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ABSTRAK 

 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM SYARI’AT KHITAN 

 

Oleh 

Meca Rinda Suri 

 

Khitan merupakan penyempurnaan fitrah yang diciptakan Allah SWT dan juga 

menjadi tanda atau ciri khas yang melekat pada jasad muslimin. Khitan  juga 

merupakan syari’at Islam yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim a.s dan menjadi 

sunah Nabi Muhammad SAW  dan khitan menjadi persyaratan yang mutlak untuk 

melaksanakan amalan ibadah, seperti shalat, haji, dan umroh karena tanpa khitan 

seseorang tidak akan terlepas dari hadast dan najis sehingga khitan menjadi 

kewajiban untuk tercapainya amalan-amalan ibadah dengan sempurna. Selain itu 

juga, khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh 

yang menjadi tempat persembunyian kotoran, virus, najis, dan bau yang tidak sedap. 

Khitan terbagi menjadi dua yaitu, khitan laki-laki dan perempuan. Khitan laki-laki 

adalah kepala kemaluan (kepala za’kar) yang berbentuk bundar yang terletak pada 

bagian paling bawah dari ujung za’kar. Adapun khitannya wanita adalah kulit yang 

berbentuk jengger ayam yang berada diatas kemaluannya.  

Adapun rumusan masalah yang diambil dalam skripsi ini adalah “Apa saja 

nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam syari’at khitan?”. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam syari’at 

khitan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jika dilihat berdasarkan 

jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research), 

sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitin deskriptif. Adapun 

sumber data yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data skunder. 

Metode pengumpulan data adalah metode studi pustaka sebagai alat pengumpul 

datanya sehingga strategi analisis yang digunakan adalah analisis isi (content 

analisy). Setelah itu, penelitian disajikan secara deskriptif analitik yakni suatu usaha 

mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian diusahakan adanya analisa dan 

interpretasi terhadap data-data tersebut.   

Hasil menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam syari’at khitan 

terbagi menjadi  (empat) yaitu, 1. Nilai pendidikan keimanan, dengan berkhitan 

seseorang telah menunjukkan bukti perwujudan iman kepada Allah SWT, 2. Nilai 

kesehatan, dengan berkhitan maka seseorang telah menjaga dirinya dari kotoran dan 

berbagai macam penyakit, 3. Nilai ibadah, dengan berkhitan maka akan terjamin 

kesucian dari hadast dan najis, 4. Nilai seks, dengan berkhitan maka dapat 

menstailkan syahwatnya.  

 

 

Kata kunci: Nilai, Pendidikan Islam, Khitan 
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MOTTO

                       

                        

        

Artinya: ”Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.1

                                                          
1 Dapartemen RI Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung: CV Diponogoro, 2005), 

hlm 543
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum lebih jauh penulis menguraikan isi skripsi ini perlu penulis paparkan 

terlebih dahulu tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Maka 

penulis menuangkan skripsi ini dengan judul “ NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM 

DALAM SYARI’AT KHITAN”.

1. Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam tersusun dalam tiga kata yakni nilai, pendidikan, 

dan Islam adapun pengertian nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

disebutkan bahwa nilai adalah kadar, mutu, sifat (hal-hal) yang penting atau 

berguna bagi kemanusiaan.1

Adapun kata pendidikan adalah perbuatan dan usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan pengetahuan, kecakapan serta keterampilan kepada generasi muda 

sebagai usaha menyiapkannya agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani 

maupun rohani.2 Pendidikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

                                                          
1 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), 

hlm 677 
2 Soegarda Purwakawatja dan H.A.H Harahap, Ensiklopedi Pendidikan (Jakarta : PT 

Gunung Agung, 1982), hlm 256
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mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.3

Sedangkan pengertian Islam dari segi bahasa berasal dari kata aslama, 

yuslimu, islaman, yang berarti ketundukan. Pengertian Islam sebagai agama, yaitu 

agama yang diajarkan diwahyukan tuhan untuk umat manusia, melalui Rasul-Nya, 

Muhammad SAW.4

Jadi yang dimaksud nilai-nilai pendidikan Islam dalam judul skripsi ini 

adalah hal-hal yang penting, berharga dan berguna yang didasarkan pada 

pengkajian pendidikan Islam dalam rangka mengembangkan pengetahuan yang 

dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah 

SWT.

2. Syari’at Khitan

Syari’at dapat diartikan sebagai hukum agama.5 Sedangkan khitan khitan 

menurut bahasa berarti memotong kulit yang menutupi kepala penis. Sedangkan 

menurut istilah syar’I adalah memotong bulatan bagian ujung hasyafah, yaitu 

tempat pemotogan kulit yang menutupi kepala za’kar yang juga menjadi tempat 

konsekuensi dari hukum syari’at.6

                                                          
3 Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), hlm 2
4 Abuddin Nata, ilmu pendidikan Islam, ( Jakarta : Kencana, 2010), hlm 34
5 Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqh Thaharah, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, 2004), hlm 170
6 Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, (Solo : Pustaka Arafah, 2015,  hlm 93
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Dari uraian singkat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian judul 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah segala sesuatu yang penting, berharga dan 

berguna dalam pengkajian pendidikan Islam yang ada dalam syari’at khitan.

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul skripsi tersebut adalah sudah menjadi syari’at,

bahwasanya khitan mengandung makna dan hikmah serta pendidikan yang sangat 

penting bagi fitrah seseorang, sebab khitan merupakan dasar kesucian yang menjadi 

salah satu syarat seseorang dalam melaksanakan amalan-amalan dalam beribadah, 

serta dengan berkhitan seseorang akan terhindar dari penyakit kelamin sehingga 

khitan juga baik bagi kesehatan jasmani dan rohani.

Disamping itu khitan memiliki nilai-nilai pendidikan yang bisa dijadikan salah 

satu implementasi yang baik dari berbagai aspek pendidikan Islam dalam kehidupan 

sehari-hari guna mewujudkan generasi Islam yang kuat aqidah, ibadah, dan 

jasmaninya sehingga berdampak pada kesehatan berpikir. 
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C. Latar Belakang Masalah 

Khitan merupakan penyempurnaan fitrah yang diciptakan Allah Swt dan juga 

menjadi tanda atau ciri khas yang melekat pada jasad kaum muslimin. Selain itu 

khitan mempunyai faedah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang 

menjadi tempat persembuyian kotoran, virus, najis dan bau yang tidak sedap.

Menurut bahasa, khitan berarti memotong kuluf (kulit) yang menutupi kepala 

penis. Sedangkan menurut istilah syarak, khitan adalah memotong bulatan diujung 

hasafah, yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan tempat timbulnya 

konsekuensi hukum-hukum syarak.

Khitan laki-laki adalah kepala kemaluan (kepala za’kar) yang berbentuk bundar 

yang terletak pada bagian paling bawah dari ujung za’kar.7

Adapun khitannya wanita adalah kulit yang berbentuk jengger ayam yang 

berada diatas kemaluannya tepatnya pada bagian atas tempat masuknya penis. Yang  

diwajibkan adalah memotong atau mengambilnya secara keseluruhan. Ketika khitan 

dilakukan oleh perempuan maka disebut khafad.

Abu syamah menyebutkan bahwa para ahli bahasa menyatakan bahwa kata 

I’dzar berlaku untuk keduanya baik laki-laki maupun perempuan.

                                                          
7 Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Fiqh Bayi,(Jakarta : Robbani Press,2010), hlm 217
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Abu ubaidah berkata “Adzartul jariyah wal ghulam yang berarti saya 

mengkhitankan seorang hamba sahaya perempuan dan hamba sahaya laki-laki.” 

Namun kata khafad untuk konteks perempuan.8

Perintah khitan sebetulnya adalah ajaran yang dibawa Nabi Ibrahim As. Atas 

perintah Allah SWT. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan, sesuai 

kesepakatan para ulama sesungguhnya Ibrahim As adalah orang yang pertama kali 

dikhitan.9 Islam memerintahkan melakukan khitan dengan tujuan mengikuti millah 

Ibrahim As. Dan sebagai syarat kesucian dalam beribadah, karena ibadah seperti 

shalat mensyaratkan kesucian badan, pakaian dan tempat.

Ibnu qudamah dalam kitab al- Mughni berkata, “khitan diwajibkan bagi kaum 

laki-laki. Sedangkan bagi kaum perempuan khitan dinilai sebagai satu perbuatan 

terpuji. Akan tetapi, khitan tidak diwajibkan bagi kaum perempuan. Hal senada 

menjadi pendapat mayoritas kalangan akademisi muslim. Imam Ahmad berkata 

“kewajiban berkhitan bagi kaum laki-laki lebih ditekankan. Karena jika seorang laki-

laki tidak berkhitan, kulit yang menutup ujung penis tersebut akan menjuntai. Dan 

kotoran yang ada didalamnya tidak dapat dibersihkan. Sedangkan pembersihan kulit 

yang berada pada bagian atas kemaluan perempuan lebih mudah.”

Dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 123 Allah SWT berfirman :

                                                          
8 Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir Al-Qur’an Wanita 1, (Jakarta Pusat : Pena Pundi Angkasa), hlm 

42-43
9 Tim Riset Al-Qira’ah, Khitan Dalam Perspektif Syari’at dan Kesehatan, (Jakarta Timur : 

Pustaka Al-Kautsar,2007), hlm 20
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Artinya :“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama 
Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang yang 
mempersekutukan tuhan”.10

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa agama Ibrahim shahih dan tidak mempersekutukan 

tuhan. Dan Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Baqaraah ayat 130 yang 

berbunyi:

                              

           

Artinya :“Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang 
memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia 
dan Sesungguhnya Dia di akhirat benar-benar Termasuk orang-orang yang 
saleh”.11

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan nabi Muhammad Saw. dan umatnya 

mengikuti millah Nabi Ibrahim As. Karena ia merupakan orang yang sempurna 

ketauhidannya. Disamping mengikuti agamanya, ajaran khitan juga salah satu cara 

menyempurnakan ibadah, karena ibadah mensyaratkan kesucian dan kebersihan.

Dalam agama islam, khitan merupakan salah satu media pensucian diri dan 

bukti kita kepada ajaran agama.nabi Muhammad Saw sangat menganjurkan pada 

umatnya untuk melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan kelahiran bayi. 

                                                          
10 Dapartemen RI Al-Hikmah, Al-Quran dan Terjemah, (Bandung : CV Diponogoro,2005), hlm 

281
11 Ibid, hlm. 20
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Kegiatan-kegiatan ini adalah : membisikkan adzan ditelinga bayi, tahniah, tasmiyah, 

akikah dan khitan.

Khitan bukan hal asing dikalangan umat islam, ia menjadi penting karena 

menjadi perintah Allah Swt. ia juga menjadi persyaratan kesempurnaan seseorang 

dalam melaksanakan ibadah seperti : shalat lima waktu, membaca Al-Qur’an, haji dan 

ibadah lain yang mensyaratkan kesucian dari hadas dan najis. 

Disamping itu pula khitan adalah fitrah manusia, hal ini sesuai dengan sabda 

Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh bukhari :

َخْمٌس  َعْن َاِبْي ُھَرْیَر َقاَل : َقاَل َرُسْوَلاِهللا َصَل ُهللا َعَلْیِھ َوَسَلُم: َاْلِفْطَرُة
:َاْلِخَتاُن، َواْلِاْسِتْخَداُد، َوَقصُّ الشَّاِرِب، َوَتْقِلُم اْلَأْظَفاِر َوَنْتُف اْلِإْبِط 

البخاري)ہ(روا

Artinya :“dari abu huraira berkata : Rosulullah Saw bersabda : fitrah itu ada lima 
:khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan 
mencabut bulu ketiak.  (H.R bukhari).12

Rasulullah Saw menyebut khitan termasuk amalan fitrah. Karena fitrah adalah 

agama Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Amalan-amalan itu diperintahkan kepada 

Ibrahim, yaitu kalimat-kalimat yang dijadikan Allah sebagai ujian bagi Ibrahim.

Selain itu fitrah dibagi menjadi dua, yaitu fitrah yang berkaitan dengan hati 

(mengenal, mencintai, dan mengutamakan Allah dari yang lain) dan fitrah amaliyah 

(lima amalan yang disebutkan dalam hadis diatas).

                                                          
12  Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Op.Cit, hlm 229
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Simpulannya, yang pertama adalah menyucikan jiwa dan membersihkan hati, 

kedua adalah membersihkan tubuh diantara keduanya saling membantu dan dukung. 

Fitrah pada tubuh paling utama adalah khitan. 

Dari macam-macam fitrah diatas memang sangatlah berkaitan dengan thaharah 

(bersuci) dan kebersihan serta membuang sisa-sisa kotoran yang dengannya setan 

menjinakkan dan hidup berdampingan dengan bani adam. Sehingga ada terkaitan 

khusus antara setan dan kulit khitan.13

Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 30 :

                               

              

Artinya :“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah (tetaplah 
atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak 
ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui”.

Dari ayat diatas, kita mengetahui bahwa fitrah merupakan penegak manusia 

untuk menghadap kepada agama Allah Swt, bukan kepada yang lain. Manusia 

diciptakan Allah mempunyai naluri agama tauhid. 

Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar 

pilihannya. Menurut Kupperman nilai adalah patokan nomatif yang mempengaruhi 

manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif.14

                                                          
13 Ibid, hlm 227-228
14 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung : Alfabeta, 2011), hlm 9
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Sedangkan menurut Daryanto dalam KBBI  nilai dapat diartikan sebagai harga, 

ukuran, angka yang mewakili prestasi, sifat-sifat penting yang berguna bagi manusia 

dalam menjalanan hidupnya.15

Sedangkan pendidikan islam menurut Prof. Dr. Omar Mohammad At-Toumi 

Asy-Syaibany yaitu proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, 

masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi 

dan sebagai profesi diantara profesi-profesi asasi dalam masyarakat.

Pengertian tersebut memfokuskan perubahan tingkah laku manusia yang 

konotasinya pada pendidikan etika. Selain itu pengertian tersebut menekankan pada 

aspek-aspek produktivitas dan kreativitas manusia dalam peran dan profesinya dalam 

kehidupan dalam masyarakat dan alam semesta.16

Dalam ajaran islam terdapat bermacam-macam nilai-nilai pendidikan islam 

yang mendukung dalam pelaksanaan pendidikan, bahkan menjadi suatu rangkaian 

atau sistem didalamnya. 

Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa seseorang sehingga bisa 

memberi out put bagi pendidikan yang sesuai dengan tujuan syari’at islam. Dengan 

banyaknya nilai-nilai islam yang terdapat dalam pendidikan islam, maka penulis 

mencoba membatasi bahasan dari penulis skripsi ini dan membatasi nilai-nilai 

pendidikan islam dengan nilai sebagai berikut :

                                                          
15 Daryanto, kamus lengkap bahasa Indonesia, (Surabaya : Apollo, 1998), hlm 412
16 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Amzah, 2011), hlm 26-27
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1. Nilai Keimanan

Iman secara umum dipahami sebagai suatu keyakinan yang dibenarkan 

dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang 

didasari niat yang tulus dan ikhlas dan selalu mengikuti petunjuk Allah SWT serta 

dunah Nabi Muhammad SAW. 

Dalam Al-qur’an terdapat sejumlah ayat yang menunjukkan kata-kata iman, 

diantaranya terdapat pada firman Allah (Q.S. Al-Baqarah: 165):

                         

                              

      

Artinya: “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah 
tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka 
mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman Amat sangat cintanya kepada 
Allah. dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika 
mereka melihat siksa (pada hari kiamat), bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah 
semuanya, dan bahwa Allah Amat berat siksaan-Nya (niscaya mereka menyesal).

Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa iman itu identik dengan (asyaddu 

hubbal illah), kecintaan yang sangat mendalam. Iman adalah sikap atau attitude, yaitu 

kondisi mental yang menunjukkan kecendrungan atau keimanan luar biasa terhadap 

Allah SWT. Orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang rela mengorbankan 
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jiwa dan raganya untuk mewujudkan harapan atau kemauan yang dituntut Allah SWT 

kepadanya.17

2. Nilai  Ibadah

Ibadah diartikan secara sederhana sabagai persembahan, yaitu sembahan 

manusia kepada Allah SWT sebagai wujud penghambat diri kepada Allah SWT. 

Ibadah dalam islam secara garis besar terbagi kedalam dua jenis, yaitu ibadah 

mahdah (ibadah khusus) dan ibadah ghair mahdah (ibadah umum). Berikut ini akan 

diuraikan jenis-jenis ibadah khusus dan hikmahnya yang meliputi thaharah, sholat, 

puasa, zakat, dan haji. 18

3. Nilai Kesehatan

Kesehatan adalah masalah paling penting dalam kehidupan manusia, 

terkadang kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang biasa dalam dirinya. Orang akan 

sadar bahwa kesehatan sangat penting ketika suatu saat dirinya atau keluarganya jatuh 

sakit.

Untuk menuju pada upaya pencegahan tersebut, islam menekankan segi 

kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dapat mengambil bentuk kebersihan 

tempat tinggal, lingkungan sekitar, badan, pakaian, makanan, minuman dan lain 

                                                          
17 Rois Mahfud, AL-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 12-13
18 Ibid, hlm. 23
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sebagainya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah : 222 yang artinya 

“sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang membersihkan diri”.19

4. Nilai pendidikan seks.

Islam begitu gigih menyeimbangkan pertumbuhan manusia sehingga 

pembentukannya sesuai dengan tabiat yang telah diciptkan Allah SWT dan fitrah 

yang telah digariskan. Dorongan seksual yang diciptakan oleh Allah dalam diri 

manusia menjadi sebab kelangsungan seluruh makhluk hidup, termasuk umat 

manusia. Syara’ menamakan masa ini sebagai masa pembebanan (taklif) jika seorang 

anak telah memasuki masa ini, ia mempunyai tanggung jawab terhadap segala hal 

yang dilakukannya.20

Dan nilai pendidikan inilah yang akan dijadikan pembatasan dan 

pembahasan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam syari’at khitan yang akan dikaji 

dalam rangka mengantarkan manusia menjadi pribadi muslim yang sesuai dengan 

syari’at islam.

Dari uraian diatas, menurut penulis perlu adanya kajian yang mendalam 

tentang syari’at khitan yang didalamnya terkandung konsep nilai, hukum, yang 

didasarkan dengan nilai-nilai pendidikan dalam islam sehingga diharapkan memberi 

pemahaman mendalam tentang makna khitan yang sebenarnya.

                                                          
19 Abuddin Nata, Metodologi Study Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008) hlm 91
20 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi (pendidikan Dalam Perspektif Hadis, ( Jakarta : Amzah, 

2012) hlm 61



Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syari’at Khitan  | 13

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengidentifikasi masalah 

yang terjadi dikalangan masyarakat saat ini yaitu:

1. Sebagian masyarakat belum mengetahui nilai-nilai syari’at pendidikan islam 

tentang khitan.

E. Rumusan Masalah 

Menurut Winarno Surakhmad dalam bukunya pengantar penelitian ilmiah,

Masalah adalah “setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkannya”21. Sedangkan tujuan rumusan masalah adalah untuk membatasi 

masalah penelitian yang ditetapkan. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

masalah adalah setiap kesulitan yang timbul membutuhkan pemecahan dan solusinya 

yang kemudian dirumuskan batasan dan rumusan masalahnya.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : “Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang 

terdapat dalam syari’at khitan?”

                                                          
21 Winarno Surakhmad, Pengantar Pendidikan Ilmiah (Dasar Metode Tehnik), (Bandung : 

Tarsito, 1990), hlm 34
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F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa tujuan dan 

kegunaan yang hendak dicapai dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan islam apa saja yang ada dalam syari’at 

khitan.

2. Kegunaan Penelitian 

a. Untuk memberikan masukan dan wawasan yang lebih luas kepada pembaca 

tentang nilai-nilai islam dalam syari’at khitan

b. Mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai disiplin ilmu yang penulis proleh 

selama dibangku kuliah kedalam bentuk penyusunan dan penyajian dalam 

bentuk karya ilmiah yang insyaAllah bermanfaat bagi pembaca.

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari jenis penelitiannya ini termasuk penelitian kepustakaan 

(library research), adapun yang dimaksud library research adalah penelitian 

yang dilakukan diperpustakaan dimana objek penelitiaannya biasanya digali 
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melalui beragam informasi kepustakaan ( buku, majalah, jurnal ilmiah dan 

dokumen).22

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha menggambarkan 

dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif 

pda umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara 

sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat 

dan  akurat mengenai fakta-fakta.23

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data disini adalah subyek dari mana data diperoleh. 

Dalam penelitian ini penulis membagi menjadi dua sumber, menurut cara 

memperolehnya yaitu :

a. Sumber Data Primer 

Data primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara 

langsung dari tangan pertama. Atau dapat disebut sebagai semua buku atau 

sumber yang menjadi data utama. Dalam penelitian ini sebagai sumber data 

primernya adalah buku-buku fiqh dan buku-buku tentang khitan.

                                                          
22 Mestika Zed, Penelitian Kepustakaan,( Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm 89
23 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan,(Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), hlm 157
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Adapun yang menjadi sumber data primer antara lain yaitu:

1. Buku karya Tim Riset penerbit Al-Qira’ah yang berjudul KHITAN 

(dalam perspektif syari’at dan kesehatan)

2. Buku karya Ihsanuddin yang berjudul “Khitan dan Kesehatan”

3. Buku karya Bukhari Umar yang berjudul ”Ilmu Pendidikan Islam”

b. Sumber data skunder

Data skunder yaitu sekumpulan data yang akan menopang data-data 

primer yang berkaitan dengan objek penelitian.24 Dengan kata lain sumber 

data skunder adalah semua buku yang menunjang data primer. Adapun data-

data skunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Buku karya, Rois Mahfud yang berjudul “Al-Islam Pendidikan Agama 

Islam”

2. Buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah yang berjudul “Fiqh Bayi”

3. Buku karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul “Menyambut Buah 

Hati”

4. Buku karya Abdul Nasih Ulwan dan Hassan Hathout yang berjudul 

“Pendidikan Anak Manerut Islam (Pendidikan Seks)

5. Buku karya Salim Bin Ali Bin Rasyid As-Syabli yang berjudul 

“Merawat Bayi”

6. Buku karya Ahsi W. Al-Hafidz yang berjudul “ Fiqh Kesehatan”

                                                          
24 Ibid, hlm 85
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7. Buku karya Samsul Munir Amin dan Indiarti Al-Hafidzoh yang 

berjudul “Menanti Sang Buah Hati”

8. Buku karya, Imam Zaki Al-barudi yang berjudul “Tafsir al-Qur’an 

wanita 1”

9. Buku karya Rohmat Maulana yang berjudul ”Mengartikulasikan 

Pendidikan Nilai”

10. Buku karya Anas Sudijono yang berjudul ” Pengantar Evaluasi 

Pendidikan”,

Dan lain sebagainya yang menunjang hasil penelitaian,

c. Metode Pengumpulan Data Dan Analisis Data

a) Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dokumentasi sebagai 

alat pengumpulan datanya. Adapun pengertian dokumentasi menurut 

Suharsimi Arikunta adalah “ mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang merupakan cacatan transkip, buku, surat kabar, agenda dan 

sebagainya”.25 Metode ini digunakan karena semua data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini nantinya akan diperoleh dari dokumen 

tersebut.

                                                          
25 Suharsimi Arikunto, Prosedure Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2002), hlm 206
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b) Metode Analisis Data

Analisis isi (content analisis) dalam buku Klaus krippen draft 

adalah “suatu teknik penelitian untuk membuat infrensi dari dari data-data 

yang diolah dan dianalisis sebagai jawaban terhadap masalah yang telah 

dikemukakan. Infensi yang dapat ditiru dan shahih dan dengan 

memperhatikan konteksnya”.26

Metode deskriftif analisis penulis gunakan untuk menguraikan, 

menginterprestasikan, dan menganalisis data-data sehingga akan 

memperjelas kaitan antara sutu masalah dengan masalah lainnya lebih 

jauh, sedangkan metode analisis isi penulis gunakan untuk membuat 

invensi dari data-data yang telah diolah dan dianalisis sebagai jawaban 

terhadap masalah yang telah dikemukakan.

                                                          
26 Klaus Kripper Draft, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologis, (Jakarta : Raja Grafindo 

Persada, 1993), hlm 15
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BAB II

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM

A. Pengertian Nilai Pendidikan Islam

Agar lebih mengarah kepada pokok pembahasan pengertian nilai-nilai 

pendidikan Islam maka perlu dijelaskan terlebih dahulu akna dari nilai-nilai itu 

sendiri.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nilai adalah 

kadar, mutu, sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan.27

Nilai itu praktis dan efektif dalam jiwa dan tindakan manusia dan 

melembagakan secara obektif didalam masyarakat.28

Menurut Rohmat Mulyana nilai sering dirumuskan dalam konsep yang 

berbeda-beda. Ahli psikolog menafsirkannilai sebagai suatu kecenderungan 

prilaku yang berawal dari gejala-gejala psikolog. Seperti, hasrat, motif, sikap, 

kebutuhan dan keyakinan yang dimiliki secara individual sampai pada tingkah 

launya yang unik.29

Nilai sebagai sesuatu yang abstrak menurut Raths mempunyai sejumlah 

indikator yang dapat kita cermati, yaitu :30

1. Nilai memberi tujuan atau arah (goals and purpose) kemana kehidupan 

harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan.

                                                          
27 W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), 

hlm  677 
28 Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam, (Bandung: Trigenda Karya, 

1993), hlm 110
29 Rohmat Mulyana, Mengartikulas Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm 8-9
30 Ibid, hlm 58-59
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2. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (attitudes), atau 

bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan 

atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku.

3. Nilai itu menarik (interests) memikat hati seseorang untuk dipikirkan, 

untuk direnungkan, untuk dimiliki, untuk diperjuangkan dan untuk 

dihayati.

4. Nilai mengusik perasaan (feelings) hati nurani seseorang ketika sedang 

mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, seperti senang, sedih, 

tertekan, bergembira, bersemangat, dan lain-lain.

5. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercyaan (beliefs and convication)

6. Suatu nilai menuntut adanya aktifitas (activities) perbuatan atau tingkah 

laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada 

pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan 

sesuatu sesuai dengan nilai tersebut.

7. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang 

ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, mengalami dilemma 

atau menghadapi berbagai persoalan hidup (worries, problems, obstacles).

Dalam beberapa pengertian diatas nilai adalah suatu yang penting atau 

yang berharga bagi manusia sekaligus inti kehidupan dan diyakini sebagai 

standar tingkah laku, tanpa nilai manusia tidak akan memiliki arti dalam 
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kehidupannya karena sebagai dasar dari aktifitas hidup manusia harus 

memiliki nilai baik yang melekat pada pribadi maupun masyarakat. 

Setelah istilah nilai didefinisikan, kemudian penulis akan 

mendefinisikan pengertian dari pendidikan Islam. Pendidikan sebagai 

usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi 

pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada 

dalam masyarakat dan kebudayaan.31

Chabib Thoha berpendapat bahwa pendidikan Islam ialah pendidikan 

yang falsafah dasar dan tujuan serta teori-teori yang dibangun untuk 

melaksanakan praktek pendidikan berdasarkan nilai-nilai dasar Islam yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadist.  Adapun M. Arifin pendidikan Islam 

adalah suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

yang dibutuhkan oleh hamba Allah sebagaimana Islam telah menjadi pedoman 

bagDalam definisi ini terlihat jelas bahwa pendidi seluruh aspek kehidupan 

mausia, baik duniawi maupun ukhrawi.32

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau 

aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar 

                                                          
31 Fuad Ikhsan, Dasar-Dasar Kependidikan, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), hlm 2
32 M. Arifn, Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan 

Iterdisipliner, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2011) hlm 8
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mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, 

kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lngkungan dan aspek 

atau komponen pendidikan Islam, atau pendidikan yang Islami.33

B. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Islam 

Untuk membangun pendidikan yang efekti, UNESCO (1991) 

menekankan pentingnya martabat manusia sebagai nilai tertinggi. 

Penghargaan terhadap martabat manusia dianggap sebagai nilai yang tidak 

terbatas dan dapat mendorong manusia unuk memilih nilai-nilai dasar yang 

terkisar disekeilingnya. Nilai dasar ini, menurut UNESCO, meliputi, nilai 

kesehatan, kebenaran, kasih sayang, tanggung jawab sosial, efesiensi eknomi, 

solidaritas global dan nasionalisme.

Nilai dasar kesehatan, nilai dasar ini berimplementasi pada kebersihan 

dan kebugaran fisik. Pada dasarnya hakikat fisik manusia diciptakan Allah 

denganstruktur yang paling sempurna hakikat fisik itu merupakan pemahaman 

keindahan bentuk dan ukuran alam, serta benda-benda hasil ciptaan manusia. 

Karenamanusia dikaruniai rasa keindahan, maka ia harus mengembangkan 

apresiasinya terhadap seni dan keindahan.

Nilai dasar kebenaran, kebenaran berimplementasi pada upaya 

memperoleh pengetahuan secara terus menerus dalam segala hal. Nilai dasar 
                                                          

33 Abuddin Nata, ilmu pendidikan Islam, ( Jakarta : Kencana, 2010), hlm 34



Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syari’at Khitan  | 23

kasih sayang, hakikat moral manusia berada dalam tempat yang paling utama 

yaitu dalam nilai kasih sayang. Nilai terebut berimplikasi ada kebutuhan untuk 

memperoleh integritas pribadi, harga diri, kepercayaan diri, kejujuran dan 

disiplin diri pada peserta didik.

Nilai dasar spiritual, keberadaan peserta didik dipengaruhi oleh 

dimensi-dimensi transenderal yang tingkat pemaknaannya bergantung pada 

pengalaman dan kesadaran pribadi masing-masing. Nilai dasar efisiensi 

ekonomi, nilai dasar perlu diajarkan agar peserta didik mau bekerja kera serta 

mampu memanfaatkan sumber daya alam secara kreatif dan imajinatif. Nilai 

dasar ini menekankan bahwa tujuan pendidikan harus diarahkan agar peserta 

didik mampu berkreasi menghasilkan barang yang berharga dan bermanfaat 

bagi kehidupannya. Nilai dasar nasionalisme nilai dasar ini berarti cinta 

kepada negara dan bangsa. Nilai dasar solidaritas global, nilai inidapat 

dimiliki apabila pendidik dan peserta didik memiliki pemahaman yang cukup 

tentang dunia internasinal. Dengan nilai dasar ini, generasi yang memiliki 

wawasan luas tentang kehidupan global dapat disiapkan melalui pendidikan.34

Kemudian Al-Qur’an memuat nilai normative yang menjadi acuan 

dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri dari tiga fpilar utama, 

yaitu sebagai berikut: 

                                                          
34 Rohmat Mulyana, Op Cit, hlm 107-108
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1. I’tiqadiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti 

percaya kepada Allah , malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan takdir, 

yang bertujuan unuk menata kepercayaan ndividu. 

2. Khuluqiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang 

bertujuan untuk membersihkan diri dari prilaku rendah dan 

menghiasi diri dengan prilaku terpuji. 

3. Amaliyyah, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-

hari, baik yang berhubungan dengan:

a. Pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia 

dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan 

bertujuan untk aktualisasi nilai-nilai ubudiyah.

b. Pendidikan muamalah, yang memuat hubungan antara manusia, 

baik secara individual maupun institusional.35

C. Landasan Dan Tujuan Pendidikan Islam

1. Landasan Pendidikan Islam

Pendidikan Islam sangat memperhatikan penataan individu dan sosial 

yang membawa penganutan Islam dan ajaran-ajarannya kedalam tingkah laku 

sehari-hari. Karena itu keberadaan sumber dan landasan pendidikan Islam harus 

sama dengan sumber Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur’an dan As-Sunah.

                                                          
35 Bukhari Umar, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 37-38
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a. Al-Qur’an 

Al-Qur’an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang merupakan mukjizat melalui perantaraan 

malaikat jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman 

hidup  sehingga umat manusia mendapat petunjuk untuk kebahagiaan 

hidup didunia dan diakhirat. Secara etimologi Al-Qur’an berarti “bacaan” 

atau “yang dibaca”. Pengertian ini sejalan dengan firman Allah dalam 

Qur’an surat Al-Qiyamah : 16-17 

                         

Artinya : “Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk (membaca) Al 
Quran karena hendak cepat-cepat (menguasai)nya, Sesungguhnya 
atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan 
(membuatmu pandai) membacanya”.

Menurut istilah, Al-Qur’an berarti firman Allah yang merupakan 

mukjizat, yang diturunkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai rasul 

terakhir dengan perantara malaikat jibril yang tertulis dalam mushaf yang 

disampaikan kepada kita secara mutawatir yang diperintahkan 

membacanya, yang dimulai dengan Surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan 

Surah An-Nas.36

                                                          
36 Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Erlangga, 2011), hlm 107-108
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Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Qur’an adalah :

“Kalam mulia yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yang paling 

sempurna (Muhammad SAW) ajarannya mencakup keseluruhan ilmu 

pengetahuan, ia merupakan sumber mulia yang esensinya tidak 

dimengerti kecuali bagi orang yang berjiwa suci dan berakal cerdas”.37

Dan dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 44 dan ayat 64 Allah SWT 

juga berfirman:

                           

    

Artinya : “Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. dan
Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat 
manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka 
memikirkan”.

                                 

     

Artinya : “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al 
Quran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa 
yang mereka perselisihkan itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi 
kaum yang beriman”.

                                                          
37 Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakkir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kencana, 2010),  hlm 

32
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Di dalam Al-Qur’an terdapat ajaran yang berisi prinsip-prinsip yang 

berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan itu. Sebagai contoh 

dapat dibaca dalam kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat 

Luqman.

Al-Qur’an memberikan petunjuk kearah pencapaian kebahagiaan yang 

hakiki, yaitu kebahagiaan didunia dan akhirat. Al-Qur’an juga memberi 

pentunjuk yang jelas, yaitu meletakkan seluruh aspek kehidupan dalam 

kerangka ibadah kepada AllahSWT. Dengan kata lain apabila dipelajari 

akan membantu menemukan nilai-nilai yang dapat dijadikan pedoman 

berbgai problem kehidupan.

b. As-Sunah 

Setelah Al-Quran, maka As-Sunah yang menjadi dasar dan sumber 

kurikulumnya. Sunah biasa diartikan sebagai jalan yang terpuji, jalan atau 

cara yang dibiasakan. Sunah juga diartikan sebagai sabda, perbuatan dan 

persetujuan (takrir) yang berasal dari Rasulullah SAW.38

Sebagaimana Al-Qur’an sunah berisi petunjuk-petunjuk untuk 

kemaslahatan manusia dalam segala aspeknya yang membina manusia 

menjadi  muslim yang bertaqwa. Dalam dunia pendidikan sunah memiliki 

dua faedah yang sangat besar, yaitu :
                                                          

38 Ibid, hlm 112-113
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1. Menjelaskan sistem pendidikan islam yang terdapat dalam Al-
Qur’an atau menerangkan hal-hal yang tidak terdapat 
didalamnya.

2. Menyimpulkan metode pendidikan dari kehidupan Rasulullah 
SAW bersama anak-anaknya dan penanaman keimanan 
kedalam jiwa yang dilakukan.

Dari pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa Al-Qur’an dan As-

Sunnah adalah dimana umat islam mendapatkan bahwa dasar-dasar 

pendidikan Islam dinyatakan dalam wahyu Allah yaitu Al-Qur’an dan 

Sunnahnya dilengkapi secara terperinci dalam kehidupan Nabi 

Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa : 59 :

                         

                          

                 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 
Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 
Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada 
Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan 
lebih baik akibatnya”.

2. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan, menurut Zakiah Daradjat, adalah sesuatu yang diharapkan 

tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Sedangkan menurut H.M 

Arifin, tujuan itu bisa jadi menunjukkan kepada futuritas (masa depan) yang 
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terletak suatu jarak yang dapat dicapai kecuali dengan usaha melalui proses 

tertentu. Akan tetapi pengertian tujuan pada umumnya yaitu berpusat pada 

usaha atau perubahan yang dilaksanakan untuk suatu maksud tertentu.39

Tujuan merupakan standar usaha yang ditentukan, serta mengarahkan 

usaha yang akan dilalui dan mersupakan titik pangkal untuk mencapai tujuan-

tujuan lain. tujuan pendidikan islam harus mengarah pada hakikat pendidikan 

yang meliputi beberapa aspeknya yaitu pertama, Tujuan dan tugas hidup 

manusia, manusia hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia ia diciptakan 

hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT. kedua, memperhatikan sifat-sifat 

dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk unik yang 

mempunyai beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, bakat, minat, sifat, dan 

karakter. Ketiga, tuntunan masyarakat, tuntutan ini baik berupa pelestarian 

nilai-nilai budaya yang telah melembaga dalam kehidupan suatu masyaratak, 

maupun pemenuhan terhadap tuntutan kebutuhan hidupnya dalam 

mengantisifasi perkembangan dunia modern. Dan keempat dimensi-dimensi 

kehiduan ideal islam,mengandung nilai yang dapat meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia didunia untuk mengelola dn memanfaatkan 

dunia sebagai bekal kehidupan diakhirat, serta meraih kehidupan diakhirat 

                                                          
39 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2011), hlm 133
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yang lebih membahagiakan, sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu 

oleh rantai kekayaan duniawi atau materi yang dimiliki. 40

Islam menghendaki agar manusia dididik supaya mampu merealisasikan 

tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup 

manusia itu menurut Allah ialah beribadah kepada Allah. Ibadah adalah jalan 

hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta segala yang dilakukan 

manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran yang disangkutkan 

dengan Allah. Dalam karangka inilah maka tujuan pendidikan haruslah 

mempersiapkan manusia agar beribadah seperti itu, agar ia menjadi hamba 

Allah.41

D. Nilai-Nilai Pendidikan  Islam Dalam Syari’at Khitan 

Diatas telah dijelaskan tentang nilai-nilai pendidikan Islam, dari uraian 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam khitan mempunyai nilai-nilai 

pendidikan Islam yaitu meliputi, Nilai penddikan keimanan, kesehatan, ibadah 

dan seks. 

                                                          
40 Abdul Mujib dan Jusuf  Mudzakkir, Op Cit, hlm 71-72
41 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2001), hlm 47
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1. Nilai Pendidikan Keimanan (Aqidah Islamiyah)

Iman menurut bahasa percaya, membenarkan atau meyakini sesuatu 

dengan hati.42 Menurut istilah iman ialah mengingkari dengan lisan, meyakini 

dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. 43 Yusuf Al-Qardawi 

mengatakan iman menurut pengertian yang sebenarnya ialah kepercayaan yang 

meresap kedalam hati, dengan penuh keyakinan, tidak bercampur syak dan 

ragu, serta memberi pengaruh bagi pandangan hidup, tingkah laku dan 

perbuatan sehari-hari.44

Menurut ulama ilmu tauhid, iman didefinisikan sebagai berikut : “suatu 
keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, dan 
ditanamkan dengan anggota badan”.45

Dalam Al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang menunjukkan kata-kata 

iman, diantaranya terdapat pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 165

              

Artinya : adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada 

Allah. (QS. Al-Baqarah : 165).

                                                          
42Aceng Zakaria, Pokok-Pokok Ilmu Tauhid, (Garut : Ibn Azka Press, 2005) hlm, 1
43 Ibid, hlm 2
44 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, ( Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 83
45 Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung : Pustaka Setia, 2013) hlm, 33
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Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa iman itu identik dengan 

(asyaddu hubbal lillah), kecintaan yang sangat mendalam. Iman adalah sikap 

atau attitude, yaitu kondisi mental yang menunjukkan kecenderungan atau 

keimanan luar biasa terhadap Allah SWT. Orang yang beriman kepada Allah 

adalah orang yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk mewujudkan 

harapan atau kemauan yang dituntut Allah SWT kepadanya.46

Sedemikian mendasarnya pendidikan keimanan ini maka menanamkan 

pendidikan tersebut pada diri seseorang muslim merupakan sebuah keharusan 

yang tidak boleh ditinggalkan. Iman merupakan pilar yang mendasari keislaman 

seseorang.

Iman (Aqidah) yang kuat dan tertanam dalam jiwa seseorang merupakan 

hal yang penting dalam perkembangan pendidikan. Salah satu yang bisa 

menguatkan aqidah adalah dengan memiliki nilai pengorbanan dalam diri 

seseorang muslim demi membela aqidah yang diyakini kebenarannya. Semakin 

kuat nilai pengorbanan yang tertanam dalam diri seseorang tersebut maka akan 

semakin kokoh aqidah yang  ia miliki. 

Nilai pendidikan keimanan merupakan landasar pokok bagi kehidupan 

yang sesuai fitrahnya. Karena manusia mempunyai sifat dan kecenderungan 

untuk mengalami dan mempercayai adanya Tuhan.

                                                          
46 Rois Mahfud, Op Cit, hlm 12-13
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2. Nilai Pendidikan Kesehatan

Menurut WHO (world health organization) sehat adalah memperbaiki 

kondisi manusia, baik jasmani, ruhani ataupun akal, sosial dan bukan semata-

mata memberantas penyakit.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam musyawarah Nasional tahun 1983 

merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmanian, ruhainiyah, dan sosial 

yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan 

mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta mengembangkannya.47

Kesehatan adalah masalah penting dalam kehidupan manusia, terkadang 

kesehatan dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Orang baru sadar akan

pentingnya kesehatan bila suatu saat dirinya atau keluarganya jatuh sakit 

dengan kata lain arti kesehatan bukan hanya terbatas pada pokok persoalan 

sakit kemudian dicari obatnya.

Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah SWT, kepada hambanya 

demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai dengan 

fitrahnya. Kesehatan dibutuhkan setiap orang, apalagi orang-orang Islam. 

Dengan kesehatan aktifitas keagamaan dan dunia dapat dikerjakan dengan baik. 

Orang bekerja butuh tubuh yang sehat, begitu juga dalam melaksanakan ibadah 

                                                          
47 Ahsin W Al-Hafidz, fiqh kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 4
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kepada Allah SWT. semua aktifitas didunia memerlukan kesehatan jasmani 

maupun rohani. 

Bagi kehidupan manusia, kesehatan jelas sangat penting terlebih bagi fisik 

(lahiriyah) semata, tetapi yang utama adalah kesehatan hati dan akal. Kesehatan 

diperlukan orang untuk ibadah dan mendekatkan diri pada Allah SWT. Dengan 

demikian tanpa tubuh sehat orang tidak akan bisa menjalankan ibadah dan dia 

akan merasa berat menjalankannya.

Mengingat pentingnya kesehatan bagi aktifitas umat Islam apalagi dalam 

era modern seperti sekarang ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. 

Maka perlu kiranya untuk lebih memperhatikan dengan menanamkan 

pendidikan kesehatan sebagai unsure pokok. 

Maka usaha penanaman kebiasaan hidup sehat tersebut bisa dilakukan 

dengan cara berolahraga, berpuasa, menjaga kebersihan diri dan lingkungan 

serta menambah pengetahuan tentang pentingnya kebersihan.

3. Nilai Pendidikan Ibadah

Ibadah menurut bahasa artinya taat, taat artinya patuh, tunduk dengan 

setunduk-tunduknya, artinya mengikuti semua perintah dan menjauhi semua 
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larangan yang dikehendaki oleh Allah SWT.48 Sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 21 :

                   

Artinya : “ wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada tuhan kalian 
yang telah menciptakan kalian serta orang-orang sebelum kalian, agar kalian 
bertaqwa.” 

Menurut ulama tauhid mengatakan bahwa ibadah adalah meng-Esakan 

Allah SWT. dengan sungguh-sungguh dan merendahkan diri serta 

menundukkan jiwa setunduk-tunduknya kepada-Nya. Menurut ulama fiqh, 

ibadah adalah semua bentuk pekerjaan keridhaan Allah SWT. Secara bahasa, 

Ibadah berarti taat, tunduk, menurut, mengikuti, dan doa. 

Menurut ahli tasawuf ibadah dibagi menjadi tiga : pertama, beribadah 

kepada Allah karena mengharap besar akan memperoleh pahala atau karena 

takut terhadap siksa-Nya, kedua, beribadah kepada Allah karena memandang 

bahwa ibadah tersebut adalah perbuatan mulia, dan dilakukan oleh orang mulia 

jiwanya, ketiga, beribadah kepada Allah karena memandang bahwa Allah 

                                                          
48 Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Ibadah (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm 

61
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berhak disembah dengan tidak memperdulikan apa yang akan diterima, atau 

diperoleh darinya.49

Ibadah merupakan bukti nyata bagi seorang muslim dalam meyakini dan 

mempedomi Aqidah Islamiyah. Karena nilai ibadah yang didapat dapat 

menumbuhkan keyakinan kita terhadap kebenaran ajarannya. 

Ibadah juga merupakan penyerahan diri seseorang hamba kepada Allah 

SWT.,ibadah yang dilakukan secara benar sesuai syari’at Islam merupakan 

implementasi secara langsung dari sebuah penghambaan diri pada Allah SWT.

Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa manusia supaya selalu 

ingat kepada Allah SWT. oleh karena itu ibadah merupakan tujuan hidup 

manusia diciptakan-Nya dimuka bumi. Allah SWT berfirman dalam surat Al-

Ahzab ayat 35 :

                

                  

                     

                                                          
49 Muhammad Ali, fiqih, (Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja( AURA), 2013), hlm 1-2
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Artinya : “sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki 
dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam 
ketaannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang 
sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang 
bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan 
yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak 
menyebut (Nama) Allah SWT., Allah telah menyediakan untuk mereka 
ampunan dan pahala yang besar”. 

Ibadah yang dimaksud bukan ibadah ritual saja tetapi ibadah yang 

dimaksud disini adalah ibadah dalam arti umum dan khusus. Ibadah dalam arti 

umum segala amalan yang diizinkan Allah SWT., sedangkan ibadah dalam arti 

khusus yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, 

tingkat dan cara-caranya yang tertentu.50

Dari berbagai pendapat diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

definisi ibadah adalah mengagungkan Allah serta menjalankan semua perintah-

Nya dan menjauhi semua larangan-Nya dengan penuh rasa ikhlas.

                                                          
50 Abudin Nata, Op Cit, hlm 82
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4. Nilai Pendidikan Seks

Pendidikan seks adalah penerapan yang bertujuan untuk membimbing serta 

mengasuh tiap laki-laki dan perempuan sejak dari anak-anak samapai dewasa, 

perihal pergaulan antara kelamin umumnya dan kehidupan seks khususnya. 

Seks adalah bagian penting dari kehidupan perkawinan. 

Sedangkan menurut Abdul Nasih Ulwan dan Hassan Hathout pendidikan 

seks adalah masalah mengajarkan, memberi pengertian, dan menjelaskan 

masalah-masalah yang menyangkut seks, naluri, dan perkawinan kepada anak-

anak sejak akal mulai tumbuh dan siap memahami hal-hal diatas. Dengan 

demikian ketika anak mencapai usia remaja dan memahami persoalan hidup, ia 

mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, bahkan tingkah laku Islam 

yang luhur menjadi adat dan tradisi bagi anak tersebut. Ia tidak mengikuti 

kehendak syahwat, hawa nafsu, dan tidak menempuh jalan yang sesat.51

Berbicara tentang pendidikan seks, tampaknya ada dua kata kunci yang 

harus kita pahami terlebih dahulu. Yaitu kata “pendidikan” dan kata “seks”. 

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, kata pendidikan berarti proses 

mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, 

                                                          
51 Abdul Nasih Ulwan dan Hassan Hathout, pendidikan anak menurut islam (Pendidikan 

Seks), ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 1
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perbuatan dan cara mendidik.52 Sedangkan kata seks mempunyai dua 

pengertian. Pertama, berarti jenis kelamin dan yang kedua adalah hal ihwal 

yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau 

senggama.53

Dalam islam pendidikan seks merupakan bagian dari pendidikan akhlak. 

Pendidikn seks yang dimaksud adalah jenis kelamin laki-laki dan perempuan, 

yaitu bagaimana mendidik seseorang menjadi orang yang nirmal baik laki-laki 

maupun perempuan, tidak menjadi homoseksual, lesbi atau banci, tidak ada 

gangguan orientasi seksual, sehingga jiwa dan badannya sesuai dengan 

kodratnya.

Pendidikan seks juga mengajari prihal sopan santun atau hal-hal yang 

disukai dan tidak disukai oleh masyarakat. Sehingga setiap orang bisa belajar 

menghargai diri sendiri dan orang lain. pendidikan seks justru tidak 

mengajarkan cara-cara berhubugan seksual, yang sering dikonotasikan sebagai 

pornografi.

Pendidikan seks bertujuan agar menjaga nafsu syahwat. Sebab nafsu 

syahwat dapat menjerumuskan manusia kejurang kejahatan dan juga naluri 

yang terkuat diantara naluri-naluri lainnya. Sehingga harus ada bimbingan dan 

                                                          
52 Daryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya : Apollo, 1998), hlm 156
53 Nina Syrtiretna, Bimbingan Seks Bagi Remaja, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 

2
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arahan agar nafsu syahwat tersebut dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan 

menjadi nafsu yang dirahmati Allah SWT.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan 

pendidikan seks adalah suatu proses bimbingan, tuntunan, pimpinan secara 

sadar tentang masalah-masalah yang menyangkut seks, anatomi dan psikologi 

seksual dengan menanamkan moral, etika serta komitmen agama sehingga 

dapat menjadikan seseorang terjaga dari hal-hal yang menyimpang dan 

menjadikan orang tersebut selalu berada dijalan yang benar serta dirahmati 

Allah SWT.
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BAB III

KHITAN DALAM SYARI’AT ISLAM

A. Pengertian Khitan

Kata khitan menurut bahasa berarti memotong kulit yang menutupi kepala 

penis. Sedangkan menurut istilah syar’I adalah memotong bulatan bagian ujung 

hasyafah, yaitu tempat pemotogan kulit yang menutupi kepala za’kar yang juga 

menjadi tempat konsekuensi dari hukum syari’at.54 Sedangkan secara etimologis, 

khitan berasal dari bahasa Arab khatana ( ختن ) yang berarti “memotong”. 

Dalam ensiklopedi islam kata khatana berarti memotong atau “mengerat”.55

Menurut Ibnu Hajar bahwa al Khitan adalah isim masdar dari kata khatana yang 

berarti “memotong”, khatn yang berarti “memotong sebagian benda yang khusus 

dari anggota badan yang khusus pula”. Kata “memotong” dalam hal ini 

mempunyai makna dan batasan-batasan khusus. Maksudnya, bahwa makna dasar 

kata khitan adalah bagian kemaluan yang harus dipotong atau menghilangkan 

kulit yang terdapat di kepala za’kar.56

Khitan adalah membuka atau memotong kulit (quluf) yang menutupi ujung 

kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis. Selain itu menurut Ibnu Qayyim 

                                                          
54 Muhammad Suwaid, Mendidik Anak Bersama Nabi, (Solo : Pustaka Arafah, 2015,  hlm 93
55 Imam Zaki Al-Barudi, Tafsir al-Quran Wanita, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007),  hlm 42
56 Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, Khitan Dan Aqiqah : Upaya Pembentukan Generasi 

Qur’ani, (Surabaya : Al Miftah, 1998),  hlm 11.
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khitan bagi laki-laki adalah tepi bulatan dibawah kepala penis, yaitu bagian yang 

jika masuk kedalam vagina wanita mengakibatkan adanya berbagai hukum 

syariah yang mencapai lebih dari 300 hukum. Bahkan, ada sebagian ulama yang 

mengumpulkannya dan ternyata mencapai 392 hukum. Adapun khitan 

perempuan adalah kulit seperti jengger ayam jantan diatas lubang vagina.

Sementara imam mawardi mendefinisikan khitan sebagai berikut : “Khitan 

adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (Khasafah), yang baik 

adalah mencakup pemotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis, minimal 

tidak ada yang menutupinya.57

Dalam Fiqh As-Sunnah Sayyid Sabiq mendefinisikan khitan yakni: 

“Memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan untuk menjaga agar disana 

tidak bekumpul kotoran, juga agar dapat menahan kencing dan supaya tidak 

mengurangi kenikmatan dalam bersanggama.58

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa khitan adalah 

perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong. Yakni 

memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya 

terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah 

dibersihkan dengan tujuan agar menjaga kesucian yang menjadi persyaratan 

                                                          
57 Imam Zaki Al-Barudi, Op Cit, hlm 42
58 Sayyid Sabiq, Fiqh  Sunnah, ( Bandung : Alma’arif, 1976), hlm 57
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dalam beribadah, dan untuk menghindari timbulnya konsekuensi-konsekuensi 

hukum syarak serta agar dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. 

B. Sejarah khitan

Mengenai masalah khitan yang diyakini sebagai ajaran Islam masih 

menimbulkan perdebatan dikalangan ulama, ilmuan dan penelitian. Mereka 

mengatakan bahwa khitan adalah ajaran Islam, sedangkan yang lain mengatakan 

bahwa khitan bukan ajaran Islam.

Dalam berbagai literature klasik banyak ditemukan bahwa umat terdahulu 

telah melakukan khitan. Dalam injil barnabas dikemukakan bahwa Nabi  Adam 

As adalah orang yang pertama kali dikhitan. Khitannya dilakukan setelah ia 

bertaubat dari memakan buah kuldi. Namun, keturunannya meninggalkan praktik 

ini, hingga Allah SWT memerintahkan untuk melakukan khitan kepada Nabi 

Ibrahim As. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya mengemukakan sesuai 

kesepakatan ulama sesungguhnya Ibrahim adalah orang pertama kali dikhitan.59

Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya Nabi Ishaq As. Pada hari ketujuh setelah 

kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail As. Ketika ia sudah baligh. Tradisi 

khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran arab pra islam, saat kelahiran 

Nabi Muhammad SAW. mengenai khitan Nabi Muhammad SAW para ulama 

berbeda pendapat yakni :

                                                          
59 Tim Riset Al-Qira’ah, Khitan Dalam Perspektif Syari’at Dan Kesehatan, (Jakarta Timur : 

Pustaka Al-Kautsar, 2010),  hlm  19-20
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1. Nabi dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan
2. Malaikat Jibril yang mengkhitan Nabi ketika Jibril membedah dada Nabi
3. Abdul Muthalib kakek Nabi mengkhitannya sesuai dengan kebiasaan orang 

arab mengkhitan anak-anaknya.60

Bangsa Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan. Abu 

Sufyan meriwayatkan bahwa pada suatu hari, heraklius (Raja Romawi) sangat 

sedih. Pasalnya, pada suatu malam melihat bintang dilangit membentuk satu 

gugusan yang menurut tafsirnya para ahli nujum merupakan isyarat kejatuhan 

bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang 

berkhitan. Melihat raja mereka bersedih para pembesr istana Romawi merasa 

gelisah dan akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh raja. 

Heraklius mengisahkan “ pada suatu malam, saya melihat suatu gugusan bintang 

yang menjadi pertanda bahwa raja dari umat berkhitan, akan muncul dan meraih 

kemenangan”. Lalu ia bertanya “siapakah diantara rakyatku yang berkhitan?” 

mereka menjawab, “tidak ada yang berkhitan selain kaum Yahudi. Janganlah 

engkau gundah karena mereka, tuliskan surat kepada pembesar negri agarmereka 

membunuh kaum Yahudi”. Heraklius pun melaksanakan anjurn tersebut sehingga 

banyak orang Yahudi yang menjadi korban. Ketika itulah seorng utusan Raja 

Ghassan (dari Basrah) mendatangi heraklius dan memberi tahu tentang 

munculnya seorang Nabi (Muhammad SAW).  Heraklius segera mengutus 

beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah Nabi tersebut dikhitan. 

                                                          
60 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fiqh Bayi, (Jakarta : Robbani Pers, 2010), hlm 288
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Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada heraklius bahwa Nabi 

Muhammad memang dikhitan. Selanjutnya heraklius menanyakan apakah bangsa 

yang dipimpin Nabi tersebut berkhitan? Mereka menjawab “Ya”. Dalam akhir 

cerita ini Heraklius berkomentar, “inilah Raja dari umat yang berkhitan. Ia telah 

datang dan akan menang.61

Khitan atau sunnat  merupakan tradisi yang sudah ada da;am sejarah, tradisi 

ini sudah dikenal oleh penduduk kuno meksiko, demikian juga oleh suku-suku 

bangsa benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku 

dikalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara 

kesehatan dan baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelmin, karena adanya 

kulup dan hanya bisa dihilangkan kotorannya dengan khitan. Begitu jjuga dengan 

Bangsa Yahudi, mereka sangat memperhatikan urusan khitan. Mereka 

menggolongkan orang yang tidak dikhitan sebagai orang-orang penyembah 

berhala yang jahat (paganisme).62

Ajaran nasrani pun pada dasarnya memerintahkan untuk berkhitan, hal ini 

dapat ditemukan dalam injil Barnabas yang mengemukakan bahwa Almasih 

dikhitan. Dia menyuruh pengikutnya untuk melakukan khitan. Akan tetapi umat 

Nasrani tidak melakukan khitan.63

                                                          
61 Saad Al-Marshofi, Al-Hadits Al-Khitan hujjiyatuha Wa Fiqhuha, Terjemahan Amir Zain 

Zakaria, Khitan, ( Jakarta : Gema Isnani Pers, 2001), hlm 23-24
62 Tim Riset Al-Qira’ah, Op Cit, hlm 19
63 Ibid, hlm 20
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Khitan menurut tradisi pasalnya bukanlah suatu proses bedah kulit yang 

bersifat fisik semata. Membuka kulit dilambangkan sebagai membuka tabir 

kebenaran yang selama ini diliputi kabut tebal. Oleh karena itu, istilah “buka” 

kulit yang berarti membuka kebenaran, kita jumpai dalam istilah para sufi islam

yakni al fathu al rabbani yang artinya adalah anugrah penyingkapan rahasia 

tuhan.64

Demikian gambaran singkat mengenai sejarah khitan, didalam islam khitan 

merupakan tugas yang diwajibkan kepada orang Islam. Ini terkait adanya ibadah 

yang mensyaratkan adanya kebersihan dan kesucian, apabila tidak berkhitan 

praktek membersihkan bagian kelamin akan sulit.

C. Dasar-dasar/Dalil-dalil Tentang Perintah Khitan

Dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 123 Allah SWT berfirman :

                           

Artinya : “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah 
agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang 
yang mempersekutukan tuhan”.65

Dalam Al-Qur’an surat Ali Imroan ayat 95 Allah SWT berfirman :

                                                          
64 Alwi Shihab, Islam Inklusif : Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama, ( Bandung : Mizan, 

1999), hlm 275
65 Ihsanuddun, Khitan dan Kesehatan, (Jakarta Barat : CV Pamularsih, 2009), hlm 3
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Artinya : Katakanlah: "Benarlah (apa yang difirmankan) Allah". Maka 
ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan bukanlah Dia Termasuk orang-orang 
yang musyrik.66

Rasulullah SAW. dan umatnya diperintahkan untuk mengikuti Agama 

Ibrahim, termasuk khitan yang termasuk salah satu ajaran agama Ibrahim. 

Sebagai dalil yang menunjukkan dasar pelaksanaan khitan adalah hadist riwayat 

Al-Bukhari dan Abu Huraira r.a. :

اْبُن َثَما ِنْیَن َسَنًة بِاْلَقُدْوِم  َوْھَو ُم اسَالا َلْیِھَعُم ْیِھْبَراِإْخَتَتَن َا

“Nabi Ibrahim berkhitan ketika berumur delapan puluh tahun dengan 
Qudum, kapak besar”.67

Kemudian Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori: 

َل َرُسْوَلاِهللا َصَل ُهللا َعَلْیِھ َوَسَلُم: َاْلِفْطَرُة َخْمٌس َعْن َاِبْي ُھَرْیَر َقاَل : َقا
 :َاْلِخَتاُن، َواْلِاْسِتْخَداُد، َوَقصُّ الشَّاِرِب، َوَتْقِلُم اْلَأْظَفاِر َوَنْتُف اْلِإْبِط

البخاري)ہ(روا

                                                          
66 Ibid, hlm 4
67 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Menyambut Buah Hati, (Jakarta : Ummul Qura, 2014), hlm 177
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Artinya :“dari abu huraira berkata : Rosulullah Saw bersabda : fitrah itu ada 
lima :khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong 
kuku, dan mencabut bulu ketiak.  (H.R bukhari).68

Dan Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari ‘Utsaim bin kulaib, 

dari bapaknya, dari kakeknya, dia mendatangi Nabi SAW. seraya mengabarkan 

keislamannya, kemudian Nabi bersabda :

َأْلِق َعْنَك َشْعَر اْلُكْفِر َواْخَتِتْن
Artinya : “ Buanglah rambut kekafiranmu dan berkhitanlah”.69

Dari ayat-ayat dan dalil-dalil diatas maka Islam mewajibkan dan 

menegaskan untuk berkhitan dan Islam memang telah menegaskan mengenai 

tujuan pentingnya berkhitan, yakni untuk bersuci dan menjaga kesucian karena 

berkhitan mempunyai hubungan yang erat dengan perawatan dan pemiliharaan 

kebersihan kemaluan. 

D. Batasan Dalam Mengkhitan

Dalam kitabnya, al-Ghayah, Abul-Barakat berkata, “dalam mengkhitan laki-

laki, bagian yang dipotong kulit kepala zakar. Jika dianggap cukup dengan 

dengan memotong sebagian saja, tidak seluruhnya. Sementara itu, Ibnu Ash-

Shabbagh berkata dalam Asy-syamil, “bagian yang wajib dipotong pada laki-laki 

adalah kulit diatas kepala za’kar sampai terbuka sepenuhnya.

                                                          
68  Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Op.Cit, hlm 229
69Salim Bin Ali Bin Rasyid As-Syably, Merawat Bayi Menurut Sunnah  Nabi, (Solo : Pustaka 

Arafah, 2006), hlm 142
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Imam Al-Juwaini berkata dalam nihayah, “hal yang benar pada kaum laki-

laki adalah memotong kulup, yaitu kulit yang meliputi kepala za’kar. Tujuannya 

supaya tampak. Andai ada sebagian kulit menutupi lubang za’kar, meskipun 

tidak terbentang pada permukaan kepala za’kar, wajib dipotong sehingga kulit itu 

tidak tampak menjuntai.

Adapun mengenai khitan perempuan, menurut Ibnu Ash-Shabbagh ada dua 

kulup. Pertama, keperawanannya. Kedua,bagian yang wajib dipotong, bentuknya 

seperti jengger ayam jantan terletak diatas vagina antara dua bibir. Jika dipotong, 

tinggal pangkalnya seperti biji kurma. 

Sedangkan menurut Imam Al-Juwaini, ukuran yang patut bagi wanita adalah 

asal sudah layak disebut khitan karena, menurutnya, dalam hadist terdapat 

petunjuk yang menyuruh menyedikitkan pemotongannya. Sabda Nabi 

shallallahu ‘alaihi wa sallam :

ىُتْنِھِكَا ِشمَّى َوَال 
“Tinggalkanlah bagian yang tinggi dan jangan habiskan semua”.

Imam Ahmad berkata, “juru khitan perempuan tidak boleh berlebihan dalam 

melaksanakan pekerjaan karena umar pernah berkata kepada seorang juru khitan 

perempuan, “tinggalkanlah sebagian darinya jika kamu mengkhitan.”  

Maksudnya, potonglah ujung kulup sedikit saja dan biarkan bagian pangkalnya.70

Rasullulah SAW menyuruh juru khitan perempuan ketika dia mengkhitan seraya 

                                                          
70 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Op Cit, hlm 273-275
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bersabda, “jika kamu mengkhitan, janganlah berlebihan karena itu lebih 

menguntungkan perempuan dan lebih menyenangkan suami”.71

Namun pada penerapannya banyak kesalahan dilakukan oleh umat islam 

dalam melaksanakan khitan perempuan, yaitu dengan berlebih-lebihan dalam 

memotong bagian alat vital perempuan. Seperti yang dikutib Muhammad bin 

Lutfi Al-Sabbag dalam bukunya tentang khitan bahwa kesalahan fatal dalam 

melaksanakan khitan perempuan banyak terjadi dimasyarakat muslim Sudan dan 

Indonesia. Kesalahan tersebut berupa pemotongan tidak hanya kulit bagian atas 

alat vital perempuan, tetapi juga memotong hingga semua daging yang menonjol 

pada alat vital perempuan, termasuk clitoris sehingga yang tersisa hanya saluran 

air kencing dan saluran rahim. Khitan model ini masyarakat Arab dikenal dengan 

sebutan ”Khitan Fir’aun”. Beberapa kajian medis membuktikan bahwa khitan 

seperti ini bisa menimbulkan dampak negative bagi perempuan baik secara 

kesehatan maupun psikologis, seperti menyebabkan perempuan tidak stabil dan 

mengurangi gairah seksualnya. Bahkan sebagian medis menyatakan bahwa 

khitan model ini juga bisa menyebabkan penyakit kelamin pada perempuan.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas beberapa kalangan ulama 

kontemporer menyatakan bahwa apabila tidak bisa terjamin pelaksanaan khitan 

perempuan secara benar, terutama bila itu dilakukan terhadap anak perempuan 

yang masih bayi, yang pada umumnya sulit untuk bisa melaksanakan khitan 

                                                          
71 Ibid, hlm 277
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perempuan dengan tidak berlebihan, maka sebaiknya tidak melakukan khitan 

perempuan. Juga didasarkan karena tidak ada hadist sahih yang melandasinya.

Dari berbagai pendapat diatas dapat kita simpulkan bahwa batasan dalam 

mengkhitan laki-laki yakni pemotongan kulit pada ujung kepala dzakar hingga 

terbuka sepenuhnya. Sedangkan untuk pemotongan khitan bagi wanita adalah 

dengan memotong bagian yang seperti jengger ayam jantan tapi tidak dipotong 

semuanya melainkan sedikit saja dan dibiarkan bagian pangkalnya.

E. Hukum Khitan

1. Hukum khitan laki-laki

a. Hukum Wajib 

Para ulama mengatakan, bahwa khitan itu hukumnya wajib diantaranya 

adalah Imam Asy-Sya’bi, Imam Rabi’ah, Imam auza’I, Imam Yahya bin 

Sa’id al-Anshari, Imam Malik, Imam Syafi’I, dan imam Ahmad khitan 

itu wajib. Bahkan, Imam Malik sangat menekankan kewajiban khitan 

dengan berkata : “siapa saja tidak berkhitan, tidak sah menjadi imam 

dan tidak diterima kesaksiannya”.72

Imam- imam diatas berargumentasi atas wajibnya khitan ini dengan 

dalil-dalil sebagai berikut :

                                                          
72 Ibid, hlm 231
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1. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari ‘Utsaim bin 

kulaib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia mendatangi Nabi SAW. 

seraya mengabarkan keislamannya, kemudian Nabi bersabda :

َأْلِق َعْنَك َشْعَر اْلُكْفِر َواْخَتِتْن
Artinya : “ Buanglah rambut kekafiranmu dan berkhitanlah”.73

2. Harb berkata dalam Masa’ilnya dari Az-Zuhri, dia berkata 

Rasulullah SAW bersabda :

َن َكِبْیًرا َكا َمْن َأْسَلَم َفْلَیْخَتِتَن َو ِإْن 
Artinya : “siapa  saja yang masuk Islam, berkhitanlah meskipun 
telah dewasa”.74

3. Firman Allah SWT QS. An – Nahl : 123

                           

Artinya : “Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): 
"Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah Dia 
Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan”.75

4. Atsar riwayat Waki’ dan Salim Abu A’la al-Muradi, dari “Amr bin 

Harim, dari Jabir bin Zaid, dari Ibnu ‘Abbas r.a bersabda : “Orang 

yang belum berkhitan itu tidak diterima shalatnya dan tidak boleh 

memakan binatang sembelihannya.

5. riwayat Al-Bukhari dan Abu Huraira r.a. :

                                                          
73Salim Bin Ali Bin Rasyid As-Syably, Op Cit, hlm 142
74 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,Fiqh Bayi, Op Cit, hlm 233
75 Dapartemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : CV Penerbit, 

2005), hlm 281
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اْبُن َثَما ِنْیَن َسَنًة بِاْلَقُدْوِم  َوْھَو ُم اسَالا َعَلْیِھُم ْیِھْبَراِإْخَتَتَن َا

“Nabi Ibrahim berkhitan ketika berumur delapan puluh tahun 
dengan Qudum, kapak besar”.76

6. Khitan merupakan salah satu syariat bagi mereka yang baru 

memeluk islam. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Harb 

dari Az-Zuhri, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memeluk 

agama islam, hendaknya ia berkhitan meski telah mencapai usia 

dewasa.77

Dari ayat-ayat dan dalil-dalil diatas sudah jelas bahwa hukum 

khitan adalah wajib. Dan  Imam Al- Atha berkata: “Apabila orang 

dewasa masuk islam belum dianggap sempurna Islamnya sebelum 

dikhitan. 

b. Hukum Sunnah

Sebagaimana tertera dalam hadist Nabi yang diriwayatkan dari 

Syadad bin Aus r.a dari Nabi, beliau bersabda, :

عن شیداد ابن أوس عن النبى ص.م قل : َأْلِخَتاُن ُسَنة. (رواه 

االمام احمد)

                                                          
76 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Menyamb……,Op Cit, hlm 177
77 Samsul Munir Amin dan Indariati Al-Hafidzoh, Menanti Sang Buah Hati, (Jakarta : Amzah, 

2008), hlm 125
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“Dari Sayidad bin Aus dari Nabi SAW, beliau bersabda : “khitan 
itu adalah sunnah”.

Mereka berkomentar bahwa dalam sabdanya itu Rasul 

menyejajarkannya dengan amalan-amalan unah dan bukan amalan-

amalan wajib, seperti mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, 

memotong kuku dan mencabut bulu ketiak. Hasan Al-Basri berkata, 

“Banyak manusia yang masuk islam ditangan Rasulullah dari orang 

berkulit putih, orang berkulit hitam, orang Romawi, orang Persia, orang 

Ethiopia, dan Rasul tidak pernah memeriksa mereka apakah mereka 

sudah berkhitan atau belum. 78

Sunnah menurut bahasa adalah jalan yang disyariatkan. Sabda Nabi 

yang mengatakan bahwa khitan adalah sunah berarti jalan yang 

disyariatkan kepada umatnya, bukan berarti hukumnya sunah dan tidak 

wajib. 

Sunah adalah jalan yang diikuti atas dasar kewajiban atau anjuran, 

sebagaimana sabda Nabi :

نيَمْن َرِغَب َعْن َسنَِّتي َفَلْیَس ِم
“Barang siapa tidak suka dengan sunahku maka ia tidak termasuk 
umatku”.

                                                          
78 Ibid, hlm 193



Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syari’at Khitan  | 55

Dan sabda Nabi :

 علیكم بسنتي وسنة اخلفا ء الراسد ین من بعد ي
“Hendaklah kalian mengikuti sunahku dan sunah para khulafa’ ar-
rasyidin setelahku”.79

Dari berbagai pendapat diatas, maka penulis cenderung untuk 

mengikuti pendapat yang mengatakan khitan hukumnya wajib, sebab 

dalil-dalil yang mewajibkan khitan sangat kuat dan shahih. Apalagi 

dalam praktek khitan aurat harus terbuka, orang lain yang 

mengkhitannya jelas melihatnya bahkan memegangnya, padahal 

semacam itu diharamkan dalam hukum islam, jika bukan karena hukum 

wajib, tentu hal itu tidak diperbolehkan karena sesuatu yang haram tidak 

akan menjadi wajib jika sekedar untuk memelihara perkara sunnah.80

Argument lain bahwa khitan sangat erat kaitannya dengan adanya 

pelaksanaan ibadah, misalnya shalat yang mengsyaratkan kesucian 

badan, tempat dan pakaian.

2. Hukum khitan perempuan

Adapun mengenai hukum khitan perempuan dalam hadist yang 

diriwayatkan Imam Ahmad dari sayidad bin Aus dari Nabi Muhammad 

SAW, beliau bersabda yang artinya : Dari Sayyidad bin Aus, Nabi SAW 

                                                          
79 Ibid, hlm 200-201
80 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,Fiqh Bayi, Op Cit, hlm 237
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bersabda : “ Khitan itu disunnahkan bagi laki-laki dan dimulyakan bagi 

kaum wanita.”81

Hukum khitan bagi perempuan telah menjadi perbincangan para ulama. 

Sebagian ulama mengatakan itu sunnah dan sebagian mengatakan itu suatu 

keutamaan saja tidak ada yang mewajibkan. Perbedan pendapatpara ulama 

seputar hukum khitan bagi perempuan tersebut disebabkan riwayat hadist 

seputar khitan perempuan yang masih dipermasalahkan kekuatannya. Tidak 

ada hadist yang menjelaskan hukum khitan perempuan.

Khitan diwajibkan karena termasuk kedalam ajaran islam. Oleh karena 

itu, khitan juga disyariatkan untuk kaum perempuan. Abu Abdillah berkata 

lagi, “disamping itu ada sebuah hadist yang berbunyi :

َذا ْالَتَقى اْلِخَتا ِن َو َجَب ْالُغْسَل .إ
“pertemuan dua kemaluan mewajibkan mandi besar”.

Dalam hadist tersebut secara jelas disebutkan bahwa kaum perempuan 

juga dikhitan. Selain itu, ada juga perkataan Umar yang berbunyi, 

“Sesungguhnya perempuan yang akan dikhitan telah dikhitan”. Kemudian ia 

berkata, “Sisakan sesuatu darinya apabila dikhitan.

Al-Hafidz berkata dalam kitab Fathul Bari, “Syekh Abu Abdillah Bin 

Hajj menjelaskan dalam kitab Almadkhal, bahwa para ulama berbeda 

pendapat dalam masalah khitan perempuan, apakah mereka berlaku umum 

                                                          
81Ibid, hlm 277
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atau dibedakan antara perempuan Timur dan perempuan Barat. Apakah 

perempuan Timur dikhitan sedangkan perempuan Barat tidak, hanya karena 

tidak ada daging lebih yang harus dipotong pada perempuan Barat,

sedangkan pada perempuan Timur memilikinya.

Ibnu Taimiyah juga berkata, “perempuan dikhitan. Dan bagian yang 

dikhitan adalah kulit bagian atas yang bentuknya seperti jengger ayam”. 

Rasulullah SAW bersabda bagi seorang perempuan yang dikhitan, 

“muliakanlah dirimu dan janganlah kamu pangkas seluruhnya sebab itu 

akan mencerahkan wajah dan menyenangkan suami”. (HR. Abu Dawud)

Tujuan atau maksud dari khitan perempuan adalah untuk mengontrol 

syahwatnya. Karena jika belum dikhitan, niscaya ia akan menjadi perempuan 

yang tidak terkontrol nafsu seksnya. Namun jika pemotongan kulit saat 

khitan terlalu berlebihan, maka nafsu seks perempuan akan melemah dan ini 

akan berdampak buruk bagi hubungannya dengan suami.82

Khitan bagi perempuan itu merupakan kebaikan (makramah), disamping 

demi terwujudny kebersihan dan kesucian, karena memang banyak 

kegunaannya. Maka wajiblah bagi bapak ibu untuk mengkhitan anak-anak 

perempuan mereka sebagaimana anak laki-laki.

Namun demikian perlu juga diingat, bahwa untuk mengkhitan anak 

perempuan tak perlu walimah, lain halnya untuk anak laki-laki. Dan bagi 

                                                          
82 Imam Zaki Al-Barudi, Op Cit, hlm 45-46
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siapa yang mendapat undangan walimah khitan anak perempuan, wajib tidak 

datang. Bahkan dalam kitab “Al- Mudkhil” Ibn Al-Haj mengatakan sunnah 

yang sudah berlaku ialah, bahwa khitan anak laki-laki diumumkan, 

sedangkan khitannya anak perempuan dirahasiakan.83

Dari pendapat-pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa hukum 

khitan perempuan bukan wajib tapi suatu kemuliaan bagi kaum perempuan 

yang melaksanakannya. 

F. Waktu Pelaksanaan Khitan 

Menyimak pendapat para ulama tentang waktu pelaksanaan khitan dapat 

dikelompokkan dalam tiga waktu yaitu wajib, sunnah, dan makruh.

1. Waktu wajib

Khitan menjadi wajib ketika anak telah baligh, karena baligh adalah 

mulai wajibnya melakukan berbagai ibadah. Adapun sebelum baligh ia 

belum diwajibkan untuk beribadah.84

Sementara madzhab Syafi’i berpendapat bahwa waktu khitan sudah aqil 

baligh, karena sebelum aqil baligh seorang anak tidak wajib menjalankan 

syariat agama.85 Kewajiban dalam menjalankan syariat Islam ketika anak 

sudah baligh yaitu wajib menjalankan ibadah, misal shalat, puasa dan lain 

sebagainya.

                                                          
83 Anshori Umar, Fiqih Wanita, (Semarang : CV Asy- Syifa’, 1986), hlm 97
84 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fiqh bayi…Op Cit, hlm 257
85Ibid, hlm 258
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Secara psikologis, sebaiknya khitan dilakukan saat anak sudah berani 

sehingga trauma psikis lebih minimal.86

Ketentuan balighnya seorang anak dalam khitan ini selain ketentuan fiqh 

yang menyatakan bahwa usia baligh bagi anak laki-laki maksimum genap 

berusia 15 tahun atau minimum sudah bermimpi basah, tentunya itu adalah 

batas usia maksimum anak harus melaksanakan shalat. Rasulullah SAW. 

telah mengajarkan bahwa anak berusia 15 tahun harus mulai dilatih shalat 

dan ketika berusia 10 tahun mereka harus mulai disiplin shalat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa semua ulama sepakat menyatakan 

kewajiban melaksanakan khitan ketika anak sudah baligh. Bagi orang tua 

muslim wajib memerintahkan anak melaksanakan khitan jika ia sudah 

mencapai usia tersebut. Karena pada masa itu anak dituntut kewajibannya 

melaksankan syariat agama.

2. Waktu Sunnah

Tentang waktu yang disunnahkan mayoritas ulama sepakat bahwa 

waktu yang dimaksud adalah sebelum aqil baligh. Kategori waktu sunnah 

dalam khitan yang ditentukan dalam rentang waktu (masa) persiapan 

menyongsong usia mukallaf. Pada usia tujuh tahun anak dilatih 

melaksanakan shalat karena sudah memasuki usia pra baligh. Hal ini untuk 

mengajarkan anak agar terbiasa dan siap menjadi anak shaleh yang 

                                                          
86 Ihsanuddin, Op Cit, hlm 7
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didambakan keluarga. Sementara pengikut Imam Hanafi dan Maliki 

menentukan bahwa waktu khitan yang disunnahkan adalah masa kanak-

kanak-kanak, yakni pada usia 9 atau 10 tahun atau anak mampu menahan

sakit bila dikhitan.87 Adapun yang benar menurut Asy-Syafi’I, bahwa khitan 

itu boleh saja dilaksanakan ketika anak masih kecil. 

Hadist riwayat Jabir r.a :

اَّنَّ الَنِبى ص.م َخَتَن اْلَحَسَن َواْلُحَسْیَن ِلَسْبِع َایَّا ٍم ( أخر جھ 

أبرالسیخ رالبیھقي )

Artinya : “Bahwa Nabi SAW mengkhitan Hasan dan Husain pada 

umur 7 hari”.88

Dalam riwayat lain juga diceritakan bahwasanya Ibrahim kekasih Allah 

mengkhitan anaknya Ishak pada hari ketujuh dari kelahiran dan mengkhitan 

Ismail pada usia tiga belas tahun.89

3. Waktu Makruh 

Waktu makruh melaksanakan khitan yakni dimana fisik anak kurang 

memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan. Adapun  sebelum 

umur 7 tahun, khitan itu makruh hukumnya.90

                                                          
87 Anshori Umar, Op Cit, hlm 96
88 Ibid, hlm 96-97
89 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Fiqh bayi…Op Cit, hlm 265
90 Anshori Umar, Loc Cit, hlm 97
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G. Hikmah dan Manfaat Khitan 

Khitan adalah salah satu diantara kebaikan yang terkandung dalam syariaؤt 

Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya. Alasan pokok disyariatkannya khitan adalah 

menyempurnakan agama hanafiyah bahwa tatkala berjanji kepada Ibrahim, Allah 

Azza Wa Jalla menjanjikan menjadikan dia seorang pemimpin bagi umat 

manusia, bapak bagi bangsa-bangsa yang banyak, menjadikan para Nabi dan para 

Raja keluar dari tulang sulbinya, dan banyak keturunannya.

Allah mengabarkan pula kepada Ibrahim bahwa Dia akan menjadikan suatu 

tanda perjanjian antara dia dan anak keturunannya, yaitu mereka mengkhitan 

setiap anak mereka yang lahir. “janji-Ku ini merupakan tanda pengenal pada 

tubuh mereka.,” demikian kata Allah SWT.91

Selain itu khitan memuat pula  thaharah, kebersihan, perhiasan, memperbaiki 

penciptaan, dan menyeimbangkan syahwat. Khitan juga membuat wajah menjadi 

indah dan cemerlang. 

Selain itu tidak dipungkiri pula, pemotongan ujung zdakar itu pun 

merupakan ciri penghambaan pelakunya kepada Allah SWT. sehingga orang-

orang tahu bahwa orang yang seperti itu termasuk hamba Allah yang hanif.92

Adapun hikmah khitan untuk kesehatan yaitu :

a. Dengan dikhitan akan terjaga dari radang kemluan,

                                                          
91 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Op Cit, hlm 66
92 Ibid, hlm 72
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b. Khitan akan memberikan kekebalan pada anak dari terjangkitnya radang 

saluran kencing. Jons Berg menghasilkan penelitian bahwa 95% radang 

saluran kencing ditemukan pada anak-anak yang tidak dikhitan.

c. khitan akan terjauhkan dari penyakit kelamin

d. khitan dapat mencegah kanker

e. dan khitan juga dapat menyeimbangkan nafsu seks93

Adapun manfaat khitan yang dikemukakan oleh Samsul Munir Amin dan 

Indariati Al-Hafidzoh antara lain :

a. Memantapkan akidah dan iman

b. Membersihkan dan memperindah bentuk fisikal penis dan mengatur 

keseimbangan dorongan seksual.

c. Manfaat bagi kesehatan akan terhindar dari segala bentuk kotoran dan 

bersarangnya kuman penyakit, termasuk ancaman penyakit kanker.

d. Meningkatkan fungsi seksual, dimana pada saat ereksi penis akan bebas dari 

kekangan.94

                                                          
93 Tim Riset Al-Qira’ah, Op Cit, hlm 97
94 Samsul Munir Amin dan Indariati Al-Hafidzoh , Op Cit,  hlm 125
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BAB IV

ANALISIS NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM SYARI’AT KHITAN

A. Khitan Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Keimanan 

Khitan adalah sebaik-baik syari’at yang Allah SWT turunkan kepada 

hamba-Nya karena mengandung hal yang baik dalam bidang lahir dan batin. Ia 

adalah pelengkap fitrah (Keimanan) yang diciptakan Allah SWT untuk manusia. 

Asal syariat khitan adalah menyempurnakan Agama. 95

Sebagaimana ibadah-ibadah lain, inti dari khitan adalah iman dan akidah. 

Iman yaitu suatu keyakinan yang dibenarkan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, 

dan  diamalkan dengan anggota badan. Menurut Mardjie, (1989: 66-74) 

Keyakinan yang dibenarkan dalam hati, artinya iman itu tertanam, sehingga 

merupakan penggerak segala apa yang diperbuat oleh lisan dan amal perbuatan 

anggota badan. Jadi, iman tidak hanya diucapkan dengan lisan, melainkan 

dengan tiga komponen keimanan tersebut, yakni hati lisan dan anggota badan 

harus secara serentak mengamalkan keimanan sesuai dengan fungsi masing-

masing.96

                                                          
95 Ihsanuddin, Khitan dan Kesehatan, (Jakarta Barat: CV. Pamulasih, 2009), hlm 21
96Taufik Rahman, Tauhid Ilmu Kalam, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), hlm 33
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Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari ibnu Abbas a.s bahwa 

Nabi bersabda:

ِصْبَیا ِنُكْم َأوََّل َكِلَمٍة َالِإَلَھ ِإلَّااَهللاِاْفَتُحْوا َعَلى 

Artinya: “Bukankanlah untuk anak-anak kalian pertama kalinya dengan kalimat la 
ilaha illallah (Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah)”.97

Faedah dari perintah ini adalah agar kalimat tauhid itu dan syiar masuknya 

seseorang kedalam agama Islam menjadi yang pertama kali yang didengar, 

diucapkan, dan lafal yang pertama kali diingat oleh anak. Dan tidak diragukan 

lagibahwa perbuatan ini memiliki pengaruh besar didalam mengajarkan anak 

dasar akidah dan prinsip tauhid dan keimanan.98

Sedangkan akidah adalah keyakinan itu tersimpul dengan kokoh didalam 

hati, bersifat mengikat, dan mengandung perjanjian. Menurut Hasan Al-Banna: 

465 ada beberapa perkara yang wajib diyakini kebenenarannya oleh hati, 

mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur 

sedikit pun dengan keraguan-keraguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir Al-

Jazairy akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh 

manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah.99

                                                          
97 Abdul Nasih ‘Ulwan, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 

2012), hlm 112
98 Ibid, hlm 112
99 Ibid, hlm 12
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Dengan kata lain, khitan merupakan institusi atau perwujudan iman dan 

akidah seseorang. Iman memiliki dimensi spiritual yang dapat diwujudkan dalam 

tindakan melalui ibadah. Allah SWT telah menciptakan manusia didunia kecuali 

bertugas pokok untuk menyembah khalik-Nya, juga bertugas untuk mengelola 

dan memnfaatkan kekayaan yang terdapat dibumi agar mereka dapat hidup 

sejahtera dan makmur lahir batin.100

Khitan mengandung hikmah yang bersifat intrinsik sebagai pendekatan 

(Taqarrub) kepada Allah SWT. Pada mulanya khitan dijadikan sebagai identitas 

keagamaan,  ketika Allah SWT berjanji kepada Nabi Ibrahim a.s bahwa Allah 

akan menjadikan Ibrahim a.s sebagai pemimpin (Imam),  menjanjikan sebagai 

bapak bagi beraneka macam ras dan golongan, dan menjadikan para Nabi dan 

para raja terlahir dari tulang rusuknya serta diperbanyak keturunannya. Juga 

menggambarkan bahwa dia menjadikan tanda perjanjian bagi keturunannya agar 

mengkhitan setiap bayi yang terlahir dari mereka. Perjanjian ini (Khitan) 

merupakan suatu ciri yang melekat pada jasad mereka.

Khitan merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah kepada Nabi 

Ibrahim a.s. ketika beliau bisa menjalani ujian tersebut maka beliau menjadi 

pemimpin bagi manusia.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 138 :
                                                          

100 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm 141
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Artinya: “Shibghah Allah. dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari 
pada Allah? dan hanya kepada-Nya-lah Kami menyembah.

Shibghah artinya celupan. Shibghah Allah: celupan Allah yang berarti 

iman kepada Allah yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Allah SWT 

mencelup hamba-Nya menjadi orang yang beriman melepas mereka dari 

kekafiran dan kemusyrikan. Allah SWT menjadikan khitan sebagai ciri suatu 

umat juga sebagai simbol agama dan syariatnya.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam buku Fiqh Bayi bahwa shibghah 

(celupan) Allah yang dimaksud adalah agama hanafiyah yang mewarnai hati 

penganutnya dengan makrifat kepada-Nya, mencintai-Nya, ikhlas kepada-Nya,

dan beribadah kepada-Nya tanpa menyekutukan apapun dengan-Nya dan 

mewarnai tubuh mereka dengan amalan fitrah, seperti khitan, mencukur rambut, 

bersiwak, menggungting kumis, mencukur rambut kemaluan, memotong kuku 

dan istinja’ sehingga tanpak nyatalah fitrah Allah pada hati atau tubuh kaum 

hunafa’ itu.

Dalam shahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, ada sebuah hadist dari  

Abu Huraira Rasulullah SAW bersabda:
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اْبُن َثَما ِنْیَن َسَنًة بِاْلَقُدْوِم  َوْھَو ُم اسَالا َعَلْیِھُم ْیِھْبَراِإْخَتَتَن َا 

“Nabi Ibrahim berkhitan ketika berumur delapan puluh tahun dengan 
Qudum, kapak besar”.101

Diusia 80 tahun Nabi Ibrahim tentu tidak mau dikhitan jika hal itu  bukan 

karena perintah dari Allah dan tanpa dasar dari iman.

Ibnu Hajar Berkata, Nabi Ibrahim a.s diperintahkan berkhitan dalam usia 

80 tahun. Beliau segera melaksanakan perintah itu dengan menggunakan kapak, 

tetapi ternyata menimbulkan penyakit yang agak parah, beliu berdo’a kepada 

Allah SWT. dan Allah menurunkan wahyu kepadanya “sesungguhnya engkau 

terburu-buru berkhitan sebelum kami memberitahu alat apa yang harus 

gunakan”. Nabi Ibrahim a.s menjawab, “Wahai tuhanku saya tidak suka 

menunda-nunda perintah-Mu”.102

Nabi Ibrahim a.s tidak mau menunda-nunda perintah Allah SWT karena 

menunjukkan rasa keimanan kepada-Nya, dengan melaksanakan perintah-Nya 

walaupun pada usia lanjut. Dari kisah Nabi Ibrahim sudah jelas bahwa khitan 

menunjukkan rasa keimanannya kepada Allah SWT. dengan mengorbankan 

dirinya. Dengan demikian khitan merupakan suatu proses nilai iman kepada anak 

khususnya dan kepada umat muslim umumnya arti pengabdiannya kepada sang 

pencipta.
                                                          

101 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Menyambut Buah Hati, (Jakarta : Ummul Qura, 2014), hlm 177
102 Ihsanuddin, Op Cit, hlm 23
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Bagi umat muslim khitan dilakukan dalam bentuk ritual yang benar-benar 

islami. Dimulai dari selamatan dengn mengundang orang-orang kemudian 

mengantar anaknya kepada juru khitan. Semua ini dilakukan orang tua karena ia 

mencintai anaknya dan sebagai rasa tanggung jawab untuk mendidiknya. Bagi 

anak yang dikhitan akan menjadikan lebih semangat mengamalkan ajaran agama 

pasca khitan. Dan anak yang dikhitan akan merasa dirinya sudah suci dari hadas 

dan najis.

Khitan juga menunjukkan sifat berani menegakkan kebenaran demi agama. 

Dengan kata lain khitan merupakan perwujudan dari iman, tanpa iman seorang 

hamba tidak akan mungkin memotong kulitnya dan meneteskan darah. Jadi 

secara tidak langsug khitan menanaman nilai-nilai keimanan pada umat islam. 

Pada dasarnya anak adalah amanah Allah SWT sebagai tanggung jawab 

orang tua dihadapan Allah SWT.  yang harus di didik dan dirawat sebaik-

baiknya, baik sebelum lahir maupun setelah lahir kedunia. Hatinya yang bersih 

merupakan permata yang berharga. 

Jadi untuk menanamkan pendidikan keimanan tersebut pada anak maka 

orang tuanyalah yang harus mengarahan dan mengajari anak akan pentingnya 

berkhitan dalam menanamkan nilai keimanan. Orang tua ini harus memberikan 

pendidikn ini tahap demi tahap dan terus menerus sampai anak tumbuh dewasa 

dan memiliki rasa keimanan yang mantap agar tidak goyah dalam kehidupannya. 
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Pendidikan ini yang akan membawanya menjadikan anak shaleh shalehah 

sebagai bambaan orang tua didunia dan akhirat.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya “Diriwayatkan 

dari Abu Huraira r.a Rasulullah SAW pernah bersabda: Setiap anak dilahirkan 

dalam keadaan fitrah (suci) kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi 

Nasrani maupun Majusi”.

Maka dapat ditekankan bahwa pembentukan kepribadian anak yang shaleh 

dimulai sejak kecil, yaitu dengan pelaksanaan khitan sebagaimana yang 

disyariatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad serta umatnya. Tujuan utama 

diperintahkan khitan adalah untuk melaksanakan kewajiban dalam syari’at 

agama seperti shalat. Dengan demikian khitan merupakan suatu proses 

menanamkan nilai-nilai pendidikan pada anak sebagai bukti keimanannya kepada 

Allah SWT. 

B. Khitan Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Kesehatan 

Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah SWT kepada hamba-Nya 

demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai fitrahnya. 

Banyak sekli nash-nash yang menganjurkan berkhitan berikut menjelaskan arti 

dan tujuannya. Diantaranya sabda Rasulullah SAW :
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َعْن َاِبْي ُھَرْیَر َقاَل : َقاَل َرُسْوَلاِهللا َصَل ُهللا َعَلْیِھ َوَسَلُم: َاْلِفْطَرُة َخْمٌس 
 ُم اْلَأْظَفاِر َوَنْتُف اْلِإْبِط:َاْلِخَتاُن، َواْلِاْسِتْخَداُد، َوَقصُّ الشَّاِرِب، َوَتْقِل

البخاري)ہ(روا

Artinya :“dari abu huraira berkata : Rosulullah Saw bersabda : fitrah itu ada 
lima :khitan, mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong 
kuku, dan mencabut bulu ketiak.  (H.R bukhari).103

Ibnu Abbas menafsirkan ayat diatas bahwa sesunguhnya Ibrahim dicoba 

dengan thaharah (bersuci), yaitu lima kesucian dikepala dan lima kesucian 

dibadan. Adapun lima kesucian dikepala adalah mencukur kumis, berkumur, 

memasukkan air dihidung, bersyiwak dan menyisir rambut. Sedangkan 

kesucian dibadan adalah memotong kuku, mencukur bulu kemaluan, khitan, 

mencabut bulu ketiak, serta membasuh bekas buang air besar dan kecil 

dengan menggunakan air.104

Kebersihan sangat berpengaruh kepada kesehatan dan keadaan jasmani 

seseorang. Rasulullah SAW menyenangi keteraturan, kebersihan, 

pemandangan yang indah dan baik. Beliau membenci ketidakteraturan, 

kekotoran, pemandangan yang buruk, dan bau busuk.105

                                                          
103  Ibnu Qayyim Al-Jauziah, Fiqh Bayi, (Jakarta : Robbani Press, 2007), hlm 229
104 Ibid, hlm 30
105 Bukhari Umar, Hadist Tarbawi Dalam Perspektif Hadist, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 53
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Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya berkhitan, yakni untuk 

bersuci dan menjaga kesehatan. Khitan erat kaitannya dengan pemeliharaan 

kebersihan kemaluan karena orang lebih mudah membersihkan tempat kelamin 

setelah berkhitan.

Dokter schoen menegaskan dalam penelitiannya bahwa:

“Anak yang dikhitan akan memudahkan membersihkan organ-organ 
kelamin, dan terjaganya dari bakteri-bakteri kotor yang membahayakan yang 
berkumpul pada bagian dalam kulup”.106

Dr. Shabri Al-Qabani didalam bukunya Hayatuna Al-Jinsyiah (Kehidupan 

Seksual Kita) berkata:

“khitan juga memiliki beberapa faedah diantaranya: dengan terkelupasnya 
kulup (kulit yang menutupi za’kar) maka seseorang akan terhindar dari kencing 
yang mengandung lemak dan kotor. Hal ini bisa mengakibatkan gangguan 
kencing dan pembusukan. Dengan terkelupasnya kulup za’kar maka seseorang 
akan terhindar dari bahaya terganggunya hasyafah saat menglami ereksi.107

Ariyo dan kawan-kawannya melakukan penelitian, dan menyatakan, bahwa 

khitan akan memiliki manfaat yang baik dan kekebalan tubuh yang kuat bagi 

anak. Mereka yang dikhitan terhindar dari berbagai jenis penyakit kelamin, 

khususnya penyakit herpes kelamin dan gangguan pada saluran kencing. 

                                                          
106 Tim Riset Al-Qira’ah, Khitan Dalam Perspektif Syari’ah Dan Kesehatan, (Jakarta timur : 

Pustaka Al-Kautsar, 2010), hlm 84
107 Abdul Nasih ‘Ulwan, Op Cit, hlm 72
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Peneliti Fink menyatakan lebih dari enam puluh kajian ilmiah yang 

menetapkan bahwa penyakit kelamin sering terjadi pada mereka yang tidak 

dikhitan. Dokter wollberg mengidentifikasi 1103 laki-laki amerika serikat yang 

mengidap penyakit kanker kemaluan dikarenakan mereka tidak dikhitan pada 

masa kanak-kanaknya.108

Prof. Wezwill pada tahun 1975 menyatakan dalam artikelnya bahwa anak 

yang tidak dikhitan akan timbul pada kelaminnya berbagai penyakit yang 

membahayakan. 

Sementara sebuah penelitian yang dilakukan oleh halberg dan rekan-

rekannya menegaskan bahwa kanker kemaluan jarang sekali diidap oleh pemeluk 

yahudi, begitu pula pemeluk Islam karena mereka dikhitan sejak kecil. 

Website BBC melaporkan bahwa badan kesehatan dunia atau (WHO) 

dengan pakar kesehatan dunia mengutarakan bahwa khitan bagi laki-laki 

merupakan perentara dalam pencegahan penyakit AIDS. Menurut badan 

kesehatan dunia (WHO) 50% pencegahan terjangkit virus HIV adalah dengan 

dikhitan. Hal ini dapat diketahui melalui penelitian dibenua afrika. Khitan 

merupakan salah satu pencegahan terkena virus yang mematikan ini. 

                                                          
108 Ibid, hlm 87 
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Proses terjadinya kanker kelamin adalah ketika kemaluan tidak dikhitan, 

maka kulup yang ada  dibagian depan kemaluan tersebut selalu menyisahkan air 

kencing yang keluar. Air kencing tersebut membawa endapan-endapan yang 

dalam waktu yang lama  akan menutupi bagian saluran air kencing. Sehingga 

menyebabkan dis-fungsi. Maka dengan dikhitannya kulup ini, kemungkinan 

mengendapnya sisa-sisa air kencing tidak ada lagi karena selalu dibersihkan 

setiap kali kencing. Sisa-sisa endapan air kencing inilah yang menjadi sebab 

utama terjadinya kanker kelamin. 

Selain itu juga khitan termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW dan millah 

Nabi Ibrahim a.s. hal ini sudah cukup untuk mengatakannya sebagai keutamaan 

dan kemuliaan. Disampung itu nash-nash syariat yang shahih selalu sesuai 

dengan kenyataan secara ilmiyah dan teruji bahwa khitan mempunyai unsure 

kesehatan. Sehingga dapat dikatakan perintah khitan dapat dikatakan perintah 

khitan datangnya dari syariat maupun dari ilmu kedokteran.

Orang yang tidak berkhitan tidak akan bisa bersih kelaminnya, maka dalam 

Islam khitan sebagai solusi agar manusia terhindar dari kotoran yang bisa 

mengganggu ibadahnya. Bagi manusia kesehatan jelas sangat penting tidak 

hanya bagi fisik (lahiriyah semata), tetapi yang utama adalah bagi kesehatan hati 

dan akal. 
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Kebiasaan hidup bersih dan sehat perlu ditanamkan. Khitan menjadi solusi 

pendidikan awal bagi kesehatan. Kebiasaan yang baik tersebut akan terbiasa 

untuk dikerjakan. Jadi khitan memiliki nilai-nilai kesehatan yang dapat 

diterapkan dalam pendidikan, yaitu membiasakan diri untuk membersihkan sisa 

air kencing yang menempel dipenis.

Jadi khitan dari segi kesehatan berguna untuk:

1. Menjaga agar terhindar dari radang kemaluan

2. Memberikan kekebalan pada anak dari terjangkitnya penyakit radang 

saluran kencing

3. Terhindar dari penyakit kelamin seperti herpes kelamin

4. Dapat mencegah dari terjangkitnya tumor ganas (kanker). 

Sungguh benar apa yang dijanjikan Islam Secara manusiawi Islam 

mengajarkan kebiasaan suci dan bersih yang tidak lekang dilalui waktu. Ajaran 

Nabi mulai dari Nabi Ibrahim a.s hingga kepada Nabi Muhammad SAW 

menempatkan umat ini memiliki keistimewaan dan karakter yang suci bersih. 

Inilah seruan Islam yang menyeru pada kebahagiaan manusia seluruh alam.

C. Khitan Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Ibadah

Khitan merupakan penyempurnaan ibadah. Ibadah dalam Islam secara garis 

besar dibagi kedalam dua jenis  yaitu Ibadah mahdah (Khusus) dan ibadah ghair 
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mahdah (Umum). Jenis-jenis ibadah khusus meliputi thaharah, shalat, puasa, 

zakat dan haji. Sedangkan ibadah umum yaitu bentuk aktivitas yang dilakukan 

manusia dalam kaitan hubungan antara manusia dengan sesama, dan manusia 

dengan alam yang bernilai ibadah. Ibadah dalam pengertian kedua ini tidak 

ditentukan bentuk dan macamnya. Selama kegiatan yang dilakukan seorag 

muslim mendatangkan kemaslahatan bagi diri masyarakat dan alam dengan 

didasarkan niat kepada Allah SWT maka itulah bentuk ibadah ghair mahdah.109

Khitan juga merupakan persyaratan mutlak yang harus dilaksanakan demi 

terjaminnya kesucian diri dari najis dan hadas demi sahnya shalat. Kedudukan 

shalat dalam Islam itu tidak ada suatu ibadah pun yang dapat menandingi 

kedudukannya. Oleh karena itu shalat adalah tiang agama. Tegaknya agama 

adalah dengan shalat. Rasulullah SAW bersabda: “yang menjadi perkara pokok 

dalam Islam dan tiangnya agama adalah shalat”.110

Begitu pula riwayat Waki’ dan Salim Abdul Ala Al-Muradi dari Amr bin 

Haram dari Jabir dari Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata “orang yang tidak 

berkhitan tidak diterima shalatnya dan sembelihannya tidak boleh dimakan”.111

                                                          
109  Rois Mahfud, Al-Islam Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 23
110  Yusuf Qaradhawi dan Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Panduan Hidup Sehari-hari, (Bandung: 

Penerbit Jabal, 2007), hlm 91
111 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Menyambut Buah…,Op Cit, hlm 189
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Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang maknanya: “Dikhibarkan 

oleh Ma’mar dari Hammam bin Muhabbah sesungguhnya dia mendengar Abu 

Huraira berkata: Rasullah SAW bersabda yang artinya: “tidak diterima shalat 

orang yang berhadast sehingga dia berwudu”. (H.R Al-Bukhari).

Menurut hadist diatas, agar shalat orang diterima oleh Allah SWT 

menghilangkan najis dahulu sebelum shalat. Sebagaimana telah kita maklumi 

bersama bahwa penyebab datangnya hadats dan najis adalah keluarnya sesuatu 

dari khasafah, yaitu air kencing. Air kencing yang keluar dari alat kelamin yang

harus disucikan dahulu.

Hadist nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Abi Barzah 

Rosulullah SAW bersabda tentang orang yang tidak berkhitan, “Janganlah ia 

mengunjungi rumah Allah atau ka’bah (berhaji) sampai ia berkhitan”.

Sedangkan secara syar’I khitan menanamkan pada anak akan tanggung 

jawab sebagai mukallaf. Anak yang dikhitan akan merasa dirinya sudah besar 

dan harus melaksanakan kewajiban ibadah dengan sempurna. Sehubungan 

dengan kepentingan kewajiban shalat, sebaiknya anak-anak sudah dikhitan 

menjelang usia akil baligh dengan tujuan ibadah yang dilakukan oleh anak akan 

mendapat pahala yang sempurna disisi Allah SWT.
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Karena shalat adalah kewajiban yang mensyaratkan kesucian diri dari 

hadast dan najis. Sedangkan salah satu timbulnya najis adalah alat kelamin 

(khasafah). Sementara itu apabila khasafah masih tertutup oleh kulup maka sisa 

air kencing sulit untuk dibersihkan akibat kewajiban shalat peraktis tidak 

terpenuhi lantaran tidak terpenuhinya salah satu dari sekian syarat sahnya shalat. 

Dengan demikian kewajiban shalat tidak terpenuhi tanpa khitan. Hal ini 

sesuai dengan kaidah Usul Fiqh yang menyatakan: “Sesuatu yang menyebabkan 

tidak tercapainya kewajiban kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu itu wajib 

hukumnya”. Kewajiban tidak akan tercapai kecuali dengan khitan, maka khitan 

menjadi wajib. Kewajiban khitan berlaku bagi anak atau orang yang berakal 

sehat dan sudah baligh, karena dengan khitan anak dididik melaksanakan ibadah 

yang sesuai dengan perintah Allah SWT. ibadah ritual dalam islam seperti halnya 

shalat 5 waktu, haji, umrah, membaca Al-Qur’an, masing-masing mensyaratkan 

kesucian diri dari najis dan hadast. Ibadah shalat dan ibadah lain merupakan 

ritualitas yang dihajatkan oleh setiap muslim dalam rangka menghambakan diri 

pada Allah SWT. sebagai wujud peribadatan seseorang hamba kepada sang 

khaliq tentu ia yang melakukan shalat mengharap akan menerima shalat orang 

yang berhadast dan bernajis. 

Pendidikan ibadah merupakan salah satu aspek pendidikan Islam yang 

perlu diperhatikan. Semua ibadah dalam Islam bertujuan membawa manusia 



78  |  Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Syari’at Khitan  

supaya selalu ingat kepada Allah SWT. oleh karena itu ibadah merupakan tujuan 

hidup manusia diciptakan-Nya dimuka bumi. Dan orang tua hendaknya 

menjelaskan kepada anak-anaknya dengan penjelasan yang sangat sederhana 

tentang pentingnya berbagai bentuk ibadah, lengkap dengan rukun-rukunnya, 

seperti shalat, bersuci, dan haji. Selain itu emosional anak harus disiapkan saat 

membicarakan tentang bentuk ibadah sehingga mereka merindukan ikatan 

dengan Allah SWT dan beribadah kepadan-Nya dengan cara yang benar.

Allah SWT berfirman dalam surat Adz Dzariyah ayat 56:

              

Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-Ku”.

Dan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 12 Allah SWT juga berfirman:
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Artinya: “Dan Sesungguhnya Allah telah mengambil Perjanjian (dari) 
Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang 
pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya aku beserta 
kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan 
menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan 
kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman 
yang baik Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-dosamu. dan 
Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang 
mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka Barangsiapa 
yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia telah 
tersesat dari jalan yang lurus”.

Jelas bahwa sesungguhnya Allah SWT menciptakan manusia hanya untuk 

mengabdi kepada-Nya, baik ibadah berupa mahdhah maupun ghairu mahdhah. 

Tentunya mengabdi mengisyaratkan kesucian diri baik jasmani maupun rohani.

D. Khitan Ditinjau Dari Aspek Pendidikan Seks

Khitan selain memuat thaharah khitan juga dapat menyeimbangkan gejola 

seksualitas (syahwat), yaitu jika nafsu manusia melampaui batas dan 

menimbulkan bahaya, maka hal itu akan membuat manusia sama dengan 

binatang. Jika laki-laki dan perempuan tidak dikhitan hal ini dapat menimbulkan 

perilaku yang buas dalam seks sehingga tidak pernah cukup dalam hubungan 

suami istri. Jadi, khitan adalah penyeimbang seks pada laki-laki dan perempuan 

agar tidak menimbulkan bahaya.112

Imam Ibnu Qayyim berkata, “Para ulama berpendapat bahwa di dalam 

khitan terdapat kebersihan, kesucian, keindahan, keseimbangan tubuh serta 

                                                          
112 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Op Cit, hlm 270
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pengaturan syahwat. Khitan membuat syahwat manusia seimbang. Oleh karena 

itu orang yang tidak berkhitan selalu tidak merasa puas dalam berhubungan 

seks.113

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata,”maksudnya disyariatkan khitan bagi laki-

laki adalah untuk menyucikan najis yang terpendam dalam klintit. Adapun khitan 

bagi perempuan untuk menyeimbangkan nafsu seksnya. Perempuan yang tidak 

dikhitan ia cenderung memiiki nafsu seks yang tinggi (hiperseks). Perempuan 

yang mendadahkan seks pada pasangannya bukanlah prilaku perempuan 

muslimah, tetapi prilaku ini seperti wanita-wanita kafir barat dan tatar yang tidak 

memiliki etika.

Doctor Muhammad Ali Al-Bar berkata,” Khitan termasuk hal yang mudah 

dan gampang, didalamnya terkandung tujuan yang banyak. Jika ditinggalkan 

maka akan bahaya dan mendapat petaka yang besar. Khitan dapat menahan nafsu 

seks yang kuat, mengurangi libido, dan menghindari zina, khususnya bagi 

perempuan yang belum mampu menikah atau perempuan yang menjanda baik 

yang ditinggal wafat suami ataupun cerai. 

Seks merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Seks merupakan alat pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup makhluk dimuka bumi.114

                                                          
113 Tim Riset Al-Qira’ah, Op Cit, hlm 82
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Ada tiga faktor yang menentukan kepentingan khitan dalam Islam. 

Kepentingan tersebut adalah untuk membedakan orang Islam dan Non Islam, 

untuk kebersihan dan membantu manusia mengendalikan nafsu syahwatnya. 

Pada masa baligh khitan wajib dilakukan sebab masa itu anak dituntut 

melaksanakan kewajiban dalam syariat agama, yaitu ibadah. Dengan adanya 

khitan maka anak akan lebih berkonsentrasi pada ibadah dan dorongan seksnya 

berkurang.

Dorongan seksual yang telah diciptakan oleh Allah dalam diri manusia 

menjadi sebab kelangsungan seluruh makhluk hidup, ternasuk umat manusia. 

Allah telah menjadikan masa tertentu untuk umat manusia agar manusia dapat 

meneruskan keturunan.115

Khitan menjadi penyeimbang antara nafsu binatang dengan tidak bernafsu 

sama sekali, jika nafsu birahi melampaui batas maka orang akan sama dengan 

binatang sebaliknya jika tidak mempunyai nafsu tertentu maka ia akan sama 

dengan benda-benda mati. Khitan menempatkan pada posisi pertengahan. Khitan 

menanamkan bahwa hidup tidak hanya mengumbar hawa nafsu.

                                                                                                                                                                     
114 Ahsin W. Al-Hafizd, Fiqih Kesehatan, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm 234
115 Bukhari Umar, Op Cit, hlm 61
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Islam tidak membiarkan syahwat itu dihidupkan selepas-lepasnya, tapi 

tidak juga terlalu dimatikan. Orang islam diajarkan menghidupkan nafsu birahi 

dan syahwatnya serta mengendalikannya. 

Bila dipahami secara mendalam, ternyata khitan mempunyai nilai 

pendidikan seks, misalnya perintah melaksanakan khitan, tanpa disadari bahwa 

khitan bisa menghindarkan anak melakukan onani. 

Pada dasarnya khitan mengajarkan atau menanamkan sifat dewasa. Karena 

faedah yang bisa didapatkan dari khitan dipandang secara psikologi adalah 

seorang yang dikhitan akan merasa dirinya sudah muslim dan dia wajib menutupi 

auratnya dan tidak boleh melihat aurat orang lain. karena melihat aurat orang lain 

secara agama hukumnya haram.

Aurat adalah bagian tubuh manusia yang harus ditutupi dan tidak boleh 

dilihat orang lain. Dilihat dari sudut seksiologi aurat ialah bagian tubuh yang 

erogen, menimbulkan nafsu birahi bila dilihat. Agama menghendaki kehidupan 

yang beradab dengan pakaian yang tidak merangsang orang lain. 

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 26:
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“Hai anak Adam Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan 
pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian 
dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Rasulullah SAW memberikan suatu larangan agar setiap orang menjaga 

matanya terhadap hal-hal yang dapat mengundang nafsu syahwat dalam dirinya. 

Maka beliau memberikan anjuran kepada setiap orang muslim untuk merupakan 

bagian dari tubuh yang harus dijaga dari pandangan orang, disinilah pentingnya 

khitan sebagai penyeimbang nafsu yang ada dalam diri manusia.

Dalam menyelesaikan problematika seks, Islam memberikan solusi untuk 

melindungi kesehatan seksualitas dengan peraturan-peraturan yang jelas, seperti 

mencuci za’kar , mandi sesudah jima’ (persetubuhan), mandi sesudah haid, dan 

tidak menggauli istri dalam keadaan haid. Demikian juga Islam menjelaskan 

dengan tegas bahaya terjadinya penyeleweng seks, seperti berzina, homoseks dan 

pelacur. Dengan ini agar tidak terjadi penyelewengan maka Islam 

memerintahkan untuk berkhitan agar dapat menyeimbangkan nafsu birahi dan 

Islam sangat gigih menyeimbangkan pertumbuhan manusia sehingga 

pembentukannya sesuai dengan tabiat yang telah diciptakan Allah SWT dan 

fitrah yang digariskan. Demikianlah bahwa keseimbangan dalam segala hal 

merupakan salah satu bagian dari karakter Islam yang istimewa.
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Berdasarkan pembahasan tentang nilai-nilai pendidikan Islam dalam syari’at 

khitan, maka penulis menemukan nilai-nilai yang terdapat dalam syari’at khitan. 

Khitan mempunyai empat nilai, yaitu nilai pendidikan keimanan, kesehatan, 

ibadah, dan seks.  Pertama, dengan berkhitan seseorang telah menunjukkan bukti 

perwujudan iman kepada Allah SWT dengan merelakan dirinya untuk dikhitan. 

Selain itu juga, khitan merupakan salah satu bentuk penyempurnaan agama. 

Kedua, khitan memiliki nilai kesehatan atau kebersihan. Seseorang yang 

berkhitan berarti telah menjaga dirinya agar terhindar dari kotoran hadast dan 

najis yang bisa mengganggu ibadahnya. Dalam segi medis khitan sangatlah 

penting karena dengan berkhitan maka ia telah terhindar dari berbagai penyakit 

yang membahayakan seperti herpes kelamin dan gangguan pada saluran kencing.

Ketiga, khitan mempunyai nilai pendidikan ibadah. Dalam pendidikan 

ibadah khitan merupakan persyaratan mutlak yang harus dilaksanakan demi 

terjaminnya kesucian diri dari hadast dan najis sehingga ritual seperti shalat, 

menunaikan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Keempat, khitan mempunyai nilai pendidikan seks. Dalam konteks ini, 

khitan selain menghindari diri dari penyakit juga dapat menstabilkan syahwat 

yang ada di diri manusia dan khitan juga bisa menghindarkan anak dari berbuat 

onani. Jadi, dapat disimpulkan bahwa khitan sangatlah penting untuk 
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dilaksanakan. Selain merupakan syari’at Islam, khitan juga menjadikan 

seseorang lebih konsentrasi dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada 

Allah SWT.

Dalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam karangan Abdul Nasih ‘Ulwan  

khitan bagi orang Islam mempunyai makna sebagai berikut:

a. Khitan adalah pangkal kefitrahan syiar  Islam dan syariat 

b. Khitan termasuk dalam sarana kesempurnaan agama yang telah Allah SWT 

syariatkan lewat lisan Nabi Ibrahim. Dialah yang mencelupkan hati untuk 

berada di atas ketauhidan dan keimanan.

c. Khitan bisa membedakan antara seseorang muslim dengan umat lainnya.

d. Khitan adalah bukti pengakuan akan peribadatan kepada Allah, 

melaksanakan perintahnya, serta tunduk kepada hikmah dan kekuasaannya

e. Khitan bisa membawa kebersihan, keindahan, kebagusan badan dan 

menstabilkan syahwat.

f. Khitan merupakan cara sehat untuk menjaga tubuh dari berbagai penyakit

g. Khitan dapat mengurangi terjangkitnya penyakit kanker116

                                                          
116 Abdul Nasih ‘Ulwan, Op Cit, hlm 72
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari uraian dan analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam syari’at khitan, 

maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa khitan merupakan syariat 

Islam yang mengandung empat nilai, yaitu nilai pendidikan keimanan, kesehatan, 

ibadah, dan seks.  Pertama, dengan berkhitan seseorang telah menunjukkan bukti 

perwujudan iman kepada Allah SWT dengan merelakan dirinya untuk dikhitan. 

Selain itu juga, dengan berkhitan akan menjadi sarana bagi seseorang agar lebih 

giat dalam mempelajari Al-Qur’an karena dia merasa dirinya sudah suci dari 

hadas dan najis. 

Kedua, khitan memiliki nilai kesehatan atau kebersihan. Peneliti Fink 

menyatakan lebih dari enam puluh kajian ilmiah yang menetapkan bahwa 

penyakit kelamin sering terjadi pada mereka yang tidak dikhitan. Jadi sudah jelas 
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bahwa dengan berkhitan maka seseorang telah menjaga dirinya agar terhindar 

dari kotoran dan berbagai macam penyakit.

Ketiga, khitan mempunyai nilai pendidikan ibadah. Dalam pendidikan 

ibadah khitan merupakan persyaratan mutlak yang harus dilaksanakan demi 

terjaminnya kesucian diri dari hadast dan najis sehingga ritual seperti shalat, 

menunaikan ibadah haji dan umrah dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Keempat, khitan mempunyai nilai pendidikan seks. Dengan berkhitan maka 

dapat menstabilkan syahwat yang ada di diri manusia dan khitan juga bisa 

menghindarkan anak dari berbuat onani. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa khitan sangatlah penting untuk dilaksanakan. 

Selain merupakan syari’at Islam, khitan juga menjadikan seseorang lebih 

konsentrasi dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah kepada Allah SWT.

B. Saran-saran 

Dalam rangka tercapainnya tujuan-tujuan nilai-nilai pendidikan islam dalam 

syariat khitan maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para orang tua, ketika akan mengkhitan anak-anaknya 

hendaknya mereka memberikan sedikit pengertian kepada anaknya 

akan pentingnya seorang untuk dikhitan, serta memberi arahan 

tentang tujuan dan mamfaat dikhitan.
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2. Untuk juru khitan, hendaknya jika mengkhitan seseorang janganlah 

berlebihan melainkan sebatas yang telah disyari’atkan dalam islam.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

limpahan rahmat, nikmat, hidayah, dan taufik-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan, oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis 

harapkan, demi perbaikan skripsi ini

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu 

menyelesaikan skripsi ini semoga Allah SWT berkenan menerima amal kebaikan 

kita semua dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik. 

Akhirnya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua dan bagi penulis khususnya, 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan kita. 
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