
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Khitan adalah syariat Islam yang menjadi sunnah Nabi Muhamad 

SAW. bahkan dalam syariat Nabi Ibrahim as. Dalam Al Hadits banyak 

sekali dijumpai perintah yang mewajibkan khitan. Anak  yang sudah 

mencapai usia baligh1 wajib melakukannya, karena secara syar’i dirinya 

sudah dianggap menjadi seorang mukallaf.2 

Perintah khitan sebetulnya adalah ajaran yang dibawa Nabi 

Ibrahim as. atas perintah Allah SWT. Dalam kitab Mughni Al-Muhtaj 

dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan khitan adalah Nabi 

Ibrahim as.3 Islam memerintahkan melakukannya dengan tujuan 

mengikuti millah Ibrahim as. dan sebagai syarat kesucian dalam ibadah, 

karena ibadah (shalat) mensyaratkan kesucian badan, pakaian dan 

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

  )123: النحل (مث اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من املشركني 

 
Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) : ikutilah 
agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah ia termasuk 
orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.(QS. An-Nahl :123).4 
 

 

Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Nabi Muhammad 

SAW dan umatnya mengikuti millah5 Nabi Ibrahim as., karena ia 

                                                 
1Dalam kaidah fiqh, usia baligh ini ditandai dengan tiga hal, yakni: a) telah berumur 15 

tahun baik laki-laki maupun perempuan; b) pernah bermimpi basah sekalipun berusia 9 tahun baik 
laki-laki maupun perempuan; c) telah haidh bagi perempuan sekalipun baru berusia 9 tahun. Lihat 
M. Nipan Abdul Halim, Anak Shaleh Dambaan Keluarga, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2001), Cet. II, 
hlm. 181. 

2M. Nipan Abdul Halim, Mendidik Kesalehan Anak, (Akikah, Pemberian Nama, Khitan 
dan Maknanya), (Jakarta : Pustaka Amani, 2001), hlm. 175. 

3Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, Munghni Al-Muhtaj Ila Ma’rifat Al Ma’ani Al 
Fadhul Minhaj, Juz V, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1995), hlm. 540. 

4RHA. Soenarjo, et. al, Al Quran Dan Terjemahnya, (Semarang: Al Wa’ah, 1993), hlm. 
420. 1 
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merupakan orang yang sempurna ketauhidannya. Disamping mengikuti 

agamanya, ajaran khitan juga salah satu cara menyempurnakan ibadah, 

karena ibadah mensyaratkan kesucian dan kebersihan.  

Banyak orang tua yang mengkhitankan anak-anaknya, tetapi hal 

itu ia lakukan tidak disertai penghayatan terhadap makna khitan. Ia 

merasa cukup dengan membawa anaknya kepada ahli khitan dan 

membayar sekian rupiah, lalu selesai. Ia tidak pernah mencari tahu 

makna apa yang terkandung dalam khitan.6 

Dalam pandangan Islam, anak adalah perhiasan Allah SWT.yang 

diberikan kepada manusia. Hadirnya akan membuat bahagia ketika 

memandangnya, hati akan terasa tentram dan suka cinta setiap bercanda 

dengan mereka, dialah bunga di kehidupan dunia. Sebagaimana 

ditegaskan dalam Al-Qur’an  : 

زِيِلن َاِسلنح ُبَالش هِماِتو نالن اِءسو ِنالبينالقَ واِطنقَملُ اِْريطَنِمِةر ن 
ا ين الدُِةويحلَ اْاعت مك ذِلِثراحلَ واِمعنأل اْ وِةموَس املُِلياخلَو ِةضَِفالْ وِبهالذٌ
ِعاُهللاو نده حس14: ال عمران(ِبا املَن( 

 
Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada 
apa-apa yang di ingini, yaitu : wanita-wanita, anak-anak, harta 
yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-
binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di 
dunia; dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga). 
(QS. Ali-Imran:14).7 
Bagi orang tua, anak merupakan amanah Allah dan sekaligus 

menjadi tanggung jawabnya kepada Allah untuk dididik. Maka bila 

sementara orang tua mengaggap bahwa anak sebagai sesuatu untuk 
                                                                                                                                      

5Millah adalah salah satu istilah dalam bahasa Arab untuk menunjukkan  agama. Istilah 
lainnya adalah Din. Kedua istilah tersebut digunakan dalam kontek yang berlainan. Millah 
digunakan dengan nama Nabi yang kepadanya agama itu diwahyukan dan Din digunakan ketika 
dihubungkan dengan salah satu agama, atau sifat agama, atau dihubungkan dengan Allah yang 
mewahyukan agama itu. Dalam pembicaraan sehari-hari digunakan istilah-istilah millah Ibrahim, 
millah Ya’kub dan sebagainya; atau Din Al-Islam, Din Al-Haq, Din Al-Qayyim, Din Allah, dan 
lain sebaginya. Lihat Harun Nasution, et al, Ensiklopedi Indonesia, ( Jakarta: Sabdodadi, 1992), 
hlm. 652. 

6Ahmad Ma’ruf Asrari dan Suheri Ismail, Khitan dan Akikah : Upaya Pembentukan 
Generasi Qurani, (Surabaya: Al Miftah, 1998) hlm. 9 

7R.H.A. Soenarjo, et. al, op. cit., hlm. 77. 
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menyombongkan diri dan gagah-gagahan kemudian anak tersebut tidak 

dididik dan di bimbing sesuai dengan perintah Allah, amat celakalah 

orang tua tersebut. Akibatnya tentu fatal bagi anak-anak mereka antara 

lain, sang anak akan menjadikan orang tua terseret ke lembah neraka di 

akhirat dan mendapat malu di dunia.8  

Di sini pula pentingya mendidik anak dimulai sejak dini karena 

anak mulai tumbuh sejak dia kecil sesuai dengan fitrahnya. Dengan 

demikian maka fitrah manusia perlu dibimbing dan dididik sesuai dengan 

ajaran agama.9 Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh 

Muslim sebagai berikut : 

 عِبأَ نيه ريةَر:َأن الَقَ : لَيقو  كان هر ساِهللالُو ي اُهللالٌ صلَ عِهيو لٌسم : 
ِا ممن ملُوٍدوإال ي لَودطْلِف اْىل عفَِةر أبواهي هِوو ِهاِند ينِصوِهاِنر  يمِجِهاِنس 
  10)سلمرواه امل(

Dari Abu Hurairah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW. 
bersabda: “Tidaklah seseorang yang dilahirkan kecuali dalam 
keadaan fitrah (suci dari kesalahan dan dosa), maka orang 
tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. 
(HR. Muslim). 
 
Mencermati Hadist tersebut berarti kedua orang tua memiliki 

peran yang cukup strategis bagi masa depan anak. Hal ini disebabkan 

karena perkembangan fitrah manusia banyak bergantung pada usaha 

pendidikan dan bimbingan orang tua. Dengan demikian orang tua  

diharapkan menyadari akan kewajibannya dan tanggung jawabnya yang 

besar dan mulia terhadap anaknya.  

Tanggung jawab orang tua pada pendidikan anak dimulai ketika 

anak baru lahir. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan pada orang 

tua untuk melaksanakan kegiatan yang berkenaan kelahiran bayi. 

Kegiatan-kegiatan ini adalah: membisikkan adzan di telinga bayi, 

                                                 
8Umar Hasyim, Anak Shaleh II: Cara Mendidik Anak Dalam Islam, (Bandung : Bina 

Ilmu, 1983), hlm. 13. 
9Ibid., hlm. 15. 
10Imam Abi Husain bin Hajjaj Qusairi An Naisaburi, Sahih Muslim, Juz.IV, (Beirut : 

Dar Al-Fikr, tt ),  hlm. 2047. 
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tahniah, tasmiyah, akikah dan khitan.11 Khitan menjadi penting bagi anak 

ketika ia sudah memasuki masa baligh.  

Khitan bukan hal asing di kalangan umat Islam. Ia menjadi 

penting karena di samping menjadi perintah Allah, ia juga menjadi 

persyaratan kesempurnaan seseorang dalam melaksanakan ibadah seperti, 

shalat lima waktu, membaca Al Quran, haji dan ibadah lain yang 

mensyaratakan kesucian dari hadats dan najis.12  

Oleh karena itu, seorang anak yang telah berstatus Mukallaf13 

bertanggung jawab atas semua kewajiban melaksanakan shalat, puasa dan 

lain-lain. Karena ia sendiri yang terkena kewajiban shalat, makanya 

dirinya pula yang harus menunaikan shalat tersebut dan bukan kedua 

orang tua. Tugas orang tua hanya memberi pengertian dan pendidikan 

kepada anak. 

Pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, khitan biasanya 

dilakukan oleh pihak orang tua. Hal ini, semata-mata hanyalah tindakan 

bijaksana orang tua yang peduli dengan pendidikan anak.14 Jadi orang tua 

sifatnya hanyalah sebagai pendidik agar ia mengerti akan kewajibannya 

setelah mencapai usia baligh . 

Selain itu dalam upaya membentuk anak yang shaleh peranan 

khitan menjadi sangat penting. Pelaksanaan khitan tidak cukup hanya 

diketahui dan difahami saja, tetapi diwajibkan untuk dilaksanakan oleh 

setiap orang tua muslim. Karena orang tua memiliki kewajiban 

menjalankan amanah dalam menjaga anak. 

Sungguh disayangkan jika orang tua muslim lebih suka merayakan 

pesta khitan dengan pesta pora, tetapi melupakan ajaran yang ada di 
                                                 

11Norma Tarazi, Wahai Ibu Kenali Anakmu: Pegangan Orang Tua Muslim Mendidik 
Anak, (Yogyakarta : Mitra Pustaka, 2001), hlm. 6.  

12M. Nipan Abdul Halim, Mendidik …op. cit., hlm. 105. 
13Orang mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang 

berhubungan dengan perintah Allah SWT. maupun dengan larangan-Nya. Seluruh tindakan hukum 
mukallaf harus dipertanggungjawabkan. Apabila ia mengerjakan perintah Allah SWT., maka ia 
mendapat imbalan pahala dan kewajiban terpenuhi, sedangkan apabila ia mengerjakan larangan-
Nya, maka ia mendapat dosa. Lihat Abdul Azis Dahlan, et. al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: 
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1219     

14M. Nipan Abdul Halim, Mendidik....... op. cit., hlm. 74. 
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dalamnya. Hal demikian bisa disebabkan oleh kurangnya perhatian dan 

pemahaman tentang ajaran khitan. Padahal pelaksanan khitan merupakan 

moment penting yang syarat dengan makna pendidikan kesalehan anak. 

Dengan demikian, setiap orang tua muslim yang baik semestinya 

merasa wajib untuk memenuhi hak pendidikan anak yang memang 

seharusnya mereka dapatkan dari orang tuanya. Dengan demikian, setiap 

orang tua muslim yang baik semestinya merasa wajib untuk memenuhi 

hak pendidikan anak yang memang seharusnya mereka dapatkan dari 

orang tuanya. Dengan kata lain, ia pasti merasa berkewajiban untuk 

menumbuhkan kesalehan anak pada usia dewasa kelak. 

Di dalam khitan tanpa disadari ternyata mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang dapat diambil dalam rangka mengantarkan anak agar 

menjadi pribadi muslim yang shaleh. Jadi, khitan merupakan sesuatu 

yang harus dilakukan orang tua dalam upaya pendidikan anak. 

Mengingat hal itu, maka menjadi penting untuk mempelajari apa 

dan bagaimana prektek khitan dan nilai-nilai pendidikan apa  yang 

terkandung di dalamnya serta bagaimana implementasinya dalam 

pendidikan anak. Sehingga diharapkan umat Islam akan lebih faham 

makna khitan yang sebenarnya dan bersedia mempraktekkannya demi 

pendidikan anak-anak mereka. 

Dari uraian di atas, menurut penulis perlu adanya kajian 

mendalam tentang khitan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai 

pendidikan anak. Kajian tersebut dapat diimplementasikan dalam 

pendidikan anak. Kajian tersebut akan dijabarkan dalam skripsi dengan 

judul, NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KHITAN LAKI-LAKI 

DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ANAK. 

B.  Penegasan Istilah 

Dalam rangka memberikan penjelasan dan penegasan istilah 

yang terdapat dalam judul “NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM 

KHITAN LAKI-LAKI DAN IMPLEMETASINYA DALAM 

PENDIDIKAN ANAK”. Maka disertakan pula definisi peristilahan yang 
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dimaksud. Hal ini untuk menghindari kesalahpahaman dan membatasi 

terhadap permasalahan judul di atas. Maka penulis berusaha menjelaskan 

istilah-istilah tersebut dengan formulasi yang banyak disampaikan oleh 

para tokoh, sebagai berikut : 

1.  Nilai-Nilai Pendidikan    

Nilai artinya sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi 

kemanusiaan.15 Maksudnya kualitas yang memang  membangkitkan 

respon penghargaan.16 

      Pendidikan secara etimologi berasal dari kata dasar “didik” yang berarti 

memelihara dan memberi latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak dan 

kecerdasan pikiran.17 Menurut Frederick J. MC. Donald adalah : “Education 

in the sense used here, is a process or an activity which is directed at 

producing desirable changes in the behavior of human being” 18 (pendidikan 

adalah proses yang berlangsung untuk menghasilkan perubahan yang 

diperlukan dalam tingkah laku manusia). 

Jadi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku seseorang 

dalam upaya mendewasakan dirinya melalui pembelajaran. 

Dalam judul ini yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan adalah 

hal-hal yang penting, berharga dan berguna dari perbuatan mendidik. 

2.  Khitan laki-laki  

Khitan adalah artinya memotong.19 Secara terminologi pengertian 

khitan adalah adalah memotong bagian kulit yang menutupi ujung 

dzakar, sehingga menjadi terbuka.20 Khitan laki-laki disebut i’dzar.21 

                                                 
15W.JS. Purwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 

1999), hlm. 677. 
16H. Titus, M.S, et al, Persoalan-persoalan Filsafat, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), 

hlm. 122. 
17W.J.S. Purwadarminta, op.cit., hlm. 250.  
18Frederick  J. MC. Donald, Educational Psychology, (Tokyo: Overseas Publication 

LTD, 1959),  hlm. 4. 
19Abdul Aziz Dahlan, et.al, op. cit, Jilid III , hlm. 925. 
20Ibid. 
21Ibn Qayyim al-Jauziyyah, “ Tuhfah al Maudud bi Ahkam al Maulud” Penerj. Fauzi 

Bahreisy,  Mengantar Balita Menuju Dewasa, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), hlm. 124. 
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Dalam skripsi ini yang penulis fokuskan pada khitan laki-laki. Jadi 

niali-nilai pendidikan dalam khitan adalah hal-hal yang berguna dan 

berharga dalam khitan dan hubungannya pada pendidikan. 

3.  Implementasi dalam Pendidikan Anak 

a.  Implementasi 

Kata implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu “implement” 

yang berarti, alat, melaksanakan. Atau berasal dari kata 

“implementation” yang mempunyai maksud pelaksanaan.22 

Sedang dalam kamus besar Bahasa Indonesia implementasi 

dimaksudkan pelaksanaan, penerapan.23 Implementasi yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah penerapan nilai-nilai 

pendidikan dalam khitan pada pendidikan anak. 

b.  Pendidikan Anak 

Pendidikan anak tersusun dari kata pendidikan dan anak. Yang 

dimaksud dengan pendidikan adalah semua perbuatan dari seorang 

pendidik untuk mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, 

kecakapannya serta keterampilannya.24 

Adapun pengertian pendidikan menurut Soegarda Poerbakawadja 

ialah semua perbuatan atau usaha dari generasi tua untuk 

mengalihkan pengetahuannya, pengalamannya, kecakapannya dan 

keterampilannya kepada generasi muda sebagai usaha menyiapkan 

agar dapat memenuhi fungsi hidupnya baik jasmani maupun 

rohani.25 

                                                 
22John M. Echol dan Hasan Syadzili,Kamus Inggris-

Indonesia,(Jakarta:Gramedia,1992)hlm.313  
23Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, (Jakarta : Balai 
Pustaka, 1997), Cet IX, hlm. 374. 

24Saliman dan Sudarsono, Kamus Pendidikan, Pengajaran dan Umum, (Jakarta: PT, 
Rineka Cipta, 1994), Cet I, hlm. 374. 

25Soegarda Poerbakawadja, et. al, Ensiklopedi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 
1981), hlm. 257. 
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Sedangkan pengertian anak adalah keturunan kedua setelah ayah 

dan ibunya.26 Jadi yang dimaksud dengan pendidikan anak di sini 

ialah segala usaha yang dilakukan orang tua (pendidik) terhadap 

anak (terdidik) dalam rangka membantu, membina, melatih dan 

mengembangkan fitrah dan sumber daya insani baik jasmani 

maupun rohani yang ada pada anak sejak kecil sehingga terbentuk 

kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.  

Jadi yang dimaksud dengan nilai-nilai pendidikan dalam khitan 

dan implementasinya dalam pendidikan anak adalah bagaimana 

implementasi (penerapan) nilai-nilai pendidikan yang ada dalam 

khitan terhadap pendidikan anak tersebut. 

C.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa 

permasalahan yang akan dikaji melalui penelitian ini. Permasalahan-

permasalahan itu antara lain : 

1. Nilai-nilai pendidikan apa yang terkandung dalam khitan laki-laki ?  

2. Bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan dalam khitan pada 

pendidikan anak ? 

D.  Tujuan Dan Manfaat Penulisan Skripsi 

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka ada 

beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan dan penyusunan 

skripsi ini : 

1. Untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam 

khitan. 

2. Untuk mengetahui implementasi nilai-nilai pendidikan dalam khitan 

pada pendidikan anak. 

E.  Telaah Pustaka 

Kajian yang dibahas dalam skripsi ini difokuskan pada 

pelaksanaan khitan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai pendidikan 

                                                 
26Tim Penyusun Kamus Besar Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen 

Pendidikan Dan Kebudayaan, op.cit., hlm. 35. 
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yang dapat diterapkan dalam proses mendidik anak. Dari sini dibutuhkan 

satu kajian kepustakaan dimana bahasan tentang “Nilai-nilai Pendidikan 

Dalam Khitan laki-laki dan Implementasinya Dalam Pendidikan Anak“ 

belum ada. Untuk itu dalam rangka mengetahui secara luas tentang tema 

tersebut, penulis berusaha mengumpulkan karya-karya tentang khitan 

serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, baik berupa kitab, buku, 

artikel, jurnal, atau makalah. Semua data tersebut akan diklasifikasikan 

pada satu prioritas utama tentang pendidikan anak. 

Dari karya-karya yang dijumpai oleh penulis, data yang dapat 

menyokong kajian ini adalah karya M. Nipan Abdul Halim tentang 

“Mendidik Keshalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan 

Maknanya). Dalam buku tersebut dikatakan bahwa semua amaliah 

(praktik)  akikah, pemberian nama dan khitan merupakan moment penting 

yang tak terpisahkan satu sama lain yang mempunyai makna dalam 

mendidik kesalehan anak. Maka menjadi penting untuk mempelajari 

tentang khitan dalam kaitannya dalam pendidikan Anak. 

Dukungan literatur yang relevan adalah karya Dr. Abdullah 

Nasih Ulwan “Pendidikan Anak Menurut Islam edisi Pemelihara 

Kesehatan Jiwa Anak” Ulwan menilai diantara keutamaan syari’at Islam 

bagi umatnya ialah dijelaskannya hukum-hukum (pedoman) yang 

berkaitan dengan anak dan kaitannya dengan prinsip-prinsip penting 

pendidikan secara rinci. Sehingga pendidik mendapat petunjuk masalah 

yang harus dijalankannya terhadap bayinya yang lahir.27 Diantara hukum-

hukum terpenting yang harus dilaksanakan pendidik saat kelahiran anak 

adalah mengkhitankannya. 

Dalam buku “Khitan dan Akikah (Upaya Pembentukan Generasi 

Qur’ani)” karya Achmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail menjelaskan 

tentang akikah, khitan dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Buku 

                                                 
27Abdullah Nasih Ulwan, “Tarbiyatul Aulad Fil Islam”  Penerj. Halilullah Ahmad dan 

Maskur Hakim, Pendidikan Anak Menurut Islam: Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, (Bandung 
: PT. Remaja Rosda Karya, 1996), Cet. III, hlm. 50.   
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ini menjelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua kepada anaknya 

dalam membentuk generasi Qur’ani dan masyarakat Rabbani.28 

Dalam penelitian skripsi ini fokus  kajian yang diteliti yakni 

nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam khitan bagi laki-laki dalam 

proses pendidikan anak yang akan memiliki pengaruh terhadap 

perkembangan kepribadiannya. 

Selain itu karya Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang berjudul 

“Mengantar Balita Menuju Dewasa (panduan fikih mewujudkan anak 

shaleh)” menjelaskan hukum-hukum yang terkait dengan anak seperti 

akikah, mencukur rambut, memberi nama, khitan dan petunjuk-petunjuk 

mendidik anak. Buku ini cukup unik, karena mencakup berbagai hal yang 

tidak dikupas buku-buku lain. Di samping itu di dalamnya dikaji 

persoalan-persoalan fikih yang hampir tak terjamah dan permasalahan 

hukum yang penting dipahami.29 

Dalam kaitannya dengan nilai-nilai pendidikan telah banyak 

dilakukan oleh penulis atau peneliti, tetapi sampai saat ini penulis belum 

pernah menemukan suatu karya yang secara khusus membahas tentang 

nilai-nilai pendidikan dalam khitan yang diimplementasikan dalam 

pendidikan anak.  

Pemusatan perhatian ini dilakukan karena selama ini banyak 

orang tua muslim yang kurang mengetahui bahwa sebenarnya dalam 

khitan terkandung nilai-nilai pendidikan yang dapat di terapkan dalam 

proses mendidik anak. 

Untuk memperoleh gambaran yang pasti tentang posisi 

penelitian ini diantara karya-karya yang sudah ada, berikut ini kami 

ilustrasikan beberapa karya yang telah mengkaji nilai-nilai pendidikan. 

                                                 
28Generasi Qur’ani yaitu generasi yang menjelmakan Al Qur’an kedalam tingkah laku 

dan masyarakat yang tidak memiliki orientasi lain kecuali ibadah kepada Allah SWT. Lihat 
Ahmad Ma’ruf Asrori dan  Suheri Ismail,  op. cit., hlm. 2. 

29Ibnul Qayyim Al Jauziyah), op.cit., hlm. 11. 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Masyhudi tentang Nilai-Nilai 

Edukatif Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji (Studi Analisis Terhadap 

Pemikiran Ali Syariati).30 

Kedua, penelitian yang dilakukan saudari Faiqotul Himmah tentang 

Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Keluarga Menurut Al Qur’an Surat 

At Tahrim:06 Dan Asy-Syuara : 214.31 

Ketiga, penelitain yang dilakukan Nanik Qoriah tentang Nilai-Nilai 

Pendidikan Dalam Ibadah Aqiqah Dan Implementasinya Dalam 

Pendidikan Anak.32 

Dari ketiga karya penelitian tersebut yang berupa skripsi 

mahasiswa Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang sama sekali tidak ada 

yang menfokuskan pembahasan pada kajian khitan dan implementasinya 

dalam pendidikan anak. 

Dari uraian di atas nampaklah penelitian tentang nilai-nilai 

pendidikan telah banyak dikaji tetapi sepengetahuan penulis belum  ada 

yang membahas tentang nilai-nilai pendidikan yang ada dalam khitan. 

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa belum ada secara khusus 

penelitian yang membahas nilai-nilai pendidikan dalam khitan dan 

implementasinya dalam pendidikan anak. 

Bahasan utama yang disajikan dalam skripsi ini adalah pada 

nilai-nilai pendidikan dalam khitan yang ada dalam karyanya M. Nipan 

Abdul Halim yang tersebut di atas dan karya-karya pendukung lainnya, 

dimana dari situ akan diimplementasikan pada pendidikan anak. 

F. Metodologi penelitian 

                                                 
30Masyhudi (Nim : 3197040), Nilai-Nilai Edukatif Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji 

(Studi Analisis Terhadap Pemikiran Ali Syariati), (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 
2002) 

31Faiqatul Himmah (Nim : 31097138), Nilai-Nilai Pendidikan Moral Dalam Keluarga 
Menurt Al Quran Sura At Tahrim: 06 Dan Asy Syuara : 214), (Semarang Fakultas Tarbiyah IAIN 
Walisongo, 2002) 

32Nanik Qoriah (Nim : 3100248), Nilai-Nilai Penddikan Dalam Ibadah Akikah dan 
Implementasinya Dalam Pendidikan Anak, (Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2004) 
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Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian literatur atau studi 

kepustakaan. Maka metode yang penulis gunakan adalah metode 

penelitian kualitatif dengan metode sebagai berikut : 

a. Pendekatan 

1. Historis   

Pendekatan permasalahan yang digunakan adalah pendekatan 

historis. Melalui pedekatan sejarah seorang diajak menukik dari 

alam idealis ke alam empiris dan mendunia.33 Pendekatan ini 

digunakan untuk melihat adanya asal usul tentang khitan, mengapa 

khitan diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim A.S., kemudian 

diteruskan Nabi Muhammad SAW. dan umatnya sampai sekarang. 

 

 

 

2. Medis 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui manfaat khitan dari 

segi kesehatan, bahwa khitan merupakan sarana untuk 

membersihkan alat kelamin dari berbagai penyakit.  

b.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk memperoleh data penulisan skripsi ini 

adalah library research, yaitu suatu riset kepustakaan atau  penelitian 

murni.34 Penelitian perpustakaan (kepustakaan) di sini bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-

macam material yang terdapat di ruang perpustakaan.35  

Dalam penelitian kepustakaan murni maka mempelajari berbagai sumber baik 

dari Al Quran, Hadits, kitab-kitab klasik, buku ilmiyah, majalah-majalah, 

dokumen dan tulisan-tulisan lain sebagai pembanding dan penunjang. Metode 

                                                 
33H. Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Cet 

VI, hlm. 47. 
34Sutrisno hadi, Metodologi Research, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000}, hlm. 9. 
35 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung : Mandar Maju, 

1990) hlm. 33. 
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ini penulis gunakan untuk memperoleh data, konsep dan informasi tentang 

pengertian, hukum khitan dan nilai-nilai yang ada dalam khitan serta tentang 

pendidikan anak. 

1. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung berkaitan 

dengan objek riset.36 

Dalam penelitian ini sebagai sumber primernya adalah kitab-kitab 

hadits, buku-buku fiqih  dan buku-buku tentang khitan. 

2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan 

melengkapi data-data primer.37 

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-

buku atau karya ilmiah lain yang isinya dapat melengkapi data 

yang diperlukan penulis dalam penelitian ini. 

b. Metode Analisis Data 

Guna mencari jawwaban dari beberapa permasalahan yang 

dirumuskan di atas, penulis menggunakan metode : 

1. Metode Maudhu’I atau Tematik 

Dalam metode ini penulis mencari hadits yang dipilih sesuai 

dengan topik tertentu, kemudian penulis menghimpun hadits 

yang berkaitan dengan topik tersebut, selanjutnya penulis 

menyajikan kandungan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan 

topik yang dipilih tanpa urutan waktu dan tanpa menjelaskan 

hal-hal yang tidak berkaitan dengan topik, walaupun hal itu 

tidak berkaitan secara tegas dikemukakan oleh hadits yang 

dibahasnya.38 

Dengan metode ini penulis berusaha mencari hadits yang 

berhubungan dengan khitan dan dicari penafsirannya untuk 

memperoleh data tentang khitan dan manfaat yang terkandung 

didalamnya. 

                                                 
36 Tali Zidahu Ndraha, Research Teori, Metodologi, Administrasi, (Jakarta : Bina 

Aksara, 1981), hlm. 78. 
37 Ibid. 
38 M. Quraish Sihab, Wawasan Al-Qur’an, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. XII. 
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2. Metode Hermeunetik 

 Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah 

hermeneutik.39 Hermeunetik adalah suatu metode untuk 

menafsirkan simbol-simbol untuk dicari arti dan maknanya, 

ciri utamanya adalah metode ini menafsirkan masa lampau 

yang tidak dialami kemudian dikontekskan dengan masa 

sekarang.40 Metode penafsiran hermeneutik tidak hanya 

menyingkap makna secara teks, akan tetapi memperhatikan 

aspek teks, pengarang, dan pembaca, atau yang lebih kita kenal 

dengan teks, konteks dan kontekstualisasi. Unsur interpretasi 

merupakan landasan bahwa interpretasi bukan semata-mata 

kegiatan mana suka, melainkan evidensi obyektif. Metode ini 

digunakan untuk menafsirkan  dan mengkritisi buku-buku 

tentang khitan. Metode ini paling tepat untuk menangkap kesan 

pemikiran seorang tokoh yang tidak bertemu secara langsung.  

G. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman yang jelas dalam 

membaca skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini secara 

garis besar sebagai berikut : 

1.  Bagian muka (preliminairies) 

Pada bagian muka ini dimuat : halaman sampul, halaman judul, nota 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, 

kata pengantar dan daftar isi. 

2.  Bagian isi (batang tubuh) 

BAB I        :  PENDAHULUAN  

A. Latar belakang masalah 

B. Penegasan Istilah Dan Batasan Masalah 

                                                 
39 Secara etimologi kata hermeneutikerasal dari bahasa Yunani : hermeneuein yang 

berarti menafsirkan, maka kata benda hermenia secara harfiah dapat diartikan penafsiran atau 
interpretasi. Lih. E. Sumaryono, hermenutik Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta : Kanisius, 
1999) hlm. 23 

40 Sudarto, Metodologi  Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) 
hlm. 85. 
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C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Skripisi 

E. Telaah Pustaka 

F. Metodologi Penelitian   

G. Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II       : NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ISLAM 

A. Pengertian Nilai Pendidikan Islam  

B. Landasan dan Tujuan Nilai Pendidikan Islam 

C. Nilai-Nilai Pendidikan Islam  

1. Nilai pendidikan keimanan  

2. Nilai pendidikan kesehatan 

3. Nilai pendidikan ibadah 

4. Nilai pendidikan seks 

BAB III :  NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KHITAN 

LAKI-LAKI 

A. Pengertian Khitan 

B. Hukum Khitan  

C. Sejarah Khitan 

D. Waktu Prelaksanaan Khitan 

E. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Khitan 

1. Nilai Keimanan 

2. Nilai kesehatan 

3. Nilai Ibadah 

4. Nilai Pendidikan Seks   

BAB IV : IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN 

DALAM KHITAN LAKI-LAKI PADA 

PENDIDIKAN ANAK 

A. Menanamkan Nilai-Nilai Keimanan Pada Anak 

B. Mananamkan Kebiasaan Hidup Sehat 

C. Menanamkan Tanggungjawab Ibadah 

D. Mananamkan Pendidikan Seks Pada Anak 
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BAB V :    PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-Saran 

C. Penutup. 

Dan pada bagian akhir terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran-

Lampiran dan biografi penulis 


