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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Anjuran al-Qur'an tentang pelestarian lingkungan, bahwa al-Qur’an 

banyak mengandung muatan dan isyarat pendidikan, termasuk di 

dalamnya persoalan pencemaran lingkungan hidup yang menjadi salah 

satu bagian materi pelajaran biologi. Al-Qur'an dan Sunnah secara 

bersama-sama telah memberikan perhatian yang mendalam terhadap 

masalah lingkungan. Perhatian ini tentu sangat menarik untuk diketahui 

oleh para peneliti yang obyektif. Konsep al-Qur'an tentang lingkungan 

dalam pengertian luas merupakan upaya untuk merevitalisasi misi asal 

ekologi, back to basic ecology. Misi asal ekologi adalah untuk mengkaji 

keterhubungan timbal balik antar komponen dalam ekosistem. Dalam hal 

ini tidak terbatas hanya komponen manusia dan ekosistemnya, melainkan 

seluruh komponen dalam ekosistem. Dengan demikian, visi Islam tentang 

lingkungan adalah visi lingkungan yang utuh menyeluruh, holistik 

integralistik. Visi lingkungan yang holistik integralistik diproyeksikan 

mampu menjadi garda depan dalam pengembangan kesadaran lingkungan 

guna melestarikan keseimbangan ekosistem. Sebab seluruh komponen 

dalam ekosistem diperhatikan kepentingannya secara proporsional tidak 

ada yang dipentingkan dan tidak ada pula yang diterlantarkan oleh visi 

lingkungan Islam yang holistik integralistik. 

2. Berdasarkan keterangan seluruh ayat di atas, dapat ditarik benang merah 

bahwa dalam rangka menggali manfaat dari lingkungan, tidak boleh 

diabaikan pula upaya untuk melestarikan lingkungan itu sendiri. Artinya, 

hendaklah dijaga keseimbangan ekologi dan dihindari pencemaran serta 

diupayakan agar kekayaan alam itu dipergunakan sehemat mungkin. Bumi 
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ini dikatakan bukanlah warisan dari nenek moyang kita, melainkan 

pinjaman dari anak cucu kita. Selaku peminjam kita harus pandai dan adil, 

tidak ceroboh, supaya barang pinjaman itu dapat kita kembalikan 

sebagaimana aslinya, atau mungkin lebih baik lagi. 

 

B. Saran-Saran 

Kajian terhadap lingkungan hidup hendaknya dibuka lebih luas lagi 

dengan harapan nilai pendidikan yang terkandung dalam setiap ayat dan surat 

dapat terus menerus dijadikan pelajaran dalam rangka lebih mengintensifkan 

pengamalan al-Qur'an.   

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunianya telah dapat disusun 

tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap 

dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.  

Dengan berjuang sekuat tenaga, disusun tulisan sederhana ini dengan 

menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil 

keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi bila ditinjau dari aspek metodologi 

maupun kaidah bahasnya. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat 

membangun menjadi harapan. Akhir kata penulis mengucapkan alhamdulillah 

semoga tulisan di atas ada manfaatnya bagi pembaca budiman. 

 

 

 
 


