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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Islam 

Dan Kristen” ini merupakan hasil penelitian pustaka yang bertujuan untuk 

menjawab masalah tentang bagaimana pandangan Islam dan Kristen tentang  

lingkungan hidup dan pelestariannya dan perbedaan maupun persamaan yang 

sesuai dengan ajaran agama Kristen dan Islam. Serta bertujuan untuk 

mengembangkan keilmuan tentang pelestarian lingkungan dalam agama Islam dan 

Kristen. 

Penelitian ini akan menjawab permasalahan tentang: 1) pengertian 

lingkungan hidup menurut agama Islam dan Kristen; 2) Persamaan dan Perbedaan 

Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam dan Kristen. 

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

melalui studi kepustakaan. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis 

dengan metode deskriptif-komparatif yaitu suatu metode yang menjelaskan dan 

membandingkan data dari hasil dua penelitian. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa definisi lingkungan hidup 

pada agama Islam dan Kristen yaitu lingkungan hidup yang meliputi benda biotik 

dan abiotik yang ada disekeliling kita ini merupakan ciptaan Tuhan. Lingkungan 

yang sehat dan tidak tercemar adalah idaman semua komunitas ekosistem di bumi 

ini, hal ini berpengaruh terhadap kelangsungan hidup yang baik. Hal ini perlu 

ditegaskan pada pelestarian lingkungan hidup dari akibat pembangunan yang 

membabibuta. Peranan agama Islam dan Kristen diharapkan dapat menumbuhkan 

semangat dan memiliki kesadaran tinggi, agar keluar dari krisis lingkungan yang 

kian terpuruk. Karena di dalam ajaran islam dan Kristen mengandung nilai-nilai 

serta etika luhur yang menjadi landasan manusia sebagai khalifah maupun wakil 

allah di bumi dalam melestarikan lingkungan yang bertujuan untuk  

memakmurkan bumi ini. Pada agama Islam dan Kristen terdapat persamaan dan 

perbedaan dalam pandangan pelestarian lingkungan, persamaannya yaitu bahwa 

manusia telah di angkat sebagai khalifah maupun sebagai wakil allah dibumi di 

tugaskan untuk menjaga lingkungan serta bertanggungjawab atas semuanya. 

Tanggung jawab manusia yaitu makhluk yang ditugasi untuk mengelola alam dan 

melestarikannya. Perbedaannya yaitu pada agama Kristen menganggap 

melestarikan lingkungan hidup merupakan ungkapan syukur pada Allah Sang 

Pencipta yang telah mengkaruniakan lingkungan dengan segala kekayaan di 

dalamnnya. Dan menurut Islam, melestarikan lingkungan hidup bukan hanya 

ungkapan syukur pada Allah Sang Pencipta saja, tetapi Menjaga lingkungan sama 

dengan menjaga agama, Menjaga lingkungan sama dengan menjaga jiwanya, 

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga keturunannya, Menjaga lingkungan 

sama juga menjaga akalnya, Menjaga lingkungan sama dengan menjaga hartanya.  


