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PERAN GURU AGAMA DALAM IMPLEMENTASI NILAI-NILAI 

PENDIDIKAN AKHLAK TERHADAP LINGKUNGAN DALAM 

PROGRAM MADRASAH ADIWIYATA 

(Di MTsN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022). 

Abstrak 

Persoalan kurangnya rasa kepedulian manusia terhadap lingkungan dan 

permasalahan sampah yang sudah menjadi isu global. MTsN 1 Ponorogo 

merupakan salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Ponorogo yang 

memperoleh penghargaan madrasah Adiwiyata Nasional tahun 2021. Di 

sekolah untuk membentuk akhlak peserta didik kepada lingkungan perlu 

adanya upaya penanaman dan pemahaman nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap lingkungan oleh guru agama. Dari latar belakang diatas makan 

penulis melakukan penelitian dengan judul “Peran Guru Agama Dalam 

Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Terhadap Lingkungan Dalam 

Program Madrasah Adiwiyata di MTsN 1 Ponorogo”. Penelitian ini 

merupakan penelitian menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 1. Mengetahui peran guru 

agama dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan 

kepada peserta didik di MTsN 1 Ponorogo. 2. Mengetahui faktor penghambat 

guru agama dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap lingkungan di MTsN 1 Ponorogo. Pendekatan penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologis. Metode penelitian ini dengan 

wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data 

dengan teknik korelasi dan teknik keabsahan data dengan teknik triangulasi 

sumber dan metode. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk 

pengimplementasian nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan 

kepada peserta didik dilakukan melalui pembelajaran dan non pembelajaran. 

Peran guru agama dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

lingkungan kepada siswa di MTsN 1 Ponorogo sudah berjalan dengan baik. 

Adapun proses pengimplemantasiannya melalui 4 peranan guru yaitu peran 

guru agama sebagai Educator, Motivator, Supervisor, dan Fasilitator dalam 

proses pembelajaran dan kegiatan sehari-hari di dalam kelas dan luar kelas. 

Namun dalam pelaksanaannya ditemukan kendala yaitu karakter dan akhlak 

masing-masing siswa, kebiasaan masing-masing siswa di rumah, dan 

kepekaan, kesadaran masing-masing diri siswa terhadap lingkungan, sehingga 

guru perlu bersabar dan terus mengingatkan kepada siswa untuk menjaga 

lingkungannya.  

 

Kata Kunci: Peran guru, akhlak lingkungan, madrasah adiwiyata.  
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Abstract 

The problem of the lack of human concern for the environment and the 

problem of waste has become a global issue. MTsN 1 Ponorogo is one of the 

schools in Ponorogo Regency that won the National Adiwiyata Madrasah 

award in 2021. In schools to shape the morals of students to the environment, 

it is necessary to inculcate and understand the values of moral education 

towards the environment by religious teachers. From the above background, 

the author conducted a research entitled "The Role of Religious Teachers in 

the Implementation of Moral Education Values on the Environment in the 

Adiwiyata Madrasah Program at MTsN 1 Ponorogo". This research is a 

research using a qualitative research paradigm by using data collection 

methods through observation, interviews and documentation. The objectives 

of this study are 1. To know the role of religious teachers in implementing the 

values of moral education on the environment to students at MTsN 1 

Ponorogo. 2. Knowing the inhibiting factors of religious teachers in 

implementing the values of moral education to the environment at MTsN 1 

Ponorogo. This research approach uses a phenomenological. This research 

method uses in-depth interviews, documentation, and observation. Data 

analysis techniques with correlation techniques and data validity techniques 

with triangulation of sources and methods. The results of this study conclude 

that the form of implementing the values of moral education on the 

environment to students is carried out through learning and non-learning. The 

role of religious teachers in implementing the values of moral education on 

the environment to students at MTsN 1 Ponorogo has been going well. The 

implementation process is carried out through 4 teacher roles, namely the role 

of religious teachers as Educator, Motivator, Supervisor, and Facilitator in the 

learning process and daily activities in the classroom and outside the 

classroom. However, in its implementation, obstacles were found, namely the 

character and morals of each student, the habits of each student at home, and 

the sensitivity, awareness of each student to the environment, so teachers 

need to be patient and continue to remind students to take care of their 

environment. 

 

Keywords: role of the teacher, environmental morals, madrasah 

adiwiyata 

 

1. PENDAHULUAN 
Permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia tidak hanya menjadi 

permasalahan individu namun juga secara global. Manusia dan lingkungan 

merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, agar lingkungan tidak mengalami 

kerusakan dan dapat berfungsi dengan baik perlu adanya upaya untuk menjaga 

dan melestarikan lingkungan dengan melakukan perencanaan, pemanfaatan, 
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pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegak hukum, yang paling utama 

dalam upaya perlindungan lingkungan hidup tidak melalukan perusakan dan 

pencemaran lingkungan (Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup Pasal 1, 

Ayat 2, No. 32 Tahun 2009).  

Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia mengeluarkan data tentang rata-

rata penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah atau setara dengan 200 juta 

kg/hari dari total keseluruhan penduduk. Maka diperkirakan pada tahun 2015, 

timbulan sampah yang dihasilkan 204.000 ton/hari atau setara dengan 74 juta 

ton/hari (Linda Fitrina Hasan 2017). Kemudian menurut data IPBS (2018) 

menyebutkan jika setiap tahun Indonesia kehilangan lahan hutan seluas 680 ribu 

hektar dan menjadi jumlah terbesar di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan data 

pencemaran sungai yang diungkapkan oleh KLHK (Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan) Republik Indonesia berjumlah 105 sungai 101 diantaranya 

dalam kondisi tercemar dalam kondisi sedang sampai parah. Sementara itu Lilin 

Budiati (2012) menjelaskan bahwa di negara Indonesia penanaman nilai tentang 

lingkungan hidup pada masyarakat belum tertanam dengan kuat yang 

menyebabkan beberapa dari mereka tidak paham mengenai makna melestarikan 

sumber daya yang ada disekitarnya yang menyebabkan terjadi bencana di 

lingkungan sekitar seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan.  

Dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar peran masyarakat sangat 

diperlukan, di dalam lembaga sekolah pun dalam menjaga lingkungan sekitar 

sekolah peran seluruh warga sekolah sangat penting. Dalam membentuk karakter 

manusia yang peduli terhadap lingkungan diperlukan pendidikan akhlak yang 

mampu membentuk karakter manusia secara jasmani dan rohani (Syukri, 2013). 

Kemudian menurut Ilyas Asaad (2011) Akhlak merupakan perwujudan perilaku 

manusia dalam berinteraksi dengan Allah, manusia lain, lingkungannya. Melalui 

pendidikan akhlak terhadap lingkungan dapat membentuk dan meningkatkan 

kepekaan manusia terhadap lingkungan, dalam pengelolaan lingkungan alam, 

akhlak terhadap lingkungan dapat dijadikan sebagai panduan beretika bagi setiap 

orang atau kelompok masyarakat. Sehingga pengelolaan alam dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan manfaatnya. 
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Program adiwiyata sekolah bertujuan untuk menumbuhkan rasa empati 

dan peduli lingkungan dengan ikut berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan 

secara berkelanjurtan untuk generasi saat ini dan selanjutnya (Parta Ibeng 2015). 

Melalui program adiwiyata dapat menimbulkan rasa kesadaran untuk merawat 

lingkungan demi keberlangsungan hidup individu dan kelompok pada masa 

sekarang dan akan datang. Namun dengan adanya program adiwiyata di sekolah 

tidak sepenuhnya seluruh warga di sekolah paham dan mengerti tentang cara 

menjaga kelestarian lingkungan. Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan 

jika ada beberapa warga di sekolah yang masih belum terbiasa menjaga 

lingkungan sekitarnya. Seperti ada peserta didik yang membuang sampah tidak 

pada tempatnya. Hal ini sangat disayangkan karena dapat menimbulkan 

lingkungan sekitar menjadi kotor dan menganggu proses pembelajaran menjadi 

kurang nyaman. 

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan subjek penelitian di MTsN 

1 Ponorogo yang merupakan salah satu sekolah madrasah Negeri di Kabupaten 

Ponorogo yang mengikuti program sekolah adiwiyata dan memperoleh 

penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata Nasional tahun 2021 dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan kepada 

peserta didik, guru agama memiliki peranan dan tanggung jawab yang dominan. 

MTsN 1 Ponorogo yang memiliki latar belakang karakter, perilaku dan kebiasaan 

yang berbeda-beda terhadap lingkungan. Hasil pengamatan di ditemukan bahwa 

dalam mensukseskan program adiwiyata di sekolah ini setiap orang yang ada di 

sekolah memiliki peranan dan kewajibannya masing-masing. Termasuk guru 

agama yang menjadi pelaksana dominan dapat dijadikan tauladan dan penanaman 

fondasi dari dalam diri peserta didik terkait pengimplementasi nilai akhlak 

terhadap lingkungan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan yang sesuai 

dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits sebagai upaya pembentukan akhlak terpuji 

peserta didik kepada lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul “Peran Guru Agama dalam Implementasi Nilai-Nilai 

Pendidikan Akhlak terhadap Lingkungan dalam Program Madrasah Adiwiyata 
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(Di MTsN 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2021/2022)” dengan beberapa 

pertimbangan dalam menentukan judul ini yaitu untuk mengetahui peran guru 

agama dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

lingkungan kepada peserta didik, dengan mengetahui bagaimana peran guru 

agama di sekolah sebagai tauladan dan memberikan fondasi dalam diri peserta 

didik terkait akhlak terhadap lingkungan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang Allah ajarkan untuk menjaga lingkungan yang tercantum 

dalam ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits, sehingga penulis tertarik dan mengangkat 

judul tersebut untuk diteliti. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: Bagaimana peran yang dilakukan guru agama dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di 

MTsN 1 Ponorogo? ; Apa faktor-faktor kendala yang dialami guru agama dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di 

MTsN 1 Ponorogo?. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mendeskripsikan peran guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan 

akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 Ponorogo; Untuk mengidentifikasikan 

faktor-faktor kendala guru agama dalam mengimplementasikan nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 Ponorogo. 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan paradigma penelitian 

Kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research). 

Dilihat dari sudut pelaksanaannya, penelitian ini dilakukan langsung pada 

lembaga sekolah yaitu di MTsN 1 Ponorogo dengan pengumpulam data 

berdasarkan fakta dan melihat langsung kejadian yang ada di sekolah tersebut 

(Margono 2010: 5). 

Menurut Irma (2019) pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini 

ialah pendekatan fenomenologis untuk mengungkap dan menggali terkait 

pengalaman, perspektif manusia terkait gejala atau fenomena yang terjadi 

berdasarkan pengalaman manusia.  
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Penelitian ini dilakukan disebuah lembaga pendidikan yaitu di MTsN 1 

Ponorogo yang di dalamnya terdapat subjek diantaranya kepala sekolah, guru 

agama, waka kurikulum, koordinator adiwiyata dan peserta didik yang memiliki 

peranan penting dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 

lingkungan dalam program madrasah adiwiyata nasional di MTsN 1 Ponorogo. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan peran guru 

agama dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan 

pada peserta didik di MTsN 1 Ponorogo tahun pelajaran 2021/2022. Teknik dalam 

pengecekan keabsahan pada hasil penelitian ini data menggunakan teknik 

Triangulasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode/ teknik. 

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi sumber 

dengan mengecek kreadibilitas data tentang peran guru agama dalam 

implementasi nilai-nilai akhlak peduli lingkungan, peneliti menguji data melalui 

sumber data selain guru agama, namun juga kepala sekolah, waka kurikulum, 

koordinator adiwiyata dan peserta didik yang bersangkutan untuk kevalidan data 

penelitian. Pada proses keabsahan data dengan triangulasi teknik/metode data 

wawancara yang diperoleh dicek kembali dengan data observasi atau 

dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik korelasi dengan reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi data untuk memperoleh kesimpulan dari 

penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut hasil analisis penelitian Peran Guru Agama dalam Implementasi Nilai-

Nilai Pendidikan Akhlak terhadap Lingkungan dalam Program Madrasah 

Adiwiyata Nasional di MTsN 1 Ponorogo, sebagai berikut: 

3.1 Peran Guru Agama dalam Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

Terhadap Lingkungan dalam Program Adiwiyata. 

Program madrasah Adiwiyata merupakan salah satu upaya yang bertujuan untuk 

memberikan kesadaran siswa untuk peduli terhadap lingkungan dan mampu 

menerapkan budaya lingkungan yang sehat, asri, aman,nyaman sebagai tempat 

untuk menyadarkan dan meyakinkan seluruh masyarakat sekolah termasuk guru, 
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wali murid dan masyarakat sekitar sekolah untuk mencapai lingkungan yang 

lestari. 

Kondisi lingkungan saat ini yang mengkhawatirkan terutama masalah 

sampah menjadi masalah isu global. Dalam mengatasi kerusakan lingkungan yang 

salah satunya disebabkan sampah dan penggunaan alam yang tidak sesuai dengan 

ukurannya perlu adanya pembentukan kesadaran dari dalam diri manusia, yang 

dapat ditanamkan sejak dini melalui lembaga sekolah.  Dalam ruang lingkup 

sekolah yang memiliki peran penting dalam pembentukan akhlak peserta didik 

terhadap lingkungan di MTsN 1 Ponorogo diantaranya kepala sekolah, seluruh 

staff sekolah dan guru khususnya guru mata pelajaran agama yang memiliki 

peranan dan tanggung jawab yang dominan dalam pengimplementasian nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap lingkungan kepada peserta didik. 

Mengingat MTsN 1 Ponorogo yang di dalamnya terdapat kepala sekolah, 

guru, staff dan peserta didik dan pada tahun 2021 memperoleh penghargaan 

madrasah adiwiyata Nasional, yang sebelumnya telah memperoleh penghargaan 

madrasah adiwiyata kabupaten tahun 2016 dan adiwiyata provinsi tahun 2018. 

Tentu dalam pelaksanaan program adiwiyata tersebut tidak lepas dari kerjasama 

seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Di MTsN 1 Ponorogo berdasarkan hasil 

observasi dan wawancara dengan subjek penelitian dalam pengimplementasian 

nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan kepada peserta didik guru 

agama memiliki peranan yang dominan.  

Dalam penerapan kebijakan yang dibuat kepala sekolah terkait adiwiyata 

bertujuan untuk merubah akhlak siswa dari yang tidak paham menjadi paham, dari 

yang tidak peduli menjadi peduli. Kegiatan pengimplemnetasi nilai pendidikan 

akhlak terhadap lingkungan tidak terlepas dari peran guru yang dominan dalam 

pengimplementasian terkait pendidikan akhlak terhadap lingkungan yaitu guru 

agama. Guru agama memberikan dasar dan fondasi dari dalam diri siswa untuk 

mencintai lingkungan. 

Dalam pelaksanaan implementasi nilai pendidikan akhlak terhadap 

lingkungan di MTsN 1 Ponorogo dalam program adiwiyata kepada peserta didik, 
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yang dilaksanakan guru agama sudah berjalan baik dibuktikan dengan perolehan 

penghargaan adiwiyata nasional tahun 2021. 

3.1.1 Peran Guru Agama Sebagai Educator. 

Dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan dalam 

program adiwiyata di sekolah kepada peserta didik guru agama memiliki peranan 

yang dominan.  Salah satu peran guru agama yaitu sebagai educator. Peran guru 

sebagai educator menunjukkan bahwa seorang guru agama tidak hanya 

mengajarkan materi saat di dalam kelas, namun juga perlunya memberikan 

pendidikan akhlak/moral kepada peserta didik secara realistis 

Adapun analisis indikator tercapainya peran guru agama sebagai educator 

dalam implemnetasi nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 

Ponorogo sebagai berikut: 

Pertama, Guru agama mengajarkan sekaligus menanamkan nilai-nilai 

akhlak terhadap lingkungan agar menjadi dasar fondasi dalam diri siswa. 

Penanaman nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 Ponorogo 

dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas. Di dalam kelas dengan 

memberikan materi yang berkaitan dengan lingkungan dalam setiap proses 

pembelajaran dan sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits. Pembelajaran di luar kelas 

dengan memanfaatkan fasilitas sekolah dengan melibatkan siswa secara aktif 

dalam pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas siswa diajarkan terkait bagaimana 

sikap manusia kepada lingkungan seperti merawat tanaman dan membersihkan 

lingkungan sekolah. 

Kedua, guru agama mengajarkan sekaligus mengajak siwa untuk aktif 

dalam kegiatan lingkungan di sekolah. Dalam mengajarkan sekaligus mengajak 

siswa untuk aktif dalam kegiatan lingkungan di sekolah, guru agama di MTsN 1 

Ponorogo mengajak dan ikut serta aktif dalam kegiatan lingkungan di sekolah 

salah satunya  Jum’at bersih, , selain guru agama mengajak siswa aktif dalam 

kegiatan lingkungan di sekolah juga sekaligus mengajarkan terkait akhlak 

terhadap lingkungan melalui pembelajaran di luar kelas. Kegiatan pembelajaran di 

luar kelas yang guru terapkan dalam mengajarkan akhlak terhadap lingkungan 

seperti jum’at bersih sesuai dengan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap 
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lingkungan dalam Qs. Al-Baqarah: 222, yang menjelaskan bahwa Allah menyukai 

orang-orang yang mencintai kebersihan. 

Ketiga, Guru mengajarkan sekaligus memberi contoh kepada siswa untuk 

berperilaku sesuai ahlak terhadap lingkungan. Dengan guru agama di MTsN 1 

Ponorogo mengindari makanan yang mengandung 4P (pengawet, pewarna, 

pemanis dan penyedap) yang dihindari dalam sekolah yang menerapkan 

adiwiyata. 

3.1.2 Peran Guru Agama Sebagai Motivator. 

Motivasi merupakan salah satu faktor pendukung siswa untuk bersemangat dalam 

belajarnya. Pemberian motivasi oleh guru dapat menumbuhkan semangat dan 

dorongan pada diri siswa secara emosional.  

Adapun analisis indikator ketercapaian Peran Guru Sebagai Motivator 

dalam implementasi nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 

Ponorogo sebagai berikut: 

Pertama, Guru agma selalu memberikan motivasi tentang lingkungan 

yang didasarkan pada Al-Qur’an dan Hadits dalam setiap materi pembelajarannya. 

Guru agama di MTsN 1 Ponorogo dalam kegiatan pembelajaran selalu 

terintergrasi dengan lingkungan sesuai dalam RPP yang terintergrasi dengan 

lingkungan 

Kedua, Guru agama dalam materi pembelajarannya selalu memberikan 

motivasi dengan sering-sering mengingatkan siswa untuk menjaga kebersihan, 

merawat lingkungan, tidak melakukan kerusakan lingkungan dan sebagainya. 

Kegiatan pemebelajaran di sekolah yang diterapkan guru di MTsN 1 Ponorogo 

terkait implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan kepada 

peserta didik dengan memberikan semangat motivasi untuk menjaga kebersihan, 

merawat, lingkungan, dan tidak melalukan kerusakan, hal tersebut sesuai dengan 

nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan yang terdapat pada Qs. Al-

A’raf: 56 terkait larangan bagi manusia membuat kerusakan dan pencemaran 

lingkungan. 

Ketiga, Guru agama selalu memberikan motivasi secara nyata sebagai 

bentuk dorongan kepada peserta didik untuk berperilaku dengan lingkungan. 
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Dengan guru agama ikut serta dalam kegiatan lingkungan seperti agenda jum’at 

bersih di sekolah. 

3.1.3 Peran Guru Agama Sebagai Supervisor. 

Istilah supervisor yang dilakukan guru yang profesional dengan memberikan 

bimbingan dan pemantauan secara langsung maupun teknik. Pemberian 

pemantauan dan bimbingan kepada siswa berfungsi untuk mengetahui dan 

mengukur tingkat perkembangan siswa di sekolah. Sama halnya dalam hal peduli 

lingkungan yang ada di sekolah guru perlu melakukan pemantauan dan bimbingan 

kepada siswanya. 

Adapun analisis indikator ketercapaian peran guru sebagai supervisor 

dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan dalam 

program adiwiyata nasional kepada peserta didik MTsN 1 Ponorogo sebagai 

berikut: 

Pertama, Guru agama memantau siswa secara langsung dalam menjaga 

lingkungan, yang dilakukan guru agama di MTsN 1 Ponorogo untuk memantau 

siswa seperti pada saat sebelum KBM dimulai guru agama selalu memastikan 

kelas bersih agar nyaman untuk belajar. 

Kedua, Guru agama memantau siswa melalui kader adiwiyata. Kader 

adiwiyata dibentuk oleh tim adiwiyata untuk memantau dan mengkampanyekan 

program adiwiyata dan peduli lingkungan. Guru agama dalam memantau akhlak 

siswa juga melalui kader adiwiyata yang dibentuk sekolah, dimana setiap kelas 

terdapat 5 siswa menjadi kader adiwiyata. 

Ketiga, Guru  agama memberikan bimbingan kepada siswa yang 

melakukan kesalahan terhadap peraturan dan kebijakan adiwiyata dengan 

memberikan sanksi mendidik seperti pengurangan point apabila melakukan 

kesalahan dan pemberian point bagi siswa yang mau menerapkan peduli 

lingkungan serta pemberian reward bagi kelas yang selalu menjaga kebersihan. 

Yang dilakukan guru agama dalam pemberian bimbingan melalui buku point yang 

ada di MTsN 1 Ponorogo. 

3.1.4 Peran Guru Agama Sebagai Fasilitator. 
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Peran guru sebagai fasilitator merupakan peran penting guru. Dalam 

pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan arahan, petunjuk, dan bantuan 

teknik kepada siswa saat belajar terkait akhlak terhadap lingkungan. Guru sebagai 

fasilitator membantu siswa untuk menumbuhkan nilai-nilai akhlak terhadap 

lingkungan dengan memberikan fasilitas dan pelayanan kepada siswa. Guru harus 

mampu mengajak, merangsang, dan memberikan stimulus kepada siswa agar 

mampu mengoptimalkan kecerdasannya dan kecakapannya secara bebas, tetapi 

tetap bertanggung jawab. 

Adapun analisis indikator ketercapaian peran guru sebagai fasilitator 

dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan dalam 

program adiwiyata nasional kepada peserta didik MTsN 1 Ponorogo sebagai 

berikut: 

Pertama, Guru agama menyediakan materi pembelajaran dan RPP yang 

terintergrasi dengan lingkungan. Diantaranya seperti mengaitkan materi 

pembelajaran dengan ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang peduli lingkungan. 

Kedua, Guru agama memberikan pendampingan dalam kegiatan 

lingkungan di dalam sekolah seperti jum’at bersih guru agama ikut berpartisispasi 

didalamnya. 

Ketiga, Guru agama menggunakan fasilitas sekolah untuk menunjang 

pembelajaran terkait lingkungan. Seperti melakukan pembelajaran di luar kelas 

sehingga siswa dapat tau langsung bagaimana cara merawat kebersihan dan 

mencintai lingkungan. Di MTsN 1 Ponorogo terdapat banyak fasilitas untuk 

menunjang kegiatan pembelajaran terkait lingkungan. Fasilitas tersebut digunakan 

guru agama sebagai salah satu pelayanan untuk siswa belajar akhlak terhadap 

lingkungan. Guru agama di MTsN 1 Ponorogo memanfaatkan fasilitas 

pembelajaran terkait di lingkungan di sekolah salah satunya fasilitas “green 

house” dimana dahulu sebelum ada program adiwiyata tempat tersebut adalah 

lahan kosong, setelah ada program adiwiyata lahan tersebut dima Upaya tersebut 

sesuai dengan nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan dalam hadits HR 

An-Nasai, Ibnu Hibban dan Ahmad tentang pemanfaatan lahan sebagai salah satu 

ladang pahala. Terdapat juga pemanfaatan lahan di depan kelas sebagai upaya 
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untuk mendukung program adiwiyata yang guru agama gunakan dalam 

pembelajaran akhlak terhadap lingkungan yaitu tempat budidaya burung sebagai 

salah satu wujud akhlak terhadap lingkungan sesuai dengan hadits riwayat 

Muslim tentang akhlak manusia kepada ciptaan Allah yaitu binatang.nfaatkan 

untuk sarana pendukung pembelajaran lingkungan di sekolah. 

3.2 Faktor Penghambat dalam Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

terhadap Lingkungan dalam Program Madrasah Adiwiyata  

Secara keseluruhan pelaksanaan pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 

1 Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung dengan adanya 

beberapa faktor pendukung seperti: kebijakan dalam bentuk program yang 

disediakan kepala sekolah, fasilitas yang mendukung dan memadai, tingkat 

kesadaran siswa dan seluruh stakeholder sekolah yang semakin meningkat terkait 

peduli lingkungan, dan adanya faktor dari luar seperti: dukungan dari berbagai 

mitra dan LSM yang memiliki cita-cita sama terkait lingkungan. 

Setiap suatu kegiatan tidak lepas dari faktor penghambat, begitu pula dalam 

pengimplementasi nilai-nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan di MTsN 1 

Ponorogo. Untuk melihat kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai-nilai 

pendidikan akhlak terhadap lingkungan kepada siswa dalam program adiwiyata 

nasional di MTsN 1 Ponorogo dapat dilihat dari hasil observasi dan wawancara 

berikut: 

3.2.1 Kendala dalam faktor masing-masing karakter, akhlak, kebiasaan, dan 

kesadaran siswa yang berbeda-beda. 

Di MTsN 1 Ponorogo memiliki jumlah siswa yang berasal dari daerah  dan rumah 

yang berbeda-beda. Dikarenakan hal tersebut bagi anak yang dari keluarga yang 

memang tidak memiliki kepekaan terhadap lingkungan akan sedikit sulit dalam 

penanaman nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan. Anak yang di rumahnya 

sudah diajarkan dan terbiasa untuk peduli dan cinta lingkungan akan mudah 

dalam memberikan penanaman nilai akhlak terhadap lingkungan karena guru 

hanya perlu mengarahkan saja. Berbeda dengan anak yang belum dan bahkan 

tidak terbiasa di lingkungannya untuk peduli lingkungan itu akan sulit. Siswa 

yang terbiasa di lingkungannya mencintai lingkungan maka di sekolah pun akan 
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demikian. Misalnya jika di rumah anak terbiasa merawat tanaman dan menjaga 

kebersihan maka di sekolah akan sedemikian juga. Namun hal tersebut dapat 

diatasi dengan baik melalui guru yang harus sabar dan terus berusaha untuk 

mengingatkan, menyadarkan siswa apabila mereka melakukan keesalahan, tetap 

menjadi teladan yang baik bagi siswa di sekolah dalam merawat lingkungan. 

3.2.2 Kendala Waktu, Pandemi, Kondisi Cuaca dan Pemahaman warga Sekolah 

Terkait Adiwiyata 

Pelaksanan program adiwiyata nasional tahun 2021 yang bertepatan dengan masa 

pandemi covid-19 yang menyebabkan siswa harus belajar di rumah, sehingga 

guru tidak bisa memantau siswa secara langsung dan bersamaan. Waktu siswa dan 

seluruh stake holder di sekolah yang terbatas. Kondisi cuaca yang tidak menentu 

menyebabkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan program adiwiyata di 

MTsN 1 Ponorogo. Terlebih lagi saat musim hujan dan curah hujan yang tinggi 

kadang menyebabkan tanaman di depan kelas menjadi rusak. Terdapat  beberapa 

siswa yang belum paham terkait program adiwiyata, kurangnya rasa tanggung 

terutama dalam menjaga kebersihan menunjukkan bahwa pemahaman terkait 

adiwiyata belum meluas di sekolah. Namun hambatan tersebut dapat diselesaikan 

melalui kerjasama, koordinasi seluruh warga sekolah untuk menjaga lingkungan 

sekolah untuk menuwujudkan sekolah adiwiyata. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran guru agama dalam implementasi nilai-

nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan dalam program madrasah adiwiyata 

MTsN 1 Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut: 

4.1.1 Peran guru agama dalam implementasi nilai-nilai pendidikan akhlak 

terhadap lingkungan dalam program madrasah adiwiyata nasional di MTsN 

1 Ponorogo sudah berjalan dengan baik. Adapun proses 

pengimplementasiannya melalui 4 peran guru yaitu peran guru sebagai 

Educator, peran guru sebagai Motivator, peran guru sebagai Supervisor, dan 

peran guru sebagai Fasilitator dalam proses kegiatan pembelajaran sehari-

hari baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 
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4.1.2 Pada pelaksanaannya terdapat faktor-faktor penghambat berupa karakter, 

akhlak, kebiasaan dan kesadaran siswa yang berbeda-beda terhadap 

lingkungan, bertepatan pada masa pandemi, cuaca, pemahaman terkait 

adiwiyata, hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan kesabaran guru 

untuk terus mengingatkan siswa untuk menjaga lingkungan melalui 

pemberian pemahaman, keteladanan dan pembiasaan setiap hari di sekolah 

dan kerjasama, koordinasi seluruh warga sekolah untuk menjaga lingkungan 

sekolah. 

4.2 Saran  

Adapun saran-saran yang menurut penulis dapat menjadi bahan pertimbangan 

sebagai berikut: 

4.2.1 Kebijakan yang diterapkan sekolah dalam bentuk program sudah berjalan 

baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk mewujudkan madrasah 

adiwiyata mandiri. 

4.2.2 Perlunya untuk meningkatkan kualitas SDM seluruh guru agar lebih kreatif 

dalam memberikan pemahaman kepada siswa terkait pentingnya memiliki 

akhlak yang terpuji kepada lingkungan. 

4.2.3 Terus mempertahankan kerjasama, koordinasi dan komunikasi kepada 

seluruh warga sekolah dalam menjaga lingkungan madrasah agar tetap 

bersih, asri, aman, nyaman sebagai tempat belajar mengajar. 

4.2.4 Untuk penelitian selanjutnya terkait hambatan yang ditemukan, perlu 

adanya penelitian lebih lanjut terkait bagaimana cara membentuk karakter, 

kebiasaan dan kesadaran peserta didik untuk peduli lingkungan  
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