
BAB III 

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KHITAN LAKI-LAKI 

A. Pengertian Khitan 

Secara etimologis, khitan berasal dari bahasa Arab khatana (ختن) yang 

berarti “memotong”.1 Dalam ensiklopedi islam kata khatana berarti memotong 

atau “mengerat”.2 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”.3 

Kata “memotong” dalam hal ini mempunyai makna dan batasan-batasan 

khusus. Maksudnya, bahwa makna dasar kata khitan adalah bagian kemaluan 

yang harus dipotong.4 

Secara terminologis khitan adalah membuka atau memotong kulit (quluf) 

yang menutupi ujung kemaluan dengan tujuan agar bersih dari najis.5 Selain itu, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Nasih Ulwan, khitan adalah 

“memotong yaitu tempat pemotongan penis, yang merupakan timbulnya 

konsekuensi hukum-hukum syara’”.6  

Sementara Imam Al Mawardi mendefinisikan khitan sebagai berikut : 

“Khitan adalah pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (khasafah), yang 

baik adalah mencakup memotongan pangkal kulit dan pangkal kepala penis 

(khasafah), minimal tidak ada lagi kulit yang menutupinya”.7  

                                                 
1Louis Ma’luf, Al Munjid Fi al-lughah Wa A’lamu, (Baerut: Darul Masyriq , 1986), 

hlm. 169 
2Abdul Aziz Dahlan et al, Suplemen Ensiklopedi Islam, Jilid I (Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve, 1996), Cet. I, hlm.. 332. 
3Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, Khitan Dan Aqiqah : Upaya Pembentukan 

Generasi Qur’ani, (Surabaya: Al Miftah, 1998) cet II, hlm. 11. 
4M. Nipan Abdul Halim, Mendidik Kesalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan 

Dan Maknanya), (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), Cet. I, hlm.. 106. 
5Harun Nasution, et. al, Ensiklopedi Indonesia, (Jakarta: Sabdodadi, 1992), hlm. 555. 
6Abdullah Nasih Ulwan, “Tarbiyatul Aulad Fil Islam” penerj. Halilullah Ahmad 

Masykur Hakim, Pendidikan Anak Dalam Islam : Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak, (Bandung: 
remaja rosda karya, 1996), Cet III, hlm. 85. 

7Ahmad Bin Ali Bin Hajar, Fathul Bari, Juz 10, (Baerut: Dar Al Fikr, t.t), hlm. 340. 
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Sedangkan menurut Imam Haramain mendefinisikan sebagai berikut : 

“Khitan adalah memotong qulfah, yaitu kulit yang menutupi kepala penis 

sehingga tidak ada lagi sisa kulit yang menjulur.”8 

Sementara Abu Bakar Usman Al Bakri mendefinisikan khitan sebagai 

berikut: “Khitan adalah memotong bagian yang menutupi khasafah (kepala 

kemaluan) sehingga kelihatan semuanya, apabila kulit yang menutupi khasafah 

tumbuh kembali maka tidak ada lagi kewajiban untuk memotongnya kembali”.9  

Dalam fiqh as-sunnah Sayyid Sabiq mendefiniskan khitan sebagai 

berikut: “Khitan untuk laki-laki adalah pemotongan kulit kemaluan yang 

menutupi khasafah agar tidak menyimpan kotoran, mudah dibersihkan setelah 

membuang air kecil dan dapat merasakan jima’ dengan tidak berkurang”.10 

Dalam pelaksanaan khitan biasanya digunakan untuk laki-laki atau 

istilah orang jawa disebut sunnatan, dalam ilmu kedokteran disebut circumcisio, 

yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (praeputium glandis).11 

Qulfah atau qhurlah adalah bagian kulit yang dipotong saat dikhitan 

(disebut pula kuluf). Yang dikhitan dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang 

melingkar dibawah ujung kemaluan. Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan 

untuk dipotong.12 

Berdasarkan pengertian di atas, 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, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian. 

                                                 
8Al Imam Al Alamah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Muhammad Asy-Syaukani, Nailul 

Authar, Jilid I, (Baerut: Dar Al Kitab Al Araby, t.t), hlm. 182. 
9Abu Bakar Usman Bin Muhammad Dimyati Al Bakri, I’anatut Thalibin, Juz IV, 

(Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t), hlm. 283. 
10Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz I, (Baerut: Dar Al Fath Lil A’lamu Al Araby, 

2001), hlm. 26. 
11Muhammad Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah : Masalah-Masalah 

Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Cet I, hlm. 198. 
12Ibnul Qayyim Al Jauziyah, “ 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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B. Hukum Khitan 

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum khitan. Akan tetapi, mereka 

sepakat bahwa khitan telah disyariatkan agama. Mereka mengatakan hukum 

khitan wajib sedang yang lain mengatakan sunnah. Sehubungan dengan hal itu, 

maka perlu dipelajari masing-masing pendapat tersebut  baik yang mengatakan 

wajib maupun yang sunnah. 

1. Hukum Wajib 

Asy-Syafi’i mengatakan bahwasanya khitan hukumnya wajib, dengan alasan: 

a. Nabi diperintahkan mengikuti syariat Nabi Ibrahim (QS. An-Nahl ayat 

123) dan salah satu syariatnya adalah khitan. 

b. Sekiranya khitan tidak wajib, mengapa orang yang dikhitan membuka 

aurat yang diharamkan.13  

Imam Nawawi berpendapat ini adalah pendapat shahih dan masyhur 

yang ditetapkan oleh Syafi’i dan disepakati oleh sebagian besar ulama.14 Dalil 

yang menyatakan pendapat ini adalah firman Allah SWT. : 

  )123: النحل ( .بع ملة ابراهيم حنيفامث اوحينا اليك ان ات

Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) : “ikutilah agama 
Ibrahim seorang yang hanif. (QS. An-Nahl : 123).15  

Menurut ayat di atas, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim AS. Hal ini menunjukkan bahwa 

segala ajaran beliau wajib kita ikuti, misalnya melaksanakan khitan. 

Orang yang kulufnya tidak dikhitan itu bisa membatalkan wudhu dan 

shalatnya. Qulfah yang menutupi dzakar secara keseluruhan bisa menghalangi 

air untuk membersihkan sisa air kencing yang masih menempel didalamnya. 

                                                 
13Abi Ishak Ibrahim Ibnu Ali Ibnu Yusuf Al Firuzabadi As-Syirazi, Al Muhadzab Fi 

Fiqhi Al Imam Asy-Syafi’i, Juz I, (Baerut: Dar Al kutub Al ilmiyah, t.t),  hlm. 34. 
14Ahmad Ma’ruf Asrari, dan Suheri Ismail, op. cit., hlm. 17. 
15RHA. Soenarjo,  Al-Qur’an dan terjemahnya, (Semarang: Al Wa’ah, 1993), hlm. 420. 
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Atas dasar itu maka benyak diantara ulama’ salaf dan khalaf melarang 

menjadikan orang yang tidak dikhitan sebagai imam.16  

Ulama lain yang mengatakan khitan wajib adalah Imam Malik dan 

Imam Hambali, mereka berpendapat bahwa orang yang tidak berkhitan tidak 

sah menjadi imam dan tidak diterima syahadatnya.17 Jadi, begitu wajibnya 

khitan sehingga orang yang tidak dikhitan tidak bisa menjadi imam.  

Dalam kitab Al Majmu’ diungkapkan mayoritas ulama berpendapat 

bahwa hukum khitan adalah wajib. menurut Al Khitabi, Ibnul Qayyim berkata 

bahwa hukum khitan adalah wajib, selain itu Imam Al Atha’ berkata “Apabila 

orang dewasa masuk Islam belum dianggap sempurna Islamnya sebelum di 

khitan”.18 

Ada beberapa hal yang mereka jadikan alasan kenapa khitan itu wajib, 

antara lain : 

a. Khitan adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. 
Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk 
melakukannnya sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau 
tangan kita selain karena hukum qisas. 

b. Memotong anggota badan akan berakibat sakit, maka tidak 
diperkenankan memotongnya kecuali dalam tiga hal, yakni : demi 
kemaslahatan, karena hukuman (qishas)dan demi kewajiban. Maka 
pemotongan anggota badan dalam khitan adalah demi kewajiban. 

c. Khitan hukumnya wajib karena salah satu bentuk  syiar Islam yang 
dapat membedakan antara muslim dan non muslim. Sehingga 
ketika mendapatkan Jenazah ditengah peperangan melawan non 
muslim, dapat dipastikan sebagai jenazah muslim jika ia berkhitan. 
Kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam.19 

 

 

 
                                                 

16Ramayulis, et. al, Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia, 
2001), Cet. IV, hlm. 119. 

17Abdul Aziz Dahlan, et. al, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996), Cet I, hlm. 926. 

18Saad Al-Marshafi, “A Hadits Al-Khitan Hujjiyatuha Wa Fiqhuha” Penerj. Amir Zain 
Zakariya, Khitan, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet II, hlm. 27. 

19M. Nipan Abdul Halim, op. cit.  hlm. 114. 
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2. Hukum Sunnah 

Apabila diamati kebiasaan masyarakat, ada yang mengistilahkan 

khitan ini dengan istilah “sunnat”. Hal ini menunjukkan bahwa hukum khitan 

adalah sunnah.20 Pendapat ini merupakan pengikut Imam Hanafi. 

Alasan mereka yang berpendapat bahwa hukum khitan sunnah adalah sebagai 

berikut : 

a. Adanya Hadits riwayat Baihaqi   

 اخلتان سنة للرجال مكرمة:عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

  21 )رواه البيهقي. ( للنساء

Dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW., bersabda : “Khitan itu sunnah untuk 

laki-laki dan mukarramah bagi kaum perempuan “(HR. Al Baihaqi). 

b. Adanya Hadits masalah fitrah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن ايب هريرة رضي اهللا عنه قال 
د و تقليم االطفار و اخلتان و االستحدا: أو مخس من الفطرة : الفطرة مخس

 22 )رواه ابن ما جه (نتف اإلبط وقصى الشارب

Dari abu hurairah ra berkata : “Rasulullah SAW. bersabda: “fitrah itu 
ada lima macam : atau lima macam dari fitrah : yaitu berkhitan, 
mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan 
memotong kumis. (HR. Ibnu Majjah). 

Dalam hadis tersebut Nabi mensejajarkan khitan dengan memotong 

kumis, mencabut bulu ketiak, memotong bulu kemaluan dan memotong 

kuku sehingga khitan bukan perkara wajib. 

c. Khitan termasuk salah satu bentuk syiar Islam dan tidak semua syiar Islam 

itu wajib.23 

                                                 
20Ibid., hlm. 30. 
21Abu Bakar Ahmad Bin Ali Al Baihaqi, Sunan Al Kubra,Juz VIII, (Baerut: Daar al 

Fikr, tt), hlm. 324. 
22Ibnu Majjah, Sunan Ibn Majjah, Juz I, (Baerut: daar Al Fikr, tt), hlm. 107. 
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Dari berbagai pendapat tersebut, penulis cenderung untuk mengikuti 

pendapat yang mengatakan khitan hukumnya wajib, sebab dalil-dalil yang 

mewajibkannya sangat kuat dan shahih. Apalagi dalam praktek khitan aurat 

harus terbuka, orang lain yang mengkhitan jelas melihatnya bahkan 

memegangnya, padahal semacam itu diharamkan dalam hukum Islam. Jika 

bukan karena hukumnya wajib, tentu hal itu tidak diperbolehkan karena 

menutup aurat hukumnya wajib.24 Argumen lain bahwa khitan dikaitkan 

dengan adanya pelaksanaan ibadah, misalnya shalat yang mensyaratkan 

kesucian badan, tempat dan pakaian. 

C. Sejarah Khitan 

Mengenai masalah khitan yang diyakini sebagai ajaran Islam masih 

menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, ilmuwan dan peneliti. Mereka 

mengatakan bahwa khitan adalah ajaran Islam, sedang yang lain mengatakan 

bahwa khitan bukan ajaran Islam. 

Khitan sebetulnya suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi 

Ibrahim AS. Dalam kitab Mughni Al Muhtaj dikatakan bahwa laki-laki yang 

pertama melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim AS.25 Kemudian Nabi Ibrahim 

mengkhitan anaknya Nabi Ishaq AS pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan 

mengkhitan Nabi Ismail AS pada saat aqil baligh.26  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 pertama, sesungguhnya Jibril mengkhitan Nabi Muhammad SAW pada saat 

membersihkan hatinya, dan kedua,  bahwa yang mengkhitan Nabi Muhammad 

adalah  kakek  beliau,  yakni  Abdul  Muthalib yang mengkhitan Nabi Muhammad  

pada hari ketujuh kelahirannya dengan berkorban dan memberi nama Muhammad. 

Kemudian Nabi mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain pada hari 

                                                                                                                                      
23Ahmad Ma’ruf Asrari dan Suheri Ismail, op. cit., hlm. 23. 
24Saad al Marshafi, op. cit., hlm. 33. 
25Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, Mughni Al Muhtaj Ila Ma’rifat Al Ma’ani Al 

Fadhul Minhaj, Juz V, (Baerut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1995), hlm. 540. 
26 Saad al Marshafi, op. cit., hlm.56 
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kelahirannya. Pada hari tersebut  banyak acara yang dilakukan antara lain aqiqah, 

mencukur rambut, memberi nama anak (tasmiyah).27 

Bangsa Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan. Abu 

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

sedih. Pasalnya, pada suatu malam ia melihat bintang di langit membentuk satu 

gugusan yang menurut tafsiran para ahli Nujum  merupakan isyarat kejatuhan 

bangsa Romawi dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang 

berkhitan. Melihat raja mereka bersedih para pembesar 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 yang berkhitan, akan muncul dan 

meraih kemenangan”. Lalau ia bertanya, “siapakah diantara rakyatku yang 

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

Janganlah engkau gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar 

negeri agar mereka membunuh kaum Yahudi.” Heraklius pun melaksanakan 

anjuran tersebut sehingga banyak orang  Yahudi yang menjadi korban. Ketika 

itulah seorang utusan Raja Ghassan (dari Basrah) mendatangi Heraklius dan 

memberitahu tentang munculnya seorang Nabi (Muhammad SAW). Heraklius 

segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi apakah Nabi 

tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan kepada 

Heraklius bahwa Nabi Muhammad memang berkhitan. Selanjutnya  Heraklius 

menayakan apakah bangsa yang dipimpin Nabi tersebut berkhitan,. Mereka 

menjawab, “ Ya”. Dalam akhir cerita ini Heraklius berkomenatar, “ inilah Raja 

dari umat yang berkhitan. Ia telah datang dan akan menang”.28 

Khitan atau sunnat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. 

Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-

suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku di 

kalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara 

                                                 
27 Muhammad Al Khatib Asy-Syarbini, loc. cit. 

 
28 Saad Al Marshofi, op. cit., hlm. 23-24 
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kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin, karena adanya 

kulup yang bisa di hilangkan kotoranya dengan khitan.29 Berbagai suku bangsa 

dipedalaman Afrika seperti suku Musawy (Afrika Timur) dan suku Nandi 

menjadikan khitan sebagai inisiasi (upacara aqil baligh) bagi para pemuda mereka. 

Setelah khitan barulah para pemuda diakui secara adat dan berstatus sebagai orang 

dewasa. Para pemuda yang dikhitan akan di kalungkan potongan qulfah hingga 

sembuh.30 Khitan sangat erat kaitannya dengan budaya Semitik (Yahudi, Kristen 

dan Islam). Sampai saat ini khitan masih dilaksanakan oleh penganut Yahudi dan 

sebagian penganut Kristen dari Sekte Koptik.31 

Dengan ada khitan ini bangsa Yahudi berpindah jejak pada jejak lain. 

Mereka telah keluar dari Negara Palestina dan mengembara ke berbagai kawasan 

dunia dan hidup dengan berbagai manusia. Untuk membedakan dengan yang lain, 

mereka lestarikan tradisi khitan itu sebagai kewajiban dan rasa setia kepada 

bangsa mereka. Khitan menjadi identitas mereka dengan yang lain.32  

Menurut Islam maupun Koptik Kristen maupun Yahudi, khitan bermula 

pada tradisi Nabi Ibrahim AS. Patriarkh Ibrahim as. melakukannya sebagai 

simbol dan pertanda perjanjian suci (Covenant) atau dalam bahasa Islam mitsaq, 

antara Ibrahim dengan Allah SWT..33 

Khitan menurut tradisi asalnya 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 anugerah penyingkapan rahasia 

Tuhan.34  

                                                 
29Ahmad Salabi, Kehidupan Sosial Dalam Pemikiran Islam, (t.tp: Amzah, 2001), hlm. 

68. 
30Jalaluddin, Mempersiapkan Anak Shaleh : Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah 

Rasulullah SAW., (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet III, hlm. 91. 
31Alwi Shihab, islam inklusif : menuju sikap terbuka dalam beragama (Bandung : 

Mizan, 1999) Cet. IV, hlm. 275. 
32Ahmad Salabi, op. cit.. hlm. 69.  
33Alwi Shihab, loc. cit. 
34Ibid. 
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Demikian gambaran singkat mengenai sejarah khitan Di dalam Islam 

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

ibadah yang mensyaratklan adanya kebersihan dan kesucian, apabila tidak khitan 

praktek membersihkan bagian dalam kelamin akan sulit. 

D. Waktu Pelaksanaan Khitan 

Menyimak pendapat para ulama tentang waktu pelaksanan khitan dapat 

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

1. Waktu wajib 

Menurut keterangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Satha Ad 

Dimyati dalam kitab I’anatut Thalibin bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki 

baligh, berakal dan berfisik sehat.35  

Keterangan ini menunjukkan bahwa wajibnya khitan adalah saat 

datang waktu baligh (dewasa) bagi anak laki-laki yang berakal sehat dan 

berfisik sehat. Jadi sekalipun ia sehat akal dan telah berusia baligh namun bila 

belum memiliki fisik yang sehat maka ia tidak berkewajiban khitan. Dengan 

demikian, hal di atas merupakan syarat wajib untuk dikhitan. 

Sementara madzhab Syafi’i berpendapat bahwa waktu khitan sudah 

aqil baligh, karena sebelum aqil baligh seorang anak tidak wajib menjalankan 

syariat agama.36 Kewajiban dalam menjalankan syariat Islam ketika anak 

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

sebagainya.  

Usia baligh merupakan batas usia taklif (pembebanan hukum syar’i). 

Sejak usia baligh itulah seorang anak tergolong mukallaf (terbebani hukum 

syar’i). Apa yang diwajibkan syariat kepada muslim wajib dilaksanakannya, 

sedang yang diharamkan wajib dijauhinya.37  

                                                 
35Abu Bakar Utsman bin Muhammad Dimyati Al Bakri, op. cit., hlm. 283. 
36Ahmad Ma’ruf Asrari dan Suheri Ismail, op. cit., hlm. 39. 
37M. Nipan Abdul Halim, op. cit., hlm. 119. 
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Satu hal yang diwajibkan syara’ kepada anak berusia aqil baligh 

ialah menunaikan shalat lima waktu sehari semalam. Sedang khitan 

merupakan syarat sahnya shalat, sehingga ketika anak menginjak usia baligh 

maka ia wajib dikhitan agar kewajiban ibadah dapat ditunaikan.38 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilaksanakan 

ketika anak mendekati masa aqil baligh. 39 Dengan harapan bahwa anak itu 

siap menjadi mukallaf  yang akan memikul tanggung jawab dalam melaksakan 

hukum-hukum syariat. Ketika memasuki masa baligh ia telah dikhitan 

sehingga ibadahnya sah seperti yang digariskan dan diterangkan Islam. 

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.40 Rasulullah SAW. 

telah mengajarkan bahwa anak berusia 15 tahun harus mulai dilatih shalat dan 

ketika berusia 10 tahun mereka harus mulai disiplin shalat sebagimana 

dijelaskan Rasulullah SAW. dalam sabdanya : 

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عمروبن شعيب عن ابيه عن جده قال 
 مروا اوال دكم بالصالة وهم ابناء سبع سنني و اضربوهم عليها وهم ابناء عشر

  41 )رواه ابو داود (وفرقوا بينهم ىف املضاجع

Dari Umar bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya dia berkata : 
Rasulullah SAW bersabda : “Suruhlah anak-anak kalian berlatih 
shalat sejak mereka berusia 7 tahun dan pukulah mereka jika 
meninggalkan shalat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur 
mereka (sejak usia 10 tahun)”. (HR. Abu Dawud). 

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 

                                                 
38Ibid.  
39Saad Al-Marshafi, op. cit., hlm. 54. 
40M. Nipan Abdul Halim, op. cit., hlm. 120. 
41Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, Jilid I, (Baerut, Dar Al Fikr, t.t), hlm. 133. 
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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.42 Hal ini untuk mengajarkan 

anak agar terbiasa dan siap menjadi anak shaleh yang 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.43 

Asy-Syafi’i menekankan keutamaan khitan ketika anak masih kecil. 

Memang agaknya jika kita merujuk Rasulullah SAW. saat mengkhitankan 

cucunya Hasan dan Husain pada usia bayi yakni baru berusia tujuh hari 

sebagaimana disebutkan dalam Hadits Nabi SAW. bahwasannya Aisyah ra 

mengatakan :  

انه النيب صلى اهللا عليه وسلم خنت احلسن و احلسني , عن عائشة رضي اهللا عنها
  44 )رواه الحاآم (يوم السابع والدما

Dari Aisyah ra., Sesungguhnya Nabi SAW. mengkhitankan Hasan 
dan Husain ketika berusai tujuh hari dari kelahiranya. (HR. Al 
Hakim) 

 

Jika memang demikian, maka hari ketujuh dari kelahiran anak 

merupakan hari istimewa bagi orang tua. Pasalnya, mereka harus mengerjakan 

banyak hal yakni mengaqiqahkan, mencukur rambut, menamai dan sekaligus 

mengkhitankan anaknya. 

                                                 
42M. Nipan Abdul Halim, op. cit., hlm. 122. 
43Saad Al-Marshafi, op. cit., hlm. 55. 
44Muhammad Al khatib Al syarbini, op. cit., hlm. 540. 
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Kembali pada waktu sunnah pelaksanaan khitan Syekh Zainuddin 

bin Abdul Aziz Al Malibari memberikan keterangan yang fleksibel sebagai 

berikut : 

a.  Pelaksanaan khitan di sunnahkan pada usia bayi 7 hari mengikuti 
jejak Rasul (ittiba’ Rasul). 

b.Jika pada usia tujuh hari abelum terlaksana, maka disunnahkan 
pada usia 40 hari. 

c. Jika pada usia 40hari belum terlaksana, mak disunnahkan pada usia 
7 tahun, karena pada usia ini anak harus dilatih melaksanakan 
shalat.45 

3. Waktu makruh 

Waktu makruh melaksanakan khitan yakni dimana fisik anak kurang 

memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan, waktu yang dimaksud 

adalah bayi kurang dari umur 7 hari. 

Adapun menurut keterangan lain khitan pada waktu anak berusia 

kurang dari tujuh hari semenjak kelahirannya dimakruhkan karena selain 

fisiknya lemah, juga di sinyalir menyerupai perbuatan orang yahudi.46 

E. Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Syariat Khitan 

1. Nilai Keimanan 

Khitan adalah sebaik-baik syariat 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.47 

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

Dengan kata lain, khitan merupakan institusi atau perwujudan iman seseorang. 

Iman memiliki dimensi spiritual yang dapat diwujudkan dalam tindakan 

melalui ibadah.48  

                                                 
45M. Nipan Abdul Halim, op. cit., hlm. 123. 
46Ibid., hlm. 124. 
47Saad Al-Marshofi, op.cit, hlm. 21. 
48Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, op. cit.,  hlm. 87. 



 

 

47

 

Khitan mengandung hikmah yang bersifat intrinsik sebagai 

pendekatan (Taqarrub) kepada Allah SWT.49 Pada mulanya khitan dijadikan 

sebagai identitas keagamaan, ketika Allah SWT  berjanji kepada Nabi Ibrahim 

AS, bahwa Dia akan menjadikan Ibrahim sebagai pemimpin dan menjadikan 

keturunan Ibrahim sebagai raja dan Nabi, serta akan memberikan tanda khusus 

pada dia dan keturunannya. Tanda khusus itu adalah dikhitannya setiap anak 

yang lahir. Khitan merupakan indikator masuknya seseorang kedalam agama 

Nabi Ibrahim AS.50 hal ini sesuai dengan takwil QS. Al-Baqarah ayat 138 

  )138: البقرة  (صبغة اهللا ومن احسن من اهللا صبعة وحنن له عبدون

“Shibghah Allah dan siapakah yang lebih baik shibghahnya dari pada 
Allah ? dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah. (QS. Al-
Baqarah : 138).51 

Dalam ayat di atas, shibghah artinya celupan52. Shibghah Allah 

artinya celupan Allah yang berarti iman kepada Allah SWT., tidak disertai 

kemusyrikan. Allah SWT. mencelup hamba-Nya menjadi orang yang beriman 

melepas mereka dari kekafiran dan kemusyrikan.53 Allah SWT. Menjadikan 

khitan sebagai ciri suatu umat juga sebagai simbol agama dan syariatnya.54 

Khitan merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah pada Nabi 

Ibrahim AS. Ketika beliau bisa menjalani ujian tersebut maka beliau menjadi 

pemimpin (imam) bagi manusia.55 Nabi Ibrahim AS diuji oleh Allah 

berkhitan, walaupun beliau berumur 80 tahun Nabi Ibrahim tentu tidak akan 

berkhitan dalam usia yang begitu lanjut jika hal itu bukan karena perintah 

                                                 
49Ibid., hlm. 88. 
50Saad Al-Marshofi, op. cit., hlm. 21.  
51RHA Soenarjo, op.cit.,  hlm.. 35. 
52Shibghah maksudnya khitan, disebutkan dengan kata shibghah karena kaum Nasrani 

melakukan celupan terhadap anak-anaknya dengan air berwarna kuning. Mereka meyakini bahwa 
air tersebut berfungsi untuk menyucikan bayi itu, sebagaimana khitan yang dilakukan untuk 
menyucikan bayi kaum muslimin. Sehingga Allah menurut ayat tersebut untuk menjelaskan bahwa 
shibghah Allah atau celupan Allah berupa khitan jauh lebih baik daripada celupan kaum Nasrani. 
Lihat M. Nur Abdul Hafizh, “Manhaj Tarbiyah Al Nabawiyyah Li Al-Thifl”, Penerj. Kuswandini, 
et al, Mendidik Anak Bersama Rasulullah SAW, (Bandung: Al Bayan, 1997), Cet I, hlm. 99. 

53Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, op. cit., hlm. 89. 
54Saad Al-Marshofi, op. cit, hlm. 22 
55Ibnu Qayyim al Jauziyyah, op.cit.,  hlm. 129. 
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Allah SWT.56 Tanpa dasar iman yang kuat dia tidak akan melakukannya. 

Seperti hadits Nabi SAW. : 

إختنت ابراهيم النىب عليه : قال رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن ايب هريرة قال
  57) رواه ومسلم (بالقدوم السالم وهو ابن مثانني سنة

Dari Abu Hurairah berkata ; Rasulullah SAW. bersabda : “Nabi 
Ibrahim as. berkhitan pada usia 80 (delapan puluh) tahun dengan 
menggunakan qadum. (HR Muslim). 

Ibnu Hajar berkata, Nabi ibrahim AS diperintahkan berkhitan dalam 

usia 80 tahun. Beliau segera melaksanakan perintah itu dengan menggunakan 

kampak, tetapi ternyata menimbulkan penyakit yang agak parah. Beliau 

berdo’a kepada Allah SWT. dan Allah menurunkan wahyu kepadanya, 

“sesungguhnya engkau terburu-buru berkhitan sebelum kami beritahukan alat 

apa yang harus engkau gunakan”. Nabi Ibrahim menjawab, “wahai Tuhanku 

saya tidak suka untuk menunda-nuda perintah-Mu”.58  

Nabi Ibrahim AS tidak menunda-nunda perintah Allah SWT. Karena 

menunjukkan rasa keimanannya kepada-Nya, dengan melaksanakan perintah-

Nya walaupun pada usia lanjut. Dia dapat menjadi contoh bagi umat Islam 

dalam melaksanakan perintah Allah SWT.   

Bagi orang Muslim, khitan dilakukan dalam bentuk ritual yang 

benar-benar Islami. Di mulai dari selamatan dengan mengundang orang-orang, 

kemudian mengantarkan anaknya kepada tukang khitan. Semua ini dilakukan 

orang tua karena ia mencintai anaknya dan sebagai rasa tanggung jawab untuk 

mendidiknya. Bagi anak yang dikhitan akan menjadikannya lebih giat 

mempelajari ilmu-ilmu agama dan lebih semangat mengamalkan ajaran agama 

pasca khitan.59 

Bagi masyarakat Indonesia kebanyakan khitan dilakukan ketika anak 

berusia baligh. Sebagai seorang yang telah berdiri sendiri dihadapan hukum 
                                                 

56Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, op. cit, hlm. 14. 
57Imam Abi Husain bin Hajjaj Qusairi An Naisaburi, op.cit.,   hlm. 1839. 
58Saad Al-Marshofi, op. cit., hlm. 30. 
59M. Nipan Abdul Halim, Mendidik….., op. cit., hlm. 136. 
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Allah SWT; ia berkewajiban berikrar syahadatain. Maka sangat perlu dalam 

setiap upacara khitan dibarengi dengan pengucapan syahadatain oleh anak 

yang dikhitan. 

Pengucapan ikrar syahadatain di hadapan hadirin peserta tasyakuran 

khitan, tentu akan membawa suasana yang lebih sakral dan lebih berkesan 

bagi anak yang dikhitan. Apalagi jika diisi pula dengan ceramah yang 

materinya mengarah pada makna syahadatain dan kewajiban anak pasca 

khitan. Sehingga diharapkan anak lebih menyadari keberadaan dirinya sebagai 

makhluk serta menyadari kewajibannya terhadap Sang Pencipta.60 

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa orang yang 

tidak berkhitan tidak sah menjadi imam dan tidak sah syahadatnya.61 Orang 

yang tidak mengucapkan syahadat belum dianggap masuk Islam. Khitan 

menyempurnakan Islam karena ia indikator orang masuk Islam.  

2. Nilai Kesehatan 

Khitan termasuk perkara yang disyariatkan Allah SWT kepada 

hamba-Nya demi menyempurnakan kesehatan jasmani maupun rohani sesuai 

dengan fitrahnya.62 Banyak sekali nash-nash yang menganjurkan berkhitan 

berikut menjelaskan arti dan tujuannya. Diantaranya sabda Rasulullah SAW. 

yang berbunyi :  

الفطرة : فال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن اىب هريرة رضي اهللا عنه قال 
اخلتان و االستحداد و تقليم االطفار و نتف اإلبط : أو مخس من الفطرة : مخس 

 63 )رواه ابن ما جه (وقصى الشارب

Dari Abu Hurairah ra berkata : Rasulullah SAW bersabda : “fitrah itu 
ada lima macam, atau lima dari fitrah adalah : berkhitan, mencukur 
bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan 
memotong kumis”.(HR. Ibnu Majjah). 

                                                 
60Ibid., hlm. 138. 
61Abdul Aziz Dahlan (eds) et al, op.cit.,  hlm. 926. 
62Abu Hadian Syafiarahman, Hak-hak Anak Dalam Syariat Islam (Dari Janin Hingga 

Pasca Kelahiran), (Yogyakarta: Al-Manar, 2003), Cet I, hlm. 76. 
63Ibnu Majjah, op.cit., hlm. 107. 



 

 

50

 

Berdasarkan keterangan di atas, khitan mendapat rangking pertama 

sebagai fitrah badan. Khitan termasuk ujian yang diberikan Allah kepada 

Ibrahim AS.64 Firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 124 yang 

berbunyi :  

و اذ ابتلي ابراهيم ربه بكلمت فامتهن قال اين جاعلك للناس اماما قال ومن ذريىت 
  )124: البقراة ( قال ال ينال عهدى الظاملني

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah 
berfirman : “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi 
seluruh manusia”. Ibrahim berkata : “(dan saya mohon juga) dari 
keturunanku”, Allah berfirman : “Janji-Ku (ini) tidak mengenai 
orang-orang yang dhalim. (QS. Al Baqarah: 124).65 

Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas bahwa sesungguhnya Ibrahim 

dicoba dengan thaharah (bersuci), diantaranya berkaitan dengan badan atau 

jasad dan lima perintah lainnya berkaitan dengan kepala diantaranya 

mencukur kumis, membersihkan hidung, berkumur, bersiwak dan merapikan 

rambut sedang yang di badan antara lain : memotong kuku, memotong bulu 

kemaluan, khitan, mencabut bulu ketiak dan membersihkan tempat keluarnya 

kotoran (qubul dan dubur) dengan air.66  

Islam telah mempertegas tentang tujuan pentingnya berkhitan, yakni 

untuk bersuci dan menjaga kesucian.67 Khitan erat kaitannya dengan 

pemeliharaan kebersihan kemaluan karena orang lebih mudah membersihkan 

kelaminnya sesudah buang air kecil.  

Khitan adalah aspek penting dalam thaharah (kesucian dan 

kebersihan) yang sangat ditekankan dalam syariat dalam Islam. Ketika kulit 

yang menutupi penis tidak dikhitan, maka air kencing dan kotoran yang lain 
                                                 

64Fitrah ada dua macam, pertama fitrah yang terkait dengan hati berupa mengenal, 
mencintai, dan mengutamakan Allah atas yang lainnya; kedua fitrah yang terkait dengan amaliah 
praktis yang berupa membersihkan jiwa dan membersihkan badan. Masing-masing saling mengisi 
dan menguatkan. Pokok atau tiang utama fitrah badan adalah khitan. Jadi fitrah disini adalah fitrah 
tentang kebersihan badan. Lihat  Ibnul Qayyim Al Jauziyah, op. cit., hlm. 131. 

65RHA. Soenarjo, et. al, op. cit., hlm.. 32. 
66Abu Bakar Ahmad Bin Al Baihaqi,op.cit.,  hlm. 325 
67Abu Hadian Syafiarahman, op cit., hlm. 78. 
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dapat mengumpul di bawah lipatan kulit. Daerah ini dapat menjadi infeksi dan 

penyakit karena menjadi tempat pertumbuhan bakteri.68 

Salah satu majalah kedokteran yang terbit di Inggris, yaitu “British 

Medical Journal” menulis bahwa sesungguhnya penderita penyakit infeksi 

alat kelamin dan leher rahim disebabkan oleh suami yang tidak bersih 

(khitan).69 Khitan merupakan sarana yang tepat dalam pendidikan anak, 

karena dapat mengajarkan kebersihan anak sejak dini.  

Semua ahli kelamin sepakat bahwa kulup paling disukai syphilis. 

Praktek khitan mengurangi terjadinya syphilis pada laki-laki sampai 25-73 %. 

Khitan adalah usaha pencegahan terhadap penyakit kelamin dan ini terbukti.70 

Penyakit ini sangat sulit dihindari bila penderita tidak dikhitan.  

Seorang profesor di University Of Chicago menulis sebuah artikel 

dalam majalah The Medical Brrains  yang isinya mengakui besarnya manfaat 

khitan. Dia menyatakan, bahwa salah satu faktor orang Mesir Kuno mencapai 

kejayaan adalah karena mereka membiasakan khitan. Di khitan itu termasuk 

cara pencegahan menularnya semacam penyakit yang ditimbulkan oleh kutu 

air yang banyak terdapat di Mesir. 71 

Ilmu kesehatan modern masih tetap berpendirian bahwa kebersihan 

adalah pangkal kesehatan. Banyak ayat Al-Qur’an yang menganjurkan hidup 

bersih dan teratur. Tidak heran kalau kebersihan merupakan salah satu 

kewajiban yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. pada pengikutnya dan 

dijadikan sendi dasar dalam kehidupan sehari-hari.72 

Khitan dipandang kaum muslimin sebagai syarat aturan kebersihan. 

Faedahnya untuk kebersihan alat kelamin, agar mudah dibersihkan dari sisa-

                                                 
68Norma Tarazi, Wahai Ibu Kenali Anakmu : Pegangan Orang Muslim Mendidik Anak, 

(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), Cet I, hlm. 12. 
69Ahmad Syauki Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1996), Cet I, hlm. 174.  
70R. H. Su’dan, Al Quran Dan Panduan Kesehatan Masyarakat, (Yogyakarta: PT. 

Dana Bakti Pruma Yasa, 1997), hlm. 85.  
71Ahmad Ma’ruf Asrori dan Suheri Ismail, op. cit., hlm. 92. 
72RHA Su’dan, op. cit., hlm 12. 
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sisa air seni.73 Orang yang tidak dikhitan tidak akan bisa bersih kelaminnya, 

maka dalam Islam khitan sebagai solusi agar manusia terhindar dari kotoran 

yang bisa mengganggu ibadahnya.  

Sebagaimana diketahui, bahwa khitan termasuk sunnah Nabi 

Muhammad SAW. dan petunjuk Nabi Ibrahim AS. Hal ini sudah cukup untuk 

mengatakannya sebagai keutamaan dan kemuliaan. Di samping nash-nash 

syariat yang shahih selalu sesuai dengan kenyataan secara ilmiyah dan teruji 

bahwa khitan mempunyai nilai kesehatan. Dari berbagai kesesuaian ini 

perintah khitan datang dari syariat maupun dari ilmu kedoketaran. 74 

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.  

3. Nilai Ibadah 

Shalat adalah kewajiban yang mensyaratkan kesucian diri dari hadats 

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

(khasafah). Sementara itu, apabila khasafah masih tertutup oleh kulit (kulup) 

maka sisa air kencing sulit untuk dibersihkan akibatnya kewajiban shalat 

praktis tidak terpenuhi lantaran tidak terpenuhinya salah satu dari sekian 

syarat sahnya shalat.  

Khitan merupakan prasyarat mutlak yang harus dilaksanakan demi 

terjaminnya kesucian diri dari najis dan demi sahnya shalat. Dengan demikian 

kewajiban shalat tidak terpenuhi tanpa khitan. Hal ini sesuai dengan kaidah 

Ushul Fiqh yang menyatakan :  

  مااليصل الواجب اال به فهو واجب

                                                 
73Ibid. hlm. 85. 
74Majdi As-Sayid Ibrahim, “Khamsunna Washiyyah Min Washaya Ar-Rasul Sallallahu 

‘Alaihi Wassalama Lin Nisa’”, Penerj. Katur Suhardi, 50 Wasiat Rasulullah SAW. bagi Wanita, 
(Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1995), cet II, hlm. 151. 
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Sesuatu yang menyebabkan tidak tercapainya kewajiban kecuali 
dengan sesuatu itu maka sesuatu itu wajib hukumnya.75 

Kewajiban shalat tidak akan tercapai kecuali dengan khitan, maka 

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

berakal sehat dan sudah baligh, dengan khitan anak dididik melaksanakan 

ibadah yang sesuai dengan perintah Allah SWT.  

Ibadah ritual dalam Islam seperti halnya shalat lima waktu, haji, 

umroh, membaca Al-Qur'an masing-masing mansyaratkan kesucian diri dari 

najis dan hadats. Ibadah shalat dan ibadah lain merupakan ritualitas yang 

dhajatkan oleh setiap muslim dalam rangka menghambakan diri pada Allah 

SWT. 76 

Sebagai wujud peribadatan seorang hamba kepada sang Khaliq tentu 

ia yang melakukan shalat mengharap shalatnya diterima oleh-Nya. Padahal 

Allah SWT sendiri tidak akan menerima shalat orang yang berhadats dan 

bernajis. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda:  

قال رسول اهللا صل اهللا : خربنا معمر عن مهام بن منبة انه مسع ابا هريرة يقول ا
 77)رواه البخارى( ال تقبل صالة من احدث حىت يتوضا: عليه وسلم 

Dikhabarkan oleh Ma’mar dari Hammam bin Munabbah 
sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah berkata : Rasulullah 
SAW. Bersabda : “Tidak diterima shalat orang yang berhadats 
sehingga dia berwudlu” (HR. Bukhari). 

Menurut Hadits tersebut, 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 khasyafah, yaitu air kencing.78  

Air kencing yang keluar dari alat kelamin harus disucikan dahulu. 

Cara mensucikannya mustahil terlaksana hingga bersih, jika ujung 

                                                 
75M. Nipan Abdul Halim, Mendidik …., op. cit., hlm. 113. 
76ibid., hlm. 129. 
77Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Bairut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 1992), hlm. 

53. 
78M. Nipan Abdul Halim, Mendidik….,op. cit., hlm. 130. 
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khasyafahnya tertutup kulup. Maka setiap air kencing keluar pasti akan 

membasahi bundaran khasyafah sampai pangkal leher khasyafah. Padahal 

leher khasyafah berbentuk lekukan yang tidak bisa dibersihkan jika tidak 

dibuka.79  

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kesempurnaan ibadah terutama 

shalat, agaknya khitan memang diperlukan. Shalat secara lahiriyah 

berhubungan dengan kebersihan jasmani. Hal ini mengisyaratkan bahwa 

sebelum shalat harus dalam keadaan bersih, bersih kemaluan dari najis saat 

buang air kecil. Air kencing yang dikeluarkan akan terjamin kebersihannya, 

jika qulfah sudah dibuang (dikhitan). Tanpa adanya lapisan penutup (qulfah) 

diperkirakan pembersihan yang dilakukan lebih merata.80 

Dalam khitan ternyata ada nilai-nilai yang dapat diberikan kepada 

anak-anak. Salah satu yang bisa kita lihat adalah nilai ibadah. Dalam 

kaitannya dengan kesempurnaan ibadah, terutama shalat, agaknya khitan 

memang diperlukan. Secara lahiriyah shalat berhubungan dengan kebersihan 

jasmani.81  

4. Nilai Pendidikan Seks 

Ada tiga faktor yang menentukan kepentingan khitan dalam Islam. 

Kepentingan tersebut adalah untuk membedakan orang Islam dan orang non 

Islam, untuk kebersihan dan membantu manusia mengendalikan nafsu 

syahwat.82 Khitan menjadi penting dari segi kesehatan bahkan dari nafsu 

syahwat bisa mengendalikannya.  

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 tentu ia akan 

                                                 
79Ibid.  
80Jalaluddin, Mempersiapkan Anak Shaleh: Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah 

Rasulullah Saw, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. III, hlm. 93-94. 
81Jalaluddin op.cit., hlm. 93. 
82RH. Su’dan, op.  cit., hlm. 83. 
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sam seperti benda-benda mati. Khitan menempatkan orang pada posisi 

pertengahan.83  

Para ulama’ berpendapat bahwa di dalam khitan terdapat kebersihan, 

kesucian, keindahan, keseimbangan tubuh serta pengaturan syahwat. Khitan 

membuat syahwat manusia seimbang. Oleh karena itu orang yang tidak 

berkhitan selalu tidak merasa puas dalam berhubungan seks.84  

Islam tidak membiarkan syahwat itu dihidupkan selepas-lepasnya, 

tapi jangan terlalu dimatikan. Orang Islam diajarkan menghidupkan nafsu 

birahi dan syahwatnya serta mengendalikannya. Manusia yang menghadapi 

syahwatnya dapat disamakan dengan menghadapi dan menundukkan kuda. 

Mengendalikan syahwat menjadi mudah bagi laki-laki karena dia sudah 

dikhitan.85 

Bila dipahami secara mendalam, ternyata khitan mempunyai nilai 

pendidikan terutama pendidikan seks, misalnya perintah melaksanakan khitan, 

tanpa disadari bahwa khitan bisa menghindarkan anak melakukan onani. 

Kulup pada kelamin pengandung lendir-lendir yang bisa merangsang dzakar 

yang bisa mengakibatkan anak sering menggaruk-nggaruk penis dan sering 

mempermainkannya.86 Jadi khitan bermanfaat untuk membersihkan kotoran-

kotoran yang ada pada kelamin.  

Pada dasarnya khitan mengajarkan anak menjadi dewasa. Faedah 

yang bisa didapat dari khitan dari sudut psikologis adalah anak merasa dirinya 

sudah muslim dan dia wajib menutupi auratnya dan tidak boleh melihat aurat 

orang lain.87 Karena melihat aurat orang lain secara agama hukumnya haram.  

                                                 
83Ahmad Ma’ruf Asrori, Suheri Ismail, op.  cit., hlm. 99. 
84Ibnu Qayyim, op.  cit., hlm. 153. 
 
85RH. Su’dan, op.  cit., hlm. 83. 
86Muhammad Ali Qutb, “Auladana Fi Dlau-it Tarbiyyatil Islamiyyah” penerj. Bahrun 

Abu Bakar Ihsan, Sang Anak Dalam Naungan Pendidikan Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 
1993) Cet II, hlm. 44. 

87Ali Akbar, Seksualita Ditinjau Dari Hukum Islam, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 
Cet III, hlm. 88. 
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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 mengehendaki 

kehidupan yang beradab dengan pakaian yang tidak merangsang orang lain.88 

                                                 
88Ibid., hlm. 89. 


