 

HARI JAM 

Ahad, Senin & 

Selasa 
18.00-19.00 Bimbingan baca tulis Al-Qur’an 

Masjid & Ruang 

Kelas 

Rabu & Kamis 18.00-19.00 Taklim/Kajian Kitab Masjid 

Jum’at 
18.00-19.00 

Bimbingan Aqidah, Ibadah & 

Akhlak 
Masjid 

16.00-17.00 Pramuka Madrasah/Sekolah 

Sabtu 18.00-19.00 Taklim/ Kajian Kitab Mesjid 

Senin, Selasa, 

Rabu, Kamis 

dan Sabtu 

16.00-17.00 Eskul (Olahraga, Seni, Life Skill dll) 

Lapangan/ 

Kelas/ Ruang Life 

Skill 

Kamis & Jum’at 20.00-21.00 Bimbingan Kaligrafi Ruang Eskul 

Sabtu & Ahad 20.00-21.00 Belajar Tilawah Al Quran Ruang Eskul 

Ahad 

08.00-10.00 Latihan Pencak silat Lapangan 

06.00-06.30 Nasyid/Kasidah Ruang Eskul 

06.00-09.00 Kerja Bakti & Olahraga Lingkungan Pesantrn 

 

VII. Struktur Organisasi Pondok Pesantren Assalam 



Pimpinan dan Wakil Pimpinan diangkat oleh Pengurus Yayasan As 

Salam, sedangkan pengurus pesantren di bawahnya diangkat dan diberhentikan 

oleh Pimpinan atas persetujuan Pengurus Yayasan. Berikut ini Pengurus Pondok 

Pesantren As Salam Manado tahun pelajaran 2018/2019: 

a. Ketua Yayasan Assalaam Manado/ Pengasuh :Drs. KH. Yusuf Otoluwa 

b. Pimpinan     :KH. AhmadJunaedy, Lc. 

c. Kepala Sub Bagian Ad.Um dan Ur.Dal : Mulyadi, S.Pd.I. 

d. Kepala Sub Bagian Keuangan   :Nurjannah Wahid, S.Pd.I. 

e. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana : Ma’ruf Kabaitang, S.Pd.I. 

f. Kepala Sub Bina Program & Alumni  : Masri Hamzah, SS. 

g. Kepala Kepesantrenan dan Ubudiyah  : H. Saharudin Ambo, Lc. 

h. Koordinator IT dan Pustaka   : M. Husni Mubarak, M.Pd.I. 

i. Kepala Unit Asrama dan Dapur  : Tria Nurlaily, S.Pd.I 

j. Kepala Madrasah Aliyah   : Dra. Hj. Rini Indriati 

k. Kepala Madrasah Tsanawiyah    : Drs. Harsono Makalalag 

l. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  : Ahmad Samsi, SE. MM. 

m. Kepala Sekolah SD Islam Plus   : Ananda Esti Kodoati, SE. 

n. Kepala Unit Usaha & Koperasi  : Citra D. Makalalag, S.Pd.I. 

 

VIII. Jumlah Santri dan Guru 

  

LEMBAGA KELAS JUMLAH ASRAMA 
PULANG 

PERGI 

SD Islam 
I II III       

1 11 10 22  22 

MTs VII VIII IX       



93 67 51 211 211  

MA 
X XI XII       

12 26 13 51 31 20 

SMK 
X XI XII       

23 21 27 71 22 49 

TOTAL 355 264 91 

 

 

Sedangkan Guru/ Ustadz/ Ustadzah yang mengajar di pesantren berjumlah 

44 orang, pembina asrama 7 orang, petugas Satpam 4 orang, petugas Cleaning 

Service4 orang, dan juru masak 3 orang. 

 

B. Perilaku Santri Terhadap Sampah di Lingkungan Pesantren Assalaam 

Sebelum dilakukan pendampingan di pesantren Assalaam tentang perilaku 

santri terhadap sampah di lingkungan pesantren, dapat digambarkan perilaku 

santri sebagai berikut: 

1. Santri belum memiliki kesadaran terhadap sampah di lingkungan 

pesantren. Ini terlihat dari banyaknya sampah di ruang makan, asrama 

dan kantin pesantren, seperti sampah sisa kemasanan makanan, sisa 

botol minuman. Sampah-sampah tersebut berserakan di  luar tempat 

sampah, sehingga membuat lingkungan menjadi kotor. Adapun 

lingkungan yang paling kotor adalah di lingkungan seputaran 

pesantren, terutama di kamar mandi dan selokan. (Lihat h.59) 

2. Perilaku santri terhadap lingkungan pesantren juga terlihat dari 

banyaknya sampah bertebaran di halaman pesantren, meskipun 

terdapat beberapa tempat sampah yang terletak di lingkungan 



pesantren. Ini menunjukkan bagaimana perilaku santri terhadap 

sampah di lingkungan pesantren yang sering membuang sampah 

sembarangan. (lihat h. 60) 

3. Ketika melihat sampah berserakan, santri tidak ada inisiatif untuk 

mengangkat dan membuangnya di tempat sampah. Banyak santri yang 

beranggapan bahwa urusan kebersihan sudah ada cleaning service 

yang melakukan tugas kebersihan. (lihat h. 61 dan 63) 

4. Terdapat tempat sampah besar di setiap blok di depan kamar, kalau 

didalam kamar disediakan oleh santri atas inisiatif sendiri, namun tidak 

semua santri menyedikannya, tapi kebanyakan para santri ketika 

membersihkan kamar sampahnya hanya dibiarkan diluar kamar dan 

sampahnya tidak di buang di tempat sampah. (lihat h. 59)  

5. Sebagian besar santri di pesantren Assalam menghasilkan lebih dari 5 

sampah dalam sehari. Sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh 

santri adalah sampah plastik, selain juga jenis sampah lainnya, seperti 

sampah kertas, kayu dan sisa makanan. (lihat h.65-66) 

6. Santri kurang peduli terhadap lingkungan, ini terlihat dari fakta di 

lapangan bahwa lingkungan pesantren yang paling kotor yaitu 

lingkungan kamar mandi, asrama, kamar mandi dan lingkungan 

sekolah. (lihat h. 66-67) 

Data di atas diperoleh dengan menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data, yaitu: Observasi langsung di lapangan, penyebaran kusioner 

dan wawancara langsung kepada beberapa santri, guru serta pembina. Data awal 



yang didapatkan digunakan sebagai bahan untuk menyusun formulasi tindakan 

yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian yaitu 

menciptakan santri yang sadar lingkungan. Berikut adalah hasil pengamatan, 

pengumpulan serta analisis data perilaku santri terhadap sampah di lingkungan 

pesantren Assalaam Manado: 

I. Hasil Observasi 

Sebelum melakukan wawancara dan penyebaran kuesioner, langkah awal 

yang dilakukan peneliti adalah observasi lokasi penelitian. Adapun yang menjadi 

fokus dalam observasi ini adalah kebersihan serta kerindangan di lingkungan 

pesantren Assalaam. Peneliti memperhatikan dengan seksama semua lokus yang 

ada di lngkungan pesantren. Secara umum lingkungan pesantren terdiri dari dua 

tempat besar yaitu sekolah dan asrama. 

Peneliti memulai observasi dari asrama. Di asrama ini terdapat beberapa 

lokus yang menjadi fokus pemantauan seperti ruang makan santri, kamar mandi, 

kamar tidur serta teras kamar. Hasil observasi dari lokus-lokus tersebut didapatkan 

data bahwa terdapat sampah berserakan di berbagai tempat. Seperti di ruang 

makan, banyak sampah bungkusan makanan juga botol minuman yang dibiarkan 

begitu saja oleh para santri atau tidak membuang sampah tersebut di tempat 

sampah. Pada lokus kamar-kamar santri, hanya sebagian kecil kamar saja yang 

terlihat kotor dan bersampah. Namun beda halnya dengan teras-teras kamar, 

dimana didapati banyak terdapat tumpukan-tumpukan sampah. Walaupun sudah 

disiapkan tempat sampah besar di setiap blok kamar santri, namun tetap saja 

sampah-sampah tersebut tidak di buang di tempat sampah. Lokus yang paling 



kotor di lingkungan asrama adalah seputaran kamar mandi. Dimana peneliti 

melihat banyak sampah berserakan di sekitar serta di selokan seputaran kamar 

mandi. Sampah-sampah ini ada yang berserakan ada juga yang bertumpuk di 

selokan sehingga membuat air buangan dari kamar mandi tidak berjalan dengan 

lancar. Hal ini membuat pemandangan terkesan jorok dan kumuh. Bahkan di 

fentilasi kamar mandi didapati bungkusan-bungkusan sabun juga shampoo, selain 

itu saat peneliti melihat kearah luar melalui fentilasi, terlihat beberapa pembalut 

bergelantungan di pohon di luar kamar mandi, menandakan bahwa pembalut 

tersebut hanya di lempar keluar melalui fentilasi. Kemudian untuk kualitas air, 

peneliti mendapati bahwa air yang ada dilingkungan asrama tidak terlalu bersih 

karena berwarna agak kabur. 

Selanjutnya peneliti melanjutkan observasi dilingkungan sekolah. Lokus-

lokus yang menjadi fokus pemantauan adalah halaman sekolah, ruang-ruang kelas 

serta kamar mandi. Di halaman sekolah peneliti menemui data bahwa terdapat 

beberapa tempat sampah disiapkan, namun terdapat juga sampah-sampah yang 

berserakan di halaman. Selain itu peneliti mendapati hanya terdapat beberapa 

pohon di halaman sekolah. Padahal idealnya untuk halaman sekolah yang 

tergolong luas sebaiknya ditanami pohon-pohon untuk kerindangan dan 

menetralisir polusi. Untuk di ruang-ruang kelas peneliti menemukan tingkat 

kebersihan yang lumayan baik, juga terdapat keranjang sampah di setiap kelas. 

Untuk kamar mandi sekolah peneliti menemukan keadaan yang tidak bersih, 

dimana banyak tumpukan sampah, serta ruangan kamar mandinya dalam kondisi 

kotor dan tidak terawat.  



II. Hasil Wawancara 

Setelah melakukan observasi, peneliti kemudian melanjutkan 

pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan beberapa pembina 

asrama yang juga merangkap sebagai guru, para santri dan pengurus organisasi 

pesantren Assalaam. Hasil wawancara yang dilakukan terangkum dalam tabel di 

bawah ini. 

Tabel. 1 

Hasil Wawancara 

 

No Pertanyaan  Responden Rangkuman Jawaban 

1 Bagaimana kesadaran 

santri dalam hal 

menjaga lingkungan di 

pesantren Assalam ? 

Khusnul Rohma 

Lestari (Pembina 

Asrama) 

Kesadaran sebagian santri 

masih kurang dalam 

menjaga lingkungan. 

Banyak sampah 

berserakan di kamar 

mandi, kamar tidur, 

banyak yang tidak 

membuang sampah pada 

tempatnya meskipun 

sudah disiapkan tempat 

sampah. Tidak berinisiatif 

untuk membuang sampah 

pada tempatnya jika 

mereka melihat sampah di 

depan mereka. 

Sintia Pantow 

(Pembina Asrama) 

Kesadaran santri masih 

kurang,  karena sampah 

mereka tidak dibuag pada 

tempatnya, hanya 



dibiarkan di depan pintu 

kamar. 

Andi Syarifah 

(Pembina Asrama) 

 Kesadaran santri masih 

minim, masih sering 

buang sampah 

sembarangan, cuek jika 

melihat sampah 

Kasubag Bina 

Program dan 

Alumni 

Para santri masih kurang 

kepedulian daam menjaga 

lingkungan karena 

kebiasaan manja dari 

rumah dan terbawa sikap 

ini sampai di pesantren. 

2 Apakah disiapkan 

tempat sampah di 

lingkungan peantren 

Assalam Manado ? 

 Keseluruhan responden 

menjawab bahwa tersedia 

tempat sampah yang 

cukup memadai di 

lingkungan pesantren dan 

sekolah Assalam 

 

3 Apa upaya yang 

dilakukan pihak 

pesantren dalam hal 

menjaga lingkungan ? 

Khusnul Rohma 

Lestari (Pembina 

Asrama) 

Menasehati para santri 

untuk menjaga 

lingkungan, membuat 

jadwal kebersihan, 

pemeriksaan kebersihan 

tiap kamar, memberikan 

sangsi bagi santri yang 

tidak menjaga kebersihan. 



Sintia Pantow 

(Pembina Asrama) 

Menegur dan menasehati 

santri yang tidak menjaga 

kebersihan, kerja bakti 

massal perminggu, lomba 

kebersihan kamar, 

pemilihan santri terajin. 

Andi Syarifah 

Burhanudin 

(Pembina Asrama) 

Kerja bakti massal 

perminggu, lomba 

kebersihan kamar tiap 

bulan, pemilihan santri 

terajin 

Kasubag Bina 

Program dan 

Alumni 

Menegur siswa yang tidak 

menjaga kebersihan, kerja 

bakti. 

 

4 Apa faktor yang 

menyebabkan santri 

kurang peduli dengan 

lingkungan ? 

Khusnul Rohma 

Lestari (Pembina 

Asrama) 

Santri memang malas dan 

hanya berharap pada 

cleaning service untuk 

melaksanakan tugas 

kebersihan 

Sintia Pantow 

(Pembina Asrama) 

Sikap malas dan manja. 

Padahal di asrama dididik 

agar mereka bisa bersikap 

mandiri. 

Andi Syarifah 

Burhanudin 

(Pembina Asrama) 

 Kurangnya pengetahuan 

santri tentang bahaya 

sampah 

 

Kasubag Bina 

Program dan 

Kebiasaan malas dan 

manja dari rumah mereka 



Alumni dan dibawa sampai tinggal 

di asrama. 

5 Apakah persoalan 

lingkungan sering di 

bahas dalam rapat 

pengelola pesantren ? 

 Seluruh responden 

menjawab bahwa tidak 

pernah ada pembahasan 

tentang program 

pengelolaaan lingkungan 

dalam rapat pengelola 

pesantren. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran 

santri terhadap lingkungan khususnya tentang sampah masih kurang. Hal ini 

terlihat dari sikap mereka yang sering membuang sampah sembarangan, acuh 

terhadap sampah disekitar mereka bahkan mereka menganggap bahwa tugas dari 

membersihkan lingkungan pesantren adalah tugas dari cleaning service. Para 

santri belum memiliki kesadaran bahwa sampah yang dihasilkan adalah tanggung 

jawab dari diri sendiri untuk dibuang pada tempatnya. Selain itu, tidak ada 

pembahasan khusus dalam rapat kerja guru mengenai masalah lingkungan. 

Padahal untuk menciptakan lingkungan yang bersih harus ada kerja sama dari 

semua pihak. 

III. Hasil Penyebaran Kusioner 

Selain melakukan observasi dan wawancara, penelliti juga melakukan 

penyebaran kuesioner (Lihat Pada Lampiran 5) kepada para santri untuk 

memperkuat validitas data penelitian. Kuesioner yang disebarkan terdiri dari 20 

(duapuluh) pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator kesadaran lingkungan. 



Dalam kuesioner ini peneliti tidak meminta para santri sebagai subjek penelitian 

untuk menuliskan nama agar terjaga objektivitas dari jawaban yang diberikan.  

Kuesioner yang disebar diisi oleh 131 orang santri. Setelah mengumpulkan 

hasil penyebaran kuesioner tersebut, peneliti kemudian melakukan analisis 

jawaban dari setiap soal dalam kuesioner tersebut. Hasilnya adalah sebagai 

berikut: 

Analisis soal nomor satu menggambarkan bahwa sebagian besar santri di 

pesantren Assalam memahami tentang bahaya sampah, seperti terlihat dalam 

presentasi di bawah ini : 

Apakah Anda Mengetahui Tentang Bahaya Sampah ? 

Ya Tidak 

95% 5% 

 

Analisis soal nomor dua menggambarkan bahwa sebagian besar santri di 

pesantren Assaalam memahami perbedaan antara sampah organik dan anorganik, 

seperti presentasi di bawah ini : 

Apakah Anda Mengetahui Perbedaan Antara Sampah Organik dan 

Anorganik? 

Ya Tidak 

80% 20% 

 

Analisis soal nomor tiga menggambarkan bahwa dalam sehari santri di pesantren 

Assalaam menghasilkan lebih dari 5 buah sampah. Seperti presentasi di bawah ini.  



Dalam Sehari berapa banyak jumlah sampah yang anda hasilkan ? 

2 3 4 5 Lebih dari 5 

- 7% 8% 19% 66% 

 

Analisis soal nomor empat menggambarkan bahwa jenis sampah yang 

paling banyak dihasilkan oleh santri di pesantren Assalaam adalah sampah plastic. 

Seperti persentasi di bawah ini:  

Jenis SampahApa yang Paling Banyak Anda Hasilkan ? 

Plastik Kertas Kayu Sisa Makanan Lainnya 

88% 4% - 4% 4% 

 

Analisis soal nomor lima menggambarkan bahwa cara memperlakukan 

sampah milik santri pesantren Assalaam dominan di buang di tempat sampah. 

Seperti presentasi di bawah ini : 

Bagaimana AndaMemperlakukan Sampah milik Anda ? 

Membuangnya 

di tempat 

sampah 

Dibuang di 

Sembarang Tempat 

Ditinggalkan 

Begitu Saja 

Dibuang di 

selokan/sungai 

Lainnya 

73 - 19% - 8% 

 

Analisis soal nomor enam menggambarkan bahwa tempat yang paling 

kotor di lingkungan pesantren Assalaam menurut para santri adalah di kamar 

mandi. Seperti presentasi di bawah ini : 

 



Menurut Anda Tempat Mana Yang Paling Kotor di Lingkungan Pesantren 

Assalaam ? 

 
Sekolah Asrama Kamar Mandi Kamar Tidur Lainnya 

- 23% 72% 5% - 

 

Analisis soal nomor tujuh menggambarkan bahwa kegiatan membersihkan 

lingkungan di pesantren Assalam dominan dilakukan seminggu sekali. Seperti 

presentasi di bawah ini: 

 

 

Seberapa Sering di Pesantren Assalaam Melaksanakan Kegiatan 

Membersihkan Lingkungan ? 

Seminggu Sekali 2 Minggu Sekali Sebulan Sekali Lainnya 

71% 16% 4% 9% 

 

Analisis soal nomor delapan menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

tidak tahu jika ada atau tidak adanya program go green (penghijauan) di pesantren 

Assalaam. Seperti presentasi di bawah ini: 

 

Apakah Terdapat Program Go Green (Penghijauan) di Lingkungan 

Pesantren Assalam ? 

 
Ya Tidak Tidak Tahu 

11% 27% 62% 

 



Analisis soal nomor sembilan menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri mengaku kamar mandi-kamar mandi yang ada di pesantren Assalaam jarang 

dalam keadaan bersih. Seperti presentasi di bawah ini. 

 

Apakah Kamar Mandi di Lingkungan Pesantren Assalam Selalu Bersih? 

Ya Tidak Jarang 

- 15% 85% 

 

Analisis soal nomor sepuluh menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

mengaku jarang terdapat ketersediaan air bersih di lingkungan pesantren Assalam 

Manado. Seperti presentasi di bawah ini: 

Apakah terdapat ketersediaan air bersih di lingkungan Pesantren? 

Ya Tidak Jarang 

33% 8% 59% 

 

Analisis soal nomor sebelas menggambarkan bahwa jumlah santri yang 

bersikap membiarkan sampah lebih banyak dari pada yang membuang sampah 

pada tempatnya. Seperti presentasi di bawah ini. 

Bagaimana Sikap Anda Ketika Melihat ada Sampah di Lingkungan 

Pesantren? 

Membuangnya di Tempat Sampah Membiarkan Saja Lainnya 

40% 42% 18% 

 



Analisis soal nomor duabelas menggambarkan bahwa hampir sama 

jumlah antara santri yang menganggap ketersediaan tempat sampah di lingkungan 

asrama Assalaam sudah memadai dan yang menganggap jumlah ketersediaan 

tempat sampah di lingkungan asrama Assalam cukup memadai. Seperti presentasi 

di bawah ini. 

Menurut Anda Seberapa Memadai Jumlah Ketersediaan Tempat Sampah di 

Lingkungan Asrama Assalam ? 

Memadai Cukup Memadai Tidak Memadai 

40% 42% 18% 

 

Analisis soal nomor tigabelas menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri  menganggap ketersediaan tempat sampah di lingkungan sekolah Assalaam 

cukup memadai. Seperti presentasi di bawah ini. 

Menurut Anda Seberapa Memadai Jumlah Ketersediaan Tempat Sampah di 

Lingkungan Sekolah Assalam ? 

Memadai Cukup Memadai Tidak Memadai 

31% 54% 15% 

 

Analisis soal nomor empatbelas menggambarkan bahwa seluruh santri 

mengakui jika terdapat jadwal petugas kebersihan di asrama Assalaam. Seperti 

presentasi di bawah ini. 

Apakah Terdapat Jadwal Petugas Kebersihan di Asrama Assalam ? 

Ya Tidak 



100% - 

 

Analisis soal nomor limabelas menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri jarang melaksanakan tugasnya jika mendapat giliran sebagai petugas 

kebersihan di asrama Assalaam. Seperti presentasi di bawah ini. 

 

Jika Jawaban Nomor 14 adalah “Ya” apakah Anda Melaksanakan  Tugas 

Anda jika Mendapat Giliran Sebagai Petugas Kebersihan di Asrama ? 

 
Ya Tidak Jarang 

34% 12% 54% 

 

Analisis soal nomor enambelas menggambarkan bahwa seluruh santri 

mengakui bahwa terdapat jadwal petugas kebersihan kelas di pesantren Assalaam. 

Seperti peosentasi di bawah ini. 

Apakah Terdapat Jadwal Petugas Kebersihan di Kelas Anda ? 

Ya Tidak 

100% - 

 

Analisis soal nomor tujuh belas menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri di pesantren Assalaam  melaksanakan tugasnya jika mendapat giliran 

sebagai petugas kebersihan kelas. Seperti prosentasi di bawah ini. 

Jika Jawaban Nomor 16 adalah “Ya” apakah Anda Melaksanakan  Tugas 

Anda jika Mendapat Giliran Sebagai Petugas Kebersihan di Kelas ? 

 
Ya Tidak Jarang 

69% 4% 27% 



 

Analisis soal nomor delapan belas menggambarkan bahwa seluruh santri 

mengakui jika terdapat aturan tertulis untuk menjaga kebersihan di lingkungan 

pesantren Assalaam. Seperti prosentasi di bawah ini. 

Apakah ada aturan tertulis tentang menjaga kebersihan di Lingkungan 

Pesantren ? 

 
Ya Tidak 

100% - 

 

Analisis soal nomor sembilan belas menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri mengaku jarang mendapatkan hukuman jika terbukti tidak menjaga 

kebersihan di lingkungan pesantren Assalaam. Seperti prosentasi di bawah ini. 

Jika Jawaban Nomor 18 adalah “Ya” apakah ada hukuman bagi santri yang 

terbukti tidak menjaga kebersihan? 
Ya Tidak Jarang 

38% 12% 50% 

 

Analisis soal nomor duapuluh menggambarkan bahwa sebagian besar 

guru/pembina rutin mengingatkan kepada para santri untuk menjaga kebersihan 

lingkungan pesantren Assalaam. Seperti prosentasi di bawah ini. 

 

Apakah para guru/Pembina di Pesantren Assalam rutin menyerukan untuk 

menjaga kebersihan ? 

 
Ya Tidak Hanya sebagian guru/pembina 

61% 4% 35% 

 



Dari hasil analisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara 

dan penyebaran kuesioner, peneliti kemudian melakukan interpretasi atas data-

data tersebut, dan diperoleh hasil berupa : 

1. Terdapat kesesuaian fakta di lapangan dan  pemahaman antara guru 

pembina, pegurus organisasi pondok pesantren dan para santri bahwa 

santri di pesantren Assalaam masih kurang kesadaran dalam menjaga 

lingkungannya. 

2. Tidak terdapat program yang konsisten dari pengelola pesantren 

Assalaam dalam hal menjaga lingkungan. 

3. Lokus yang paling banyak ditemukan sampah di lingkungan pesantren 

Assalaam adalah kamar mandi. 

4. Tidak ada punishment yang konsisten bagi santri yang terbukti tidak 

menjaga lingkungan di pesantren Assalam. 

5. Jarang ada ketersediaan air bersih di lingkungan pesantren Assalaam.  

 

C. Upaya menciptakan santri sadar lingkungan dengan pendekatan 

Participatory Action Research pada santri di lingkungan Pesantren 

Assalaam Manado. 

Setelah menganalisis dan menginterpretasi data awal tentang kesadaran 

lingkungan santri di pesantren Assalaam, peneliti selanjutnya melakukan lanjutan 

dari rancangan penelitian  yaitu perencaaan, tindakan partisipatif, observasi dan 

refleksi. Rancangan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut : 

 



1. Perencanaan 

Langkah-langkah tindakan partisipatif, observasi serta refleksi disusun 

dalam sebuah perencanaan yang tergambarkan sebagai berikut : 

Daftar Tabel 2 

Tahapan Perencanaan 

  

2. Tindakan Partisipatif 

Setelah menyusun perencanaan, peneliti selanjutnya memulai 

melaksanakan tindakan partisipatif. Tindakan partisipatif merupakan kegiatan inti 

dari penelitian, dimana dalam fase ini peneliti melakukan intervensi berupa 

melaksanakan tindakan yang sudah dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan 

interpretasi data awal tetang kesadaran lingkungan santri di pesantren Assalaam. 

No Upaya Waktu Pelaksana Perlengkapan 

1 Tindakan Partisipatif 

a. Focus Group 

Discusion 

 

17/02/2019 

 

 

 

Peneliti, Pengelola 

pesantren, pembina/guru 

 

 

Catatan 

 

 

b. Sosialisasi 

 

18/02/2019 

 

Peneliti, Observer 

 

Laptop, 

Proyektor. 

c. One day one 

trash 

19/02/2019  

dan seterusya 

 

Santri, Peneliti, Observer 

 

 

Tempat sampah 

 

 

d. Alat Peraga 

Kebersihan 

19/02/2019 

 

 

Peneliti, Observer 

 

 

Poster 

 

 

e. Clean Up Day 09/03/2019 Santri, peneliti, Tim 

clean up, observer 

Sapu lidi, sapu 

ijuk, keranjang 

sampah, sarung 

tangan, trashbag 

2 Observasi 

17/02/2019 

s/d 

15/03/2019 

Guru/Pembina, pengelola 

pesantren 

Kamera, kertas, 

pulpen. 

3 Refleksi 
17/03/2019 Peneliti, guru/pembina, 

pengelola pesantren 

Kertas Refleksi 



Dari tindakan partisipatif ini diharapkan dapat  merubah kesadaran lingkungan 

santri menjadi lebih baik. Adapun rumusan tindakan partisipatif terdiri dari 5 

tindakan, yaitu :focus group discussion, sosialisasi, one day one trash, Alat Peraga 

Kebersihan dan Clean Up Day.  

a. Focus Group Discusion(FGD) 

Untuk memulai segala sesuatu yang berkaitan dengan intervensi dalam 

tindakan partisipatif, peneliti memulai dengan melakukan FGD. Kegiatan 

ini bertujuan untuk membangun kesepahaman antar berbagai komponen 

yang ada di pesantren Assalaam, khususnya yang akan terlibat secara 

partisipatif untuk menciptakan lingkungan pesantren yang bersih. Pola 

yang dilakukan dalam FGD adalah peneliti sebagai narasumber mengajak 

para santri untuk menemukan permasalahan-permasalahan seputar 

lingkungan yang ada di pesantren Assalaam. Selanjutnya peneliti meminta 

para santri dibantu oleh pembina dan pengelola pesantren untuk 

merumuskan solusi bersama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan 

tersebut. Solusi bersama yang dirumuskan menjadi poin kesepakatan 

semua yang terlibat dalam FGD untuk dilaksanakan secara bersama-sama. 

Peneliti mengajak semua pihak yang terlibat dalam FGD untuk 

berkomitmen melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi 

kesepakatan agar tujuan menciptakan santri yang sadar lingkungan dapat 

tercapai. Adapun poin-poin kesepakatan bersama tersebut adalah 

sosialisasi, one day one trash (satu hari satu sampah) dan pemasangan alat 

peraga kebersihan dan clean up day. 



b. Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan langkah awal dalam tindakan partisipatif. 

Sosialisasi ini bertujuan membuka cara pandang para santri dalam 

memahami problematika lingkungan. Diharapkan setelah mengikuti 

sosialisasi, para santri akan memiliki pemahaman baru khususnya tentang 

bahaya sampah sehingga dapat merubah perilaku mereka dalam 

memperlakukan sampah di lingkungan sekitar. Sosialisasi ini dilaksanakan 

pada 18 Februari 2019 di ruang pengurus pesantren Assalaam.Yang 

bertindak sebagai narasumber adalah peneliti sendiri, dan peserta 

sosialisasi adalah santri pesantren Assalaam. Adapun yang bertindak 

sebagai observer adalah  3  orang pembina asrama serta 1 orang pengelola 

pesantren Assalam. Materi yang disajikan dalam sosialisasi ini diantaranya 

: pengenalan tentang sampah dan bahayanya, kondisi sampah di Indonesia, 

bahaya sampah plastik, tips mengurangi sampah plastik.  

c. One day one trash 

One day one trush adalah tindakan partisipatif kedua setelah sosialisasi 

berupa pembiasaan kepada semua santri di pesantren Assalaam untuk 

memungut minimal satu sampah setiap pagi hari sebelum berangkat ke 

sekolah.Tindakan ini bertujun untuk melatih santri agar membiasakan diri 

bersikap peduli ketika melihat sampah. Dari data awal diperoleh bahwa 

santri di pesantren Assalaam sebagian besar bersikap tidak peduli ketika 

mereka melihat sampah. Melalui tindakan ini diharapkan sikap tersebut 

dapat berubah. Tindakan ini mulai dilaksanakan sejak 19 Februari 2019. 



Setiap pagi sebelum menuju sekolah, semua santri diwajibkan memungut 

sampah dan membuangnya di tempat sampah. One day one trush juga 

dilakukan oleh pembina asrama, bertujuan untuk memotivasi serta 

menstimulasi para santri agar mau melakukan secara rutin kegiatan ini 

setiap hari. Selain itu peneliti juga meminta pembina asrama untuk 

memantau aktivitas tersebut setiap hari, untuk menjaga konsistensi dari 

upaya pembiasaan ini. 

 

d. Alat Peraga Kebersihan (APK) 

APK adalah perangkat berupa poster-poster yang bertuliskan ajakan untuk 

menjaga lingkungan yang ditempelkan di berbagai tempat di pesantren 

Assalaam diantaranya : kamar mandi, taman baca, ruang makan, emperan 

masjid, kantin, asrama, pintu kamar, ruang tunggu, gerbang asrama. 

Model-model poster yang disebarkan diantaranya seperti di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APK ini bertujuan sebagai motivasi serta pengingat bagi semua santri 

agar konsisten menjaga lingkungan. Selain itu peneliti juga meminta para 

santri untuk mencari konten-konten yang bersifat ajakan menjaga 

kebersihan lingkungan dan membuatnya menjadi APK mereka masing-

masing dengan berbagai kreativitas. 

e. Clean Up Day 

Clean up day merupakan puncak dari tindakan partisipatif yang 

dilakukan oleh peneliti. Dalam tindakan ini peneliti mengajak semua 



komponen yang ada di pesantren Assalaam, kususnya para santri untuk 

melakukan kerja bakti bersama, membersihkan seluruh lingkungan 

pesantren. Selain santri komponen lain yang terlibat adalah para guru, 

pembina serta pengelola pesantren. Jumlah peserta Clean UpDay sekitar 

seratus lima puluh (150) orang. Dalam tindakan partisipatif ini peneliti 

beserta para guru dan pembina memotivasi para santri agar dengan 

antusias bekerja membersihkan lingkungan. 

Adapun lokus-lokus yang menjadi sasaran clean up adalah lingkungan 

pondok (kamar mandi, selokan, kamar tidur, ruang makan, teras kamar, 

halaman), serta lingkungan sekolah (halaman sekolah, kamar mandi, 

kelas).Para santri dibagi menjadi beberapa kelompok dan disebar pada 

lokus-lokus yang sudah ditentukan. Dan setiap lokus ditunjuk seorang 

penanggung jawab lokus yang berasal dari guru atau pembina serta satu 

orang pemimpin kelompok yang ditunjuk dari para santri. Tindakan 

partisipatif berlangsung selama dua jam sejak pukul 06.00 s/d 08.00. Para 

santri terpantau sangat antusias dalam melaksanaakan tanggung jawab 

mereka di setiap lokus. Akhir dari kegiatan adalah para guru, pembina 

serta peneliti melakukan pengecekan ditiap lokus untuk memastikan 

sejauh mana hasil kerja dari para santri. 

3. Observasi 

Tahapan observasi atau pengamatan berjalan bersamaan dengan tahapan 

tindakan partisipatif. Orang yang melakukan observasi disebut observer. Dalam 



penelitian ini yang ditunjuk sebagai observer adalah 2 orang pembina dan 1 orang 

pengelola pesantren, yaitu : 

 Tabel. 3 

Tahapan Observasi 

 

No Nama Observer Jabatan Keterangan 

1 Masri Hamzah, SS  

Kepala Sub Bina Program dan 

Alumni 

Observer 1 

2 

Andi Syarifah Burhanudin, 

SE 

Pembina Asrama 

Observer 2 

3 Sintia Pantouw, S.Pd Pembina Asrama Observer 3 

 

Para observer bertugas melakukan pengamatan terhadap semua proses 

tindakan partisipatif, pengaruh tindakan, keadaan dan kendala tindakan, persoalan 

lain yang muncul. Berikut adalah catatan pengamatan dari tiap observer. 

 

a. Catatan Oberver 1 

Tabel. 4 

Catatan Observer 1 

 

No Tahapan Observasi Catatan Pengamatan 

1 Focus group discussion Peneliti dengan baik memimpin jalannya FGD, 

memberikan pemahaman serta mengarahkan 

program-program tindakan yang akan dilakukan 

2 Sosialisasi Materi sosialisasi sudah bagus, hanya sebaiknya 



menambahkan contoh succes story  pesantren 

yang berwawasan lingkungan 

3 One day one trush Ada sebagian kecil santri yang masih cuek 

dengan sampah, namun sebagian besar sudah 

melaksanakan program. 

4 Alat Peraga Kebersihan Butuh diadakan APK dalam bentuk baliho untuk 

lebih menguatkan pesan kampanye 

5 Clean up day Semua peserta antusias, hanya tidak semua 

peserta menggunakan sarung tangan. Kedepan 

butuh pengadaan sarung tangan untuk semua 

peserta. 

 

 

b. Catatan observer 2 

Tabel. 5 

Catatan Observer 2 

 

No Tahapan Observasi Catatan Pengamatan 

1 Focus group discussion Sebaiknya melibatkan pimpinan pengurus 

pesantren Assalaam, agar rekomendasi FGD bisa 

dijadikan kebijakan. 

2 Sosialisasi Sudah baik dalam memaparkan materi sosialisasi 

3 One day one trush Program terlaksana dengan baik 

4 Alat Peraga Kebersihan Sudah baik dan memiliki dampak positif 



5 Clean up day Sarung tangan yang digunakan para peserta 

clean up masih kurang, namun semua peserta 

bersemangat mengikuti kegiatan. 

 

c. Observer 3 

Tabel. 6 

Catatan Observer 3 

 

No Tahapan Observasi Catatan Pengamatan 

1 Focus group discussion Sudah baik dalam mengarahkan FGD 

2 Sosialisasi Sudah baik, membuka wawasan para santri 

tentang bahaya sampah 

3 One day one trush Program sudah terlaksana dengan baik. 

4 Alat Peraga Kebersihan Berdampak postif bagi para santri 

5 Clean up day Para santri sangat bersemangat mengikuti 

program. 

Kedepan perlu memperbanyak sarung tangan 

untuk peserta clean up. 

 

4. Refleksi 

Yang dimaksud dengan refleksi adalah mengingat dan merenungkan 

kembali suatu tindakan persis seperti apa yang telah dicatat dalam observasi. 

Refleksi berusaha memahami proses masalah, persoalan, dan kendala yang nyata 

dalam tindakan partisipatif. Refleksi mempertimbangkan ragam perspektif yang 



mungkin ada dalam situasi sosial, dan memahami persoalan dan keadaan tempat 

timbulnya persoalan itu. 

Dalam penelitian ini, bentuk refleksi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

kembali melakukan focus group discussion, dimana dalam FGD ini peneliti 

kembali mengajak orang-orang yang terlibat dalam FGD diawal saat peneliti 

mengajak mereka merumuskan tindakan partisipatif untuk membentuk santri yang 

sadar lingkungan. Orang-orang tersebut adalah pembina/guru, pengelola pesantren 

dan perwakilan santri. Jika dalam FGD pertama peneliti meminta mereka untuk 

merumuskan tindakan partisipatif, maka pada FGD ini peneliti mengajak mereka 

untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan ataupun kekurangan dan kendala 

dari pelaksaaan berbagai tindakan partisipatif tersebut. Adapun poin-poin penting 

yang muncul dalam pembahasan FGD adalah sebagai berikut 

a. Keberhasilan 

Sejauh ini tujuan dari pelaksanaan tindakan-tindakan partisipatif dianggap 

berhasil berdasarkan beberapa penilaian seperti dalam melaksanakan 

sosialisasi para santri antusias dalam menyimak pemaparan dari 

narasumber, juga terjadi interaksi yang aktif dalam kegiatan tersebut. Pola 

pikir santri dalam hal bahaya sampah mulai terbangun. 

Pada pelaksanaan penyebaran Alat Peraga Kebersihan (APK) dinilai 

maksimal dalam mengkampanyekan kesadaran lingkungan bagi para 

santri. APK disebar diberbagai titik di lingkungan pesantren. Para santri 

yang setiap beraktifitas di lingkungan pesantren selalu diingatkan untuk 

menjaga kebersihan lingkungan melalui macam-macam poster APK. 



Efeknya adalah santri menjadi enggan untuk membuang sampah 

sembarangan. Selain itu mereka dengan inisiatif sendiri langsung 

mengambil dan membuang di tempat sampah jika melihat terdapat sampah 

dihadapan mereka. 

Dalam pelaksanaan one day one trush dinilai berhasil menumbuhkan 

kebiasaan santri menjaga lingkungan. Sesuai dengan pemantauan para 

pembina/guru setiap pagi santri memungut minimal satu sampah saat akan 

berangkat ke sekolah. Ini menjadi kebiasaan baru yang bernilai positif di 

lingkungan pesantren Assalaam. Para santri antusias saling mengingatkan 

untuk memungut sampah ketika mereka bersama-sama berangkat sekolah. 

Clean up day menjadi tindakan puncak dari beberapa tindakan yang 

dirumuskan untuk membentuk kesadaraan lingkungan santri. Pelaksanaan 

ini dinilai berhasil karena seluruh santri, pembina/guru serta pengelola 

pesantren turut terlibat serta antusias dalam pelaksanaan. Clean up day 

langsung membuahkan hasil berupa penampakan lingkungan yang bersih 

dan asri. Berbagai lokus di sekitar lingkungan pesantren Assalaam yang 

sebelumnya kelihatan kotor bahkan jorok, setelah pelaksanaan clean up 

langsung berubah menjadi bersih dan enak dipandang. Selain itu setelah 

dilaksanakannya cleanup pengurus OPPA mengaktifkan kembali kerja 

bakti setiap sore hari. 

 

 

b. Kelemahan 



Meskipun banyak keberhasilan dalam pelaksanaan beberapa tindakan 

partisipatif, namun ada beberapa kelemahan yang menjadi bahan evaluasi, 

seperti : 

1) Alat peraga kampanye belum terdapat yang berukuran besar seperti 

baliho yang mencerminkan pesantren berwawasan lingkungan. 

2) Ketersediaan sarung tangan masih kurang dalam pelaksanaan clean 

up day sehingga sebagian peserta tidak menggunakan sarung 

tangan. 

c. Kendala 

Dari hasil evaluasi, tidak ditemui kendala dalam pelaksanaan semua 

tindakan partisipatif. 

 

D. Kontribusi dari upaya menciptakan santri sadar lingkungan di 

pesantren Assalam Manado 

Setelah selesai melaksanakan rangkaian inti dari participatory action 

research  maka peneliti melakukan pengumpulan data kembali untuk mencari 

tahu sejauh mana kontribusi dari upaya-upaya yang dilakukan guna menciptakan 

santri sadar lingkungan di pesantren Assalaam Manado. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan sama seperti teknik yang dipakai saat peneliti 

mencari tahu tingkat kesadaran awal santri dalam hal menjaga lingkungan.  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan kuesioner maka terdapat 

beberapa kontribusi dari upaya menciptakan santri sadar lingkungan di pesantren 

Assalam yaitu: 



1. Dari segi perilaku santri mulai berubah dalam hal kesadaran menjaga 

lingkungan. Santri mulai peduli dengan bahaya sampah. Sampah milik 

mereka di buang di tempat sampah. Jika melihat terdapat sampah, 

mereka dengan inisiatif sendiri mengangkat dan membuang sampah 

tersebut di tempatnya. Sebagian santri mulai memahami akan bahaya 

sampah plastik, ini bisa diketahui dari perilaku mereka yang mulai 

menggunakan tumbler sebagai pengganti dari botol-botol air kemasan 

sekali pakai. (lihat h. 92-93) 

2. Terdapat perbedaan yang signifikan perihal kondisi lingkungan sebelum 

diadakan tindakan partisipatif dengan kondisi saat ini setelah 

dilaksanakan tindakan partisiptif. Beberapa lokus yang awalnya kotor 

bahkan terkesan jorok kini dalam keadaan yang bersih. Contohnya 

seperti kamar mandi, jika sebelumnya banyak sampah baik di luar kamar 

mandi, di dalam sampai pada fentilasi, kini setelah dilaksanakan tindakan 

partisipatif sudah bersih dan nyaman untuk digunakan. Begitu juga 

dengan selokan. Jika sebelumnya jorok karena banyak sampah dan 

membuat jalan air tersumbat, kini  bersih dari sampah dan air selokan 

berjalan lancar. Lokus-lokus lain yang juga terpantau bersih adalah ruang 

kantin, kamar santri dan teras kamar santri. (lihat h. 89-90). 

3. Santri menggunakan slogan “Hanya Monyet Yang Buang Sampah 

Sembarangan” sebagai bentuk teguran untuk bertanggung jawab terhadap 

sampah mereka. Selain itu setelah dilakukan clean up day pengurus 

OPPA mengaktifkan kembali program kerja bakti setiap sore.  Melalui 



poster yang ditempel santri  lebih sadar untuk membuang sampah pada 

tempatnya. Sebelumnya dikantin masih banyak sampah berserakan di 

atas meja namun sekarang sudah mulai berkurang dari biasanya. Begitu 

juga kamar mandi sudah jauh lebih bersih dari sebelumnya. (lihat h. 91) 

4. Santri menghasilkan 3 buah sampah setiap harinya. Sebelum dilakukan 

tindakan partisipatif mereka menghasilkan sampah lebih dari lima buah 

setiap harinya.Terjadi penurunan yang signifikan jumlah santri yang 

menganggap bahwa tempat yang paling kotor di lingkungan pesantren 

Assalaam adalah kamar mandi. Serta terjadi peningkatan yang signifikan 

jumlah santri yang menganggap bahwa kamar mandi-kamar mandi di 

lingkungan pesantren Assalaam selalu bersih. Sebelum dilakukan 

tindakan partisipatif, sangat signifikan jumlah santri yang menganggap 

bahwa tempat yang paling kotor di lingkungan pesantren Assalaam 

adalah kamar mandi. Selain itu mereka juga menganggap bahwa kamar 

mandi-kamar mandi tersebut selalu kotor. (lihat h. 94-95) 

5. Terdapat peningkatan jumlah yang signifikan, jumlah santri yang 

melaksanakan tugas  ketika mereka mendapat giliran sebagai petugas 

kebersihan di asrama dan di kelas, serta sebagian besar dari mereka 

mengaku mendapat hukuman jika tidak melaksanakan tugas. Sebelum 

dilakukan tindakan partisipatif, banyak santri mengaku tidak 

melaksanakan tugas mereka jika mendapat giliran sebagai petugas 

kebersihan dan sebagian besar dari mereka juga mengaku tidak mendapat 

hukuman walaupun tidak melaksanakan tugas. (lihat h. 101) 



6. Terdapat peningkatan yang signifikan jumlah santri yang menganggap 

bahwa para pembina/guru di pesantren Assalam rutin menyerukan untuk 

menjaga kebersihan. (lihat h. 102) 

Data di atas diperoleh dengan menggunakan beberapa metode 

pengumpulan data, yaitu: Observasi langsung di lapangan, penyebaran kuesioner 

dan wawancara langsung kepada beberapa santri, guru serta pembina. Berikut 

adalah hasil pengamatan, pengumpulan serta analisis data kontribusi dari upaya 

menciptakan santri sadar lingkungan di pesantren Assalam Manado. 

1. Observasi 

Setelah selesai pelaksanaan beberapa tindakan partisipatif, peneliti 

kemudian mulai mengukur sejauh mana dampak atas upaya yang 

dilakukan. Langkah awalnya adalah dengan melakukan observasi atau 

pengamatan. Fokus pengamatannya adalah perilaku santri dalam hal 

menjaga lingkungan dan keadaan lingkungan itu sendiri. Dari segi perilaku 

santri terpantau bahwa mereka mulai berubah dalam hal kesadaran 

menjaga lingkungan.Terpantau jika santri mulai peduli dengan bahaya 

sampah. Sampah milik mereka di buang di tempat sampah. Jika melihat 

terdapat sampah, mereka dengan inisiatif sendiri mengangkat dan 

membuang sampah tersebut di tempatnya. Terpantau juga sebagian santri 

mulai memahami akan bahaya sampah plastik, ini bisa diketahui dari 

perilaku mereka yang mulai menggunakan tumbler sebagai pengganti dari 

botol-botol air kemasan sekali pakai. 



Adapun hasil pengamatan pada keadaan lingkungan menunjukkan 

perubahan yang positif. Terdapat perbedaan yang signifikan perihal 

kondisi lingkungan sebelum diadakan tindakan partisipatif dengan kondisi 

saat ini setelah dilaksanakan tindakan partisiptif. Beberapa lokus yang 

awalnya kotor bahkan terkesan jorok kini terpantau dalam keadaan yang 

bersih. Contohnya seperti kamar mandi, jika sebelumnya banyak sampah 

baik di luar kamar mandi, di dalam sampai pada fentilasi, kini setelah 

dilaksanakan tindakan partisipatif terpantau sudah bersih dan nyaman 

untuk digunakan. Begitu juga dengan selokan. Jika sebelumnya jorok 

karena banyak sampah dan membuat jalan air tersumbat, kini terpantau 

bersih dari sampah dan air selokan berjalan lancar.Lokus-lokus lain yang 

juga terpantau bersih adalah ruang kantin, kamar santri dan teras kamar 

santri. Beberapa kali peneliti melakukan pengamatan terpantau dalam 

kondisi bersih. Khusus untuk teras kamar santri, jika sebelumnya banyak 

sampah berserakan akibat dari sampah yang berasal dari kamar santri yang 

tidak dibuang di tempat sampah, kini setelah pelaksanaan tindakan 

partisipatif telah berubah secara signifikan, terpantau tidak ada sampah 

berserakan karena sampah yang berasal dari kamar langsung mereka 

buang di tempat sampah yang sudah tersedia. 

 

2. Wawancara 

Setelah melakukan observasi, selanjutnya peneliti melakukan 

wawancara kepada beberapa pihak di lingkungan pesantrenAssalaam yang 



poinya mencari tahu apakah terdapat perubahan dampak terhadap 

kesadaran lingkungan santri setelah dilakukan tindakan partisipatif.Hasil 

wawancara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

 

 

Tabel. 7 

Hasil Wawancara 

 

Nama Responden Pertanyaan Jawaban 

Andi Syarifah 

Burhanudin 

(Pembina Asrama 

sekaligus Pembina 

OPPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah ada 

perubahan 

kesadaran 

Lingkungan santri 

setelah dilakukan 

tindakan? 

Santri menggunakan slogan 

“Hanya Monyet Yang Buang 

Sampah Sembarangan” sebagai 

bentuk teguran untuk 

bertanggung jawab terhadap 

sampah mereka. Santri 

Assalaam sudah mulai 

mengalami perubahan sikap 

untuk tidak membuang sampah 

sembarangan, Seperti dikantin 

mereka mengangkat sisa 

makanan/pembungkus makanan 

mereka sendiri. mengaktifkan 

kembali program kerja bakti 

setiap sore.  Sampah di kamar 

mandi berkurang dan di selokan 

sudah bersih. 

Sintia Pantouw 

(Pembina Asrama) 

Ketika melihat sampah santri 

membuang di tempat sampah. 

Dulu mereka merasa jiji 

sekarang mereka langsung 

mengambil sampah tersebut di 

sapu dan dibuang ditempat 

sampah. Untuk sampah plastik 

masih ada tapi tidak seperti dulu 

habis makan dibiarkan mereka 

mulai menyadari bahaya 

sampah. Untuk tumbler mereka 

sebagian ada yang membawa 

namum yang lain tidak 

membawa karena merasa malu. 

  



Masri Hamzah 

(Kasubag Bina 

Program dan 

Alumni) 

 

 

 

Melalui poster yang ditempel 

santri  lebih sadar untuk 

membuang sampah pada 

tempatnya. Dulu dikantin masih 

banyak sampah berserakan di 

atas meja namun sekarang sudah 

mulai berkurang dari biasanya 

Begitu juga kamar mandi sudah 

jauh lebih bersih dari 

sebelumnya. 

Magfirah Sabrina 

(Santri Kelas IX) 

Sudah tidak buang sampah 

sembarangan apalagi sampah 

plastik dan sudah tidak 

menggunakan sedotan plastik. 

mengangkat sampah sebelum ke 

sekolah terutama botol-botol 

plastik. Saling menegur sesama 

teman jika ada yang membuang 

sampah sembarangan. 

Shanaz Ibrahim 

(Santri Kelas VIII) 

 

 

 

 

 

 

Apakah ada 

perubahan 

kesadaran 

Lingkungan santri 

setelah dilakukan 

tindakan? 

Setelah selesai makan sampah 

dikumpul di satu plastik dan 

dibuang ditempat sampah dan 

jika di kelas dibuang pada 

tempatnya. Kalau di kantin 

ketika melihat sampah dibuang 

pada tempatnya. Tidak lagi 

buang sampah di kamar mandi. 

Abigail Paquita  

Amore 

(Santri Kelas IX) 

Sudah mulai membawa tumbler. 

Tisu-tisu sampah dikamar 

dikumpul kemudian dibuang 

pada tempatnya. “Hanya monyet 

yang buang sampah 

sembarangan” sudah menjadi 

tren di pesantren terutama 

kantin. Ketika  berada dikantin 

selesai makan sampah di buang 

pada tempatnya. Ketika ada 

yang malas buang sampah 

ketika ada dikantin, ditegur oleh 

kakak kelas pengurus OPPA, 

dan penyebab teman-teman 

berubah karena rasa malu 

apalagi hanya monyet yang 

buang sampah sembarangan. 

 



Dari keseluruhan hasil wawancara dapat dianalisis oleh peneliti bahwa 

terdapat perubahan yang signifikan atas kesadaran lingkungan santri di pesantren 

Assalaam. Beberapa indikator yang mendukung analisis ini seperti para santri 

yang sudah mulai peduli dengan mengangkat sampah yang mereka lihat, tidak 

membuang sampah sembarangan, saling menegur jika ada yang tidak menjaga 

lingkungan, serta santri yang mulai menyadari bahaya sampah plastik, sehingga 

mereka mulai menggunakan tumbler. 

3. Kuesioner 

Setelah melakukan observasi dan wawancara, maka teknik pengumpulan 

data selanjutnya yang digunakan oleh peneliti adalah menyebarkan kuesioner 

(Lihat Pada Lampiran 6) kepada para santri untuk mencari tahu sejauh mana 

dampak dari pelaksanaan tindakan partisipatif berpengaruh terhadap kesadaran 

lingkungan mereka.  

Kusioner disebar ke 131 orang santri. Jumlah ini sama dengan jumlah 

responden saat penyebebaran kusioner pertama. Setelah melakukan pengumpulan 

kusioner langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan analisis atas hasil 

kusioner yang disebar.Analisis kusioner tersebut adalah sebagai berikut. 

Analisis soal nomor satu menggambarkan bahwa keseluruhan santri 

memiliki pengetahuan tentang bahaya sampah.Seperti terlihat dalam presentasi di 

bawah ini : 

Apakah Anda Memiliki pengetahuan Tentang Bahaya Sampah ? 

Ya Tidak 

100% - 



 

 Analisis soal nomor dua menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

mengetahui perbedaan antara sampah organik dan non organik. Seperti terlihat 

dalam presentasi di bawah ini : 

Apakah Anda Mengetahui Perbedaan Antara Sampah Organik dan 

Anorganik? 

 

Ya Tidak 

92% 8% 

Analisis soal nomor tiga menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

memproduksi sampah sebanyak 3 buah setiap hari. Sepeti terlihat dalam 

presentasi di bawah ini : 

Dalam Sehari berapa banyak jumlah sampah yang anda hasilkan ? 

2 3 4 5 Lebih dari 5 

5% 57% 14% 9% 15% 

 

Analisis soal nomor empat menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

memperlakukan sampah milik mereka dengan membuangnya di tempat sampah. 

Seperti terlihat dalam presentasi di bawah ini : 

Bagaimana Sikap Anda Ketika Melihat ada Sampah di Lingkungan 

Pesantren? 

Membuangnya di Tempat Sampah Membiarkan Saja Lainnya 

94% 4% 2% 

 



Analisis soal nomor lima menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

mengaku tempat yang paling kotor di lingkungan pesantren Assalam adalah 

kamar mandi. Seperti terlihat pada presentasi di bawah ini: 

Menurut Anda Tempat Mana Yang Paling Kotor di Lingkungan Pesantren 

Assalaam ? 

 
Sekolah Asrama Kamar Mandi Kamar Tidur Tidak Ada 

12% 23% 32% 5% 28 

 

Analisis soal nomor enam menggambarkan bahwa sebagian besar kamar 

mandi-kamar mandi yang ada di pesantren Assalam selalu bersih saat ini. Seperti 

terlihat pada presentasi di bawah ini : 

Apakah Kamar Mandi di Lingkungan Pesantren Assalam Selalu Bersih? 

Ya Tidak Jarang 

73% - 27% 

 

Analisis soal nomor tujuh menggambarkan bahwa sebagian besar santri di 

pesantren Assalaam bersikap peduli jika melihat sampah mereka memungut dan 

membuang sampah tersebut di tepatnya. Seperti terlihat pada presentasi di bawah 

ini: 

Bagaimana Sikap Anda Melihat ada Sampah di Lingkungan Pesantren? 

Membuangnya di tempat 

sampah 

Ditinggalkan Begitu Saja Lainnya 



94% 4% 2% 

 

Analisis soal nomor delapan menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

menganggap ketersediaan tempat sampah di lingkungan asrama Assalaam sudah 

memadai. Seperti terlihat pada presentasi di bawah ini  

Menurut Anda Seberapa Memadai Jumlah Ketersediaan Tempat Sampah di 

Lingkungan Asrama Assalam ? 

 
Memadai Cukup Memadai Tidak Memadai 

66% 28% 6% 

Analisis soal nomor sembilan menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri menganggap ketersediaan tempat sampah di lingkungan sekolah Assalam 

sudah memadai. Seperti terlihat pada presentasi di bawah ini : 

Menurut Anda Seberapa Memadai Jumlah Ketersediaan Tempat Sampah di 

Lingkungan Sekolah Assalam ? 

 
Memadai Cukup Memadai Tidak Memadai 

96% 3% 1% 

 

Analisis soal nomor sepuluh menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

melaksanakan tugas jika giliran mereka sebagai petugas kebersihan di asrama 

Assalaam. Seperti terlihat pada presemtasi di bawah ini : 

Apakah Anda Melaksanakan  Tugas Anda jika Mendapat Giliran Sebagai 

Petugas Kebersihan di Asrama ? 

 
Ya Tidak Jarang 



94% - 6% 

 

Analisis soal nomor sebelas menggambarkan bahwa sebagian besar santri 

melaksanakan tugas jika giliran mereka sebagai petugas kebersihan di kelas. 

Seperti terlihat pada presemtasi di bawah ini : 

Apakah Anda Melaksanakan  Tugas Anda jika Mendapat Giliran Sebagai 

Petugas Kebersihan di Kelas ? 

 
Ya Tidak Jarang 

98% - 2% 

 

Analisis soal nomor dua belas  menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri mengaku bahwa terdapat aturan tertulis tentang menjaga lingkungan di 

pesantren Assalam. Seperti terlihat pada presentasi di bawah ini : 

Apakah ada aturan tertulis tentang menjaga kebersihan di Lingkungan 

Pesantren ? 

 
Ya Tidak 

100% - 

Analisis soal nomor tiga belas mengambarkann bahwa sebagian besar santri 

mengaku bahwa terdapat hukuman bagi santri yang terbukti tidak menjaga 

kebersihan. Seperti terlihat pada presentasi di bawah ini: 

 

 



Apakah ada hukuman bagi santri yang terbukti tidak menjaga kebersih 

 
Ya Tidak Jarang 

95% - 5% 

 

Analisis soal nomor empat belas menggambarkan bahwa sebagian besar 

santri mengaku bahwa guru/pembina di pesantren Assalam rutin menyerukan 

untuk menjaga kebersihan. 

Apakah para guru/Pembina di Pesantren Assalam rutin menyerukan untuk 

menjaga kebersihan ? 

 
Ya Tidak Hanya sebagian guru/Pembina 

93% - 7% 

 

Demikianlah presentasi hasil dari kuesioner. Adapun perbedaan sikap 

peduli lingkungan santri Assalaam sebelum dan sesudah dilakukan partisipatif 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 8 Perbedaan sikap peduli lingkungan santri Assalaam 



Kuosioner Sebelum Sesudah Keterangan 

Apakah anda memiliki 

pengetahuan  

tentang bahaya 

sampah ? 

 

95% mengetahui 

bahaya sampah, 5% 

tidak mengetahui 

100 %memiliki 

pengetahuan 

tentang bahaya 

sampah 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif sebesar 5 % 

dalam hal 

pengetahuan tentang 

bahaya sampah, dari 

sebelumnya 95 % 

menjadi 100%. 

Apakah anda 

mengetahui perbedaan 

antara sampah organik 

dan anorganik ? 

 

80% mengetahui 

perbedaan antara 

sampah organis dan 

anorganik, 20% tidak 

mengetahui 

92% mengetahui 

perbedaan antara 

sampah organis dan 

anorganik, 8% tidak 

mengetahui 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif sebesar 12 % 

dalam hal 

pengetahuan tentang 

perbedaan sampah 

organik dan 

anorganik, dari 

sebelumnya 80 % 

menjadi 92 %. 

Dalam sehari berapa 

banyak jumlah sampah 

yang anda hasilkan ? 

66% responden 

menghasilkan lebih 

dari 5 sampah perhari, 

sementara sisanya 

menghasilkan kurang 

dari 5 sampah per hari. 

57% persen atau 

lebih dari setengah 

responden 

menghasilkan 3 

sampah per hari.  

5% menghasilkan 

lebih dari 5 sampah 

per hari. Sisanya, 

menghasilkan 

sampah kurang dari 

3 per hari 

Terjadi penurunan 

yang positif 61 % 

dalam hal banyaknya 

jumlah sampah yang 

dihasilkan setiap 

hari, dari yang 

sebelumnya 66 % 

menghasilkan lebih 

dari 5 buah sampah 

menjadi 5%    

Bagaimana anda 

memperlakukan 

sampah milik anda ? 

73% responden 

membuang sampah 

pada tempatnya, 19% 

meninggalkan sampah 

begitu saja, dan 8% 

menjawab lainnya. 

94% responden 

membuang sampah 

pada tempatnya. 

Terdapat 

peningkatan positif 

22 % dalam hal sikap 

membuang sampah 

pada tempatnya, dari 

yang sebelumnya 73 

% menjadi 94 % 

Menurut anda tempat 

mana yang paling 

kotor di lingkungan 

pesantren assalam ? 

72% menjawab tempat 

paling kotor adalah 

kamar mandi, 23% 

menjawab asrama dan 

5% kamar tidur. 

32% responden 

menjawab kamar 

mandi, 28% 

menjawab tidak 

ada, 23% asrama, 

12% sekolah,  5% 

kamar  tidur. 

Terjadi penurunan 

yang positif 40 % 

dalam hal persepsi 

tentang kamar mandi 

sebagai tempat yang 

paling kotor, dari 

yang sebelumnya 72 

% menjadi 32 %  

Apakah kamar mandi-

kamar mandi di 

lingkungan pesantren 

Assalam selalu bersih 

saat ini ? 

 85% mengatakan 

jarang bersih, 15% 

mengatakan tidak 

bersih, 

73% responden 

menjawab kamar 

mandi lingkungan 

pesantren selalu 

bersih. 27% 

menjawab jarang. 

Terjadi penurunan 

positif 58% dalam 

hal persepsi 

kebersihan kamar 

mandi, dari yang 

sebelumnya 85 % 

mengatakan jarang 

bersih menjadi 27 % 

Bagaimana sikap anda 

ketika melihat ada 

42% membiarkan 

sampah, 40% 

94% responden 

menjawab 

Terdapat 

peningkatan yang 



sampah di lingkungan 

pesantren ? 

membuangnya di 

tempat sampah dan 

18% menjawab lainnya 

membuang sampah 

di tempat  sampah. 

4% menjawab 

membiarkan saja. 

positif 54 % dalam 

hal sikap membuang 

sampah pada 

tempatnya, dari 

sebelumnya 40 % 

menjadi 94 % 

Menurut anda 

seberapa memadai 

jumlah ketersediaan 

tempat sampah di 

lingkungan asrama 

assalam ? 

46% menjawab cukup 

memadai, 42% 

memadai dan 12% 

tidak memadai 

66% tempat sampah 

memadai, 28% 

cukup memadai dan 

6% menjawab tidak 

memadai. 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif 24 % dalam 

hal ketersediaan 

tempat sampah di 

lingkungan 

pesantren, dari 

sebelumnya 42 % 

menjadi 66 % 

Menurut anda 

seberapa memadai 

jumlah ketersediaan 

tempat sampah di 

lingkungan sekolah 

Assalam 

54% menjawab cukup 

memadai, 31% 

memadai dan 15% 

tidak memadai 

96% tempat sampah 

memadai, 3% 

cukup memadai, 

1% tidak memadai. 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif 65 % dalam 

hal ketersediaan 

tempat sampah di 

lingkungan sekolah, 

dari sebelumnya 31 

% menjadi 96 % 

Apakah anda 

melaksanakan tugas 

jika mendapat giliran 

sebagai petugas 

kebersihan asrama ? 

54% menjawab jarang, 

34% menjawab ya dan 

12% menjawab tidak 

94% responden 

melaksanakan tugas 

jika mendapat 

giliran. 6 % tidak 

melaksanakan tugas 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif 60 % dalam 

hal melaksankan 

tugas kebersihan 

asrama,dari 

sebelumnya 34 % 

menjadi 94 %  

Apakah anda 

melaksanakan tugas 

jika mendapat giliran 

sebagai petugas 

kebersihan di kelas ? 

69% menjawab ya, 

27% menjawab jarang 

dan 4% menjawab 

tidak 

98% melaksanakan 

tugas kebersihan di 

kelas, 2 % tidak 

melaksanakan 

tugas. 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif 29 % dalam 

hal melaksankan 

tugas kebersihan di 

kelas,dari 

sebelumnya 69 % 

menjadi 98 % 

Apakah ada aturan 

tertulis tentang 

menjaga kebersihan di 

lingkungan pesantren ? 

100% menjawab ada 

aturan tertulis 

100% menjawab 

ada aturan tertulis 

tentang kebersihan 

di pesantren 

Tidak terdapat 

perubahan tentang 

ketersediaan aturan 

tertulis menjaga 

kebersihan 

Apakah ada hukuman 

bagi santri yang 

terbukti tidak menjaga 

kebersihan ? 

50% menjawab jarang, 

38% menjawab ya dan 

12% menjawab tidak 

 95% mengatakan 

ada hukuman bagi 

santri yang tidak 

menjaga 

kebersihan, 5% 

mengatakan tidak 

ada hukuman 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif 57 % dalam 

hal adanya hukuman 

bagi santri yang tidak 

menjaga kebersihan, 

dari sebelumnya 38 

% menjadi 95 % 

Apakah para 

guru/pembina di 

pesantren Assalam 

61% menjawab ya, 

35% menjawab hanya 

sebagian dan 4% 

93% mengatakan 

guru / pembina 

pesantren rutin 

Terdapat 

peningkatan yang 

positif 32 % dalam 



 

Dari analisis data kuesioner di atas, selanjutnya peneliti melakukan 

interpretasi atas data tersebut.Interpretasi dilakukan sekalligus dengan 

membandingkan dengan hasil temuan awal peneliti tentang tingkat kesadaran 

lingkungan santri sebelum dilakukan tindakan partisipatif. Dan hasil dari 

interpretasi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Keseluruhan santri sudah mengetahui tentang bahaya sampah dan 

sebagian besar santri memahami perbedaan sampah organik dan non 

organik. Sebelum dilakukan tindakan partisipatif masih ada santri yang 

belum mengetahui bahaya sampah, juga jumlah santri yang belum 

mengetahui perbedaan sampah organik dan non organik masih cukup 

banyak. 

2. Sebagian besar santri menghasilkan 3 buah sampah setiap harinya. 

Sebelum dilakukan tindakan partisipatif mereka menghasilkan sampah 

lebih dari lima buah setiap harinya. 

3. Terdapat peningkatan yang signifikan jumlah santri yang peduli dengan 

adanya sampah. Diukur dari sikap mereka terhadap sampah yang 

mereka produksi maupun sikap mereka ketika melihat sampah. 

4. Terjadi penurunan yang signifikan jumlah santri yang menganggap 

bahwa tempat yang paling kotor di lingkungan pesantren Assalaam 

adalah kamar mandi.  Serta terjadi peningkatan yang signifikan jumlah 

rutin menyerukan 

untuk menjaga 

kebersihan ? 

menjawab tidak menyerukan untuk 

menjaga 

kebersihan. 7% 

menjawab hanya 

sebagian guru. 

hal rutinitas 

guru/Pembina 

menyerukan menjaga 

kebersihan. Dari 

sebelumnya 61% 

menjadi 93 %  



santri yang menganggap bahwa kamar mandi-kamar mandi di 

lingkungan pesantren Assalaam selalu bersih. Sebelum dilakukan 

tindakan partisipatif, sangat signifikan jumlah santri yang menganggap 

bahwa tempat yang paling kotor di lingkungan pesantren Assalaam 

adalah kamar mandi. Selain itu mereka juga menganggap bahwa kamar 

mandi-kamar mandi tersebut selalu kotor. 

5. Terdapat peningkatan yang signifikan,  jumah santri yang beranggapan 

bahwa ketersediaan tempat sampah di lingkungan pesantren Assalam 

sudah memadai. 

6. Terdapat peningkatan jumlah yang signifikan, jumlah santri yang 

melaksanakan tugas  ketika mereka mendapat giliran sebagai petugas 

kebersihan di asrama dan di kelas, serta sebagian besar dari mereka 

mengaku mendapat hukuman jika tidak melaksanakan tugas.Sebelum 

dilakukan tindakan partisipatif, banyak santri mengaku tidak 

melaksanakan tugas mereka jika mendapat giliran sebagai petugas 

kebersihan dan sebagian besar dari mereka juga mengaku tidak 

mendapat hukuman walaupun tidak melaksanakan tugas. 

7. Terdapat peningkatan yang signifikan jumlah santri yang menganggap 

bahwa para pembina/guru di pesantren Assalam rutin menyerukan 

untuk menjaga kebersihan. 

Dari hasil analisis serta interpretasi terhadap observasi, wawancara dan 

kuesioner, maka dapat dinyatakan bahwa upaya meningkatkan kesadaran 

lingkungan santri melalui tindakan-tindakan partisipatif yang dilakukan oleh 



peneliti berdampak positif, dibuktikan dengan meningkatnya kesadaran santri 

pesantren Assalam terhadap lingkungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN REKOMENDASI DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil  penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sebelum dilakukan tindakan partisipatif, tingkat kesadaran lingungan 

santri pesantren Assalam relative rendah, hal ini dilihat dari sikap santri 

yang sebagian besar masih membuang sampah sembarangan, tidak peduli 

ketika melihat sampah berserakan, kamar mandi, kantin, teras depan 

kamar di lingkungan pesantren yang selalu kotor, serta tidak 

melaksanakan tanggung jawab sebagai petugas kebersihan. 

2. Upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam menciptakan santri sadar 

lingkungan di pesantren Assalaam Manado adalah tindakan partisipatif 

berupa: focus group discussion (FGD), sosialisasi, alat peraga kampanye 

(APK), one day one trush dan clean up day. 

3. Pelaksanaan tindakan partisipatif berdampak positif menciptakan 

kesadaran lingkungan santri pesantren Assalaam. Hal ini dilihat dari 

sikap santri yang sebagian besar sudah peduli dengan lingkungan seperti 

tidak lagi membuang sampah sembarangan, jika melihat sampah mereka 

mengangkat dan membuang pada tempatnya, kamar mandi, kantin, teras 

depan kamar di lingkungan pesantren sudah selalu bersih, mulai 

membawa tumbler untuk mengurangi sampah plastik, serta 

melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai petugas kebersihan. 



4. Dengan pelaksanaan berbagai tindakan partisipatif berhasil menciptakan 

santri yang sadar lingkungan di pesantren Assalaam Manado.  

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka yang menjadi rekomendasi adalah : 

1. Pihak pengelola pesantren Assalaam perlu untuk melanjutkan program 

tindakan partisipatif yang sudah dilakukan untuk menjaga sikap peduli 

santri terhadap lingkungan.  

2. Perlu untuk dibuat program reward bagi santri atau kelompok santri 

yang sesuai penilaian terbukti peduli dan konsisten menjagal ingkungan. 

3. Pesantren Assalaam hendaknya mengikuti program yang dicanangkan 

oleh Kementrian Lingkungan Hidup yaitu program Pesantren Berbasis 

Lingkungan. 

 

C. Implikasi 

Implikasi pada penelitian ini adalah : 

1. Dengan dilaksanakan program tindakan partisipatif berimplikasi pada 

perubahan lingkungan yang bersih dan asri serta terciptanya kesadaran 

lingkungan santri. 

2. Dengan dilaksanakan program tindakan partisipatif merangsang sikap 

pengasuh/guru untuk rutin mengingatkan santri agar selalu menjaga 

kebersihan lingkungan.  

 



DAFTAR PUSTAKA 

Afandi Agus, dkk. (Modul Participatory Action research (PAR).), Surabaya: 

LPPM,  2013. 

Ahmad Maghfur,Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi S 

Manusia, (ForumTarbiyah, 8 (1) Juni 2010. 

DaulayHaidar Putra, Historisitas dan Eksistensi Pesantren dan 

Madrasah,Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001. 

Dhofier Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiyai, 

Jakarta: LP3ES, 1981. 

Jambeck Jenna R, Plastic waste inputs from land into the ocean, SCIENCE, 13 

February 2015,VOL 347 ISSUE 6223 

Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta: PT Sinergi Pustaka 

Indonesia, 2012. 

Madya  Suwarsih Teori dan Praktik Penelitian Tindakan, Yogyakarta, Alfaeta, 

2006 

Mangunjaya Fachruddin M. dkk, Kesadaran Lingkungan di Kalangan Santri 

Terhadap Pembangunan Berkelanjutan, Media Konservasi Vol. 18, No. 3 

Desember 2013.. 

Muhtarom Ali, Pembinaan Kesadaran Lingkungan Hidup di Pondok Pesantren: 

Studi Kasus di Pondok Pesantren Al-Mansur Darunnajah 3 Kabupaten 

Serang, (Ibda Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 12, No. 2, Juli - Desember 

2014. 

Mustofa A, Kamus lingkungan. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000. 

Ramadhani Irawati ” Pengaruh Pemahaman Siswa Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Hidup (Environmental Education) Terhadap 

Karakter Peduli Lingkungan (Studi Kasus Pada Siswa Kelas VII sSMP N 4 

Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012” (PKn Progresif, Vol. 10 No. 1 

Desember 2015).   



Said Hasani Ahmad “Meneguhkan Kembali Tradisi-tradisi Pesantren di 

Nusantara”, Ibda`: Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 9, No. 2, (Desember, 

2011)  

Sahal Mahfudh MA, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 205. 

 

Sajogyo, Pudjiwati Sosiologi Pedesaan, Yoyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1995. 

Soejatmiko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan, Jakarta: LP3S, 1990. 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2009 

Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya, Bandung: Alumni, 1996. 

Tafsir Ahmad, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Bandung: Rosdakarya, 

2008. 

Wahid Abdurrahman, Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren, Yogyakarta: 

LKiS, 2001. 

Wasim, Alef Their, Ekologi Agama dan Studi Agama-Agama, Yogyakarta: Oasis 

Publisher, 2005. 

Yafie Ali , Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, Jakarta: Ufuk Press, 2006. 

Yunus Mahmud, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Hidayakarya, 

1990. 

Zen Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup, Jakarta: Gramedia, 1985. 

http://sumsel.tribunnews.com/2016/11/24/permasalahan-yang-buat-sampah-di-

indonesia-semakin-meningkat.  

http://www.menlh.go.id/tiga-peran-pesantren-dalam-pendidikan-dan-pelestarian-

lingkungan/, di akses pada tanggal 28 September 2018. 

http://nature-of-indonesia.blogspot.com 

https://www.greeners.com 

 

http://sumsel.tribunnews.com/2016/11/24/permasalahan-yang-buat-sampah-di-indonesia-semakin-meningkat
http://sumsel.tribunnews.com/2016/11/24/permasalahan-yang-buat-sampah-di-indonesia-semakin-meningkat
http://www.menlh.go.id/tiga-peran-pesantren-dalam-pendidikan-dan-pelestarian-lingkungan/
http://www.menlh.go.id/tiga-peran-pesantren-dalam-pendidikan-dan-pelestarian-lingkungan/

