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ABSTRAK 
 

Umi Naharul Hikmah, NIM. 1330110027, 2013/IQT, penelitian dengan judul 

‘’Pelestarian Lingkungan Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Kasus 

Kelompok Pendaki Argapala Jepara Adventure)’ Program Strata 1 (S.1)  

Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Qur’an dan Tafsir, IAIN Kudus, 

2019. 

Skripsi ini adalah hasil penelitian tentang Pelestarian Lingkungan Dalam 

Perspektif Al-Qur’an (Studi Kasus Kelompok Pendaki Argapala Jepara 

Adventure). Penelitian ini betujuan untuk mengetahui secara mendalam konsep 

pelestarian lingkungan menurut Al-Qur’an, dan untuk mengetahui aplikasi ayat 

Al-Qur’an tentang pelestarian lingkungan oleh komunitas Argapala Jepara 

adventure.Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sumber primernya berupa wawancara kepada ketua kpa 

Argapala, dan anggota kpa Argapala Jepara adventure dan sumber 

sekundernya berupa buku tentang pelestarian lingkungan. Tehnik 

pengumpulan data melalui interview atau wawancara, observasi, dokumentasi. 

Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode reduksi data dan 

display data yang bersifat merangkum hal-hal yang pokok kemudian diuraikan 

dengan singkat dalam bentuk naratif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pelestarian lingkungan menurut 

Al-Qur’an adalah; a. kewajiban memelihara dan melindungi hewan, b. 

penanaman pohon dan penghijauan, c. menghidupkan lahan mati, d. udara, e. 

air, f. menghindari kerusakan dan menjaga keseimbangan alam. Hubungan 

manusia dengan lingkungan yaitu sangat berkaitan, oleh karena itu setiap 

manusia wajib menjaga kelestarian dan kebersihannya dan patut 

merealisasikan sikap dan tindakan secara bertanggung jawab. Perintah 

melestarikan lingkungan telah di jelaskan dalam Q.S. ar-Rum 41-42 dan 

Q.S.al-A’raf 56-58 kedua surat ini saling memiliki keterkaitan yaitu tentang 

‘’larangan membuat kerusakan di muka Bumi dan ayat ini menjelaskan tentang 

peduli lingkungan’’. Fakta sosial yang dilakukan kpa Argapala Jepara dalam 

pelestarian lingkungan yaitu dengan cara cinta lingkungan. Beberapa kegiatan 

yang dilakukan kpa Argapala yaitu dengan cara melakukan tindakan positif 

terhadap alam diantaranya; a. memberikan kesadaran terhadap sesama tentang 

pentingnya menjaga lingkungan, b. melakukan opsih sampah atau pungut 

sampah di Gunung, c.  penanaman mangrove di tepi pantai, d. melakukan 

penghijauan hutan atau reboisasi. 
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