
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu generasi pasti berusaha mewariskan suatu hal berupa produk 

budaya saat itu kepada generasi selanjutnya. Hal itu dapat berbentuk 

keterampilan, pengetahuan, nilai dan sikap. Pendidikan adalah sarana dalam 

proses pewarisan tersebut (Imron, 1996: 3). Pewarisan produk budaya tersebut 

sangat efektif diwariskan dengan pendidikan, baik pendidikan formal maupun 

non formal. 

Tujuan pendidikan mengarahkan peseta didik untuk mencapai tujuan 

tertentu. Tujuan tersebut dapat berhubungan dengan tujuan anak didik sendiri, 

masyarakat dan kepentingan pekerjaan. Proses pendidikan diarahkan untuk 

meningkatkan cakupan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, 

pengembangan sikap dan nilai-nilai untuk membentuk dan mengembangkan 

diri anak didik (Sukmadinata, 2012:25). Salah satu tujuan dari pendidikan 

adalah mengembangkan sikap dan nilai-nilai pada pribadi anak didik. 

Pendidikan juga digunakan untuk menanam dan mengembangkan nilai 

kehidupan yang bergerak dan berjalan berdasarkan fungsinya. Nilai kehidupan 

itu berupa nilai agama, nilai sosial, nilai individu, nilai ekonomi, nilai politik, 

nilai biofisik, nilai estetik, nilai rasional, dan lain-lain. (Muhaimin, 2012: 43). 

Nilai agama termasuk salah satu diantara nilai-nilai kehidupan. 
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Para pemikir pendidikan Islam sependapat  bahwa yang dimaksud dari 

pengajaran dan pendidikan bukan untuk memenuhi otak anak didik dengan 

seluruh ilmu ada dan yang belum diketahui, akan tetapi bertujuan untuk 

mendidik jiwa dan akhlak anak didik, menumbuhkan rasa keutamaan 

(faḍīlah), terbiasa sopan, mempersiapkan untuk kehidupan ikhlas dan jujur (Al 

Abrasyi, 1993: 1). Pendidikan tidak hanya dimaksudkan supaya peserta didik 

mempunyai pengetahuan saja, akan tetapi juga untuk dimiliki anak didik 

dalam dirinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Pendidikan Islam mengatur individu dan sosial untuk mengaplikasikan 

Islam secara komprehensif dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam 

harus dimaknai secara rinci supaya bisa memikul amanat yang diberikan Allah 

SWT (An Nahlawi, 1995: 28). Umat Islam harus mendalami ajaran Islam 

supaya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari secara 

komprehensif. 

Sumber agama Islam adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Akal pikiran 

merupakan sumber agama Islam ketiga sehingga bagi penggunanya dapat 

memenuhi syarat untuk berijtihad, mengembangkan komponen ajaran Islam 

yang berupa syariat, akidah dan akhlak (Ali, 1998: 136). Syariah mempunyai 

dua jalur: vertikal (tegak lurus dari bawah ke atas) dan horizontal (terletak 

pada garis yang tegak lurus terhadap vertikal). Arah vertikal adalah mengikuti 

hukum ibadah yang murni sedangkan horizontal ditempuh dengan mengikuti 

kaidah-kaidah muamalat. Pembahasan mengenai ibadah berkisar mengenai 

bersuci (ṭahārah) dan rukun Islam (mengikrarkan dua syahadat, mendirikan 
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shalat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa dan menjalan haji menuju 

makkah bagi yang mampu). Ibadah vertikal merupakan hubungan langsung 

manusia dengan Tuhan yang dilarang menambah tata caranya atau 

menguranginya. Tata caranya telah Allah tentukan dan Rasulullah SAW telah 

menjelaskan secara rinci (Ali, 1998: 142-143). Pendidikan Islam memuat 

nilai-nilai Islam yang mendukung program pendidikan bahkan merupakan 

suatu sistem yang ada di dalamnya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian 

Islam adalah ṭahārah, kesucian dan kebersihan. 

Al-Qur’an adalah kitab pendidikan. Demikian term yang menggema di 

setiap pemikiran para sarjana dan umat Islam pada umumnya. Pendidikan 

menurut al-Qur’an berbeda dengan pendidikan yang ada dalam masyarakat 

non Islam baik secara teoritis maupun praktis sehingga melahirkan istilah 

pendidikan yang beragam dan berbeda (Izzan, 2012: 1). Berikut ini kami 

paparkan gambaran al-Qur’an tentang kebersihan atau ṭahārah. 

Pertama, mengenai bersuci dari haid dalam al-Qur’an surat at-Taubah: 

103, 

أأأأأَذض َوَ   ِضَك    ك ض َسأأأأأََ   ض  ْكَل ض َْ َلأأأأأَ  سَاءَ ِفَأأأأأَْاَي أأأأأَذض  َأأأأأ َوَيْسأأأأأنََك َعَن َاأأأأأيض  ْكَل ض
ى  ّح أأْر َ ِفَأأذضَا   َيْطَهأأْر َ  تَأْقَربَأأ َليح َتأأ َ َض ح   حَ  َضأأ    َتَطهح ََ سََنأأَرََُإ   ح أأْي َتَْأأ ِفَأأْنَت َليح نض
   ْكَلَيَطهض رضييَ     كيأح ح بضنَي َو َض 

Mereka bertanya kepadamu mengenai haid. Katakan: “Haid itu adalah 

suatu kotoran”. Oleh karena itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari 

wanita di waktu haid; dan janganlah kamu dekati mereka sampai 

mereka bersih. Apabila mereka telah bersih, maka datangilah mereka di 

mana saja yang Allah perintahkan kepadamu. Sesungguhnya Allah 
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mencitai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang 

menyucikan diri.  

Ini merupakan penjelasan tentang kondisi wanita yang sedang 

mengalami haid, lalu bagaimana menyikapi mereka saat itu. Rasulullah SAW 

menjawab “lakukanlah segala sesuatu (selama dibenarkan) kecuali 

berhubungan seksual”. Haid mengakibatkan gangguan terhadap fisik dan 

psikis wanita dengan adanya darah yang keluar dari vaginanya. Tidak 

diperkenankan untuk berhungan badan sampai mereka suci. Yang dimaksud 

suci adalah berhenti haidnya dan sudah mandi. Membersihkan diri dari 

kotoran batin adalah dengan bertaubat sedangkan membersihkan diri dari 

kotoran lahir dilakukan dengan mandi atau berwudu (Shihab, 2002: 479-480). 

Mandi besar merupakan penyucian bagi wanita yang telah mengalami haid. 

Kedua, mengenai air sebagai media untuk bersuci di dalam surat al-

Anfal: 11, 

ِض َ  َا َأأأأََْ إ نض أأأأَي   َء نض ْ أأأأَع َويَأ َأأأأ ََ سََن َأأأأ ََأأأأَ أأأأََ َإ  ك أ  أأأأَلَ ض َنأأأأَ ء َضْا يَأَغشض  أأأأَرَُإكسح بضأأأأعض  كض َََطهض 
َأْربضَط َاَ ىى  َْطََ ض َوكَض   َأَ  بضَ ْإ َويَأثَبض َت بضعض  ْْلَْ َد َم  َويَْذلضَ  َا َ ْإ رضْجَِ  كشح

Ketika Allah menjadikanmu mengantuk sebagai penenteraman dari-

Nya, dan Allah menurunkan hujan kepadamu dari langit untuk 

menyucikanmu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-

gangguan syaitan darimu, menguatkan hatimu dan meneguhkan telapak 

kaki(mu). 

Ayat di atas berkaitan dengan perang badar. Allah SWT memberikan 

rasa kantuk kepada para shahabat agar tidak gelisah dan bisa istirahat yang 

cukup untuk melawan musuhnya yang lebih banyak dari jumlahnya. Allah 

SWT juga menurunkan hujan untuk menyucikan para shahabat, yaitu dari 

hadas kecil maupun hadas besar sebagai penyucian lahir. Sedangkan yang 
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dimaksud dengan menghilangkan gangguan-gangguan setan adalah godaan 

dan bisikan setan yang jahat sebagai penyucian batin dari penurunan hujan 

tersebut (Syakir, 2012: 324). Air hujan sebagai sarana untuk bersuci tidak 

hanya digunakan untuk membersihkan lahir akan tetapi juga membersihkan 

batin. 

Ketiga, mengenai membersihkan pakaian dan meninggalkan dosa di 

surat Al-Muddatsir: 4, 

 َو كر ْجَِ ِفََْلَجْر َِفَطهض ْر َوثضََََبَن 
Dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah.  

Pada ayat di atas adalah perintah yang berarti membersihkan dari 

kotoran dan dipahami juga menyucikan diri dari perbuatan dosa dan 

pelanggaran (Shihab, 2002: 447). Qatadah berpendapat bahwa yang dimaksud 

adalah membersihkan dari segala maksiat. Dahulu orang-orang arab 

menamakan orang-orang yang suka melanggar dan tidak memenuhi janji 

Allah dengan sebutan mudnas aṡ-ṡiyāb sebaliknya apabila memenuhi janji 

dan berbuat baik maka disebut muṭahhar aṡ-ṡiyāb (Syakir, 2012: 741). Jadi, 

makna menyucikan pakaian yang dimaksud dalam ayat di atas adalah 

membersihkan pakaian tersebut dan menyucikan orang yang memakainya 

dengan menjauhi perbuatan maksiat. 

Keempat, mengenai zakat membersihkan harta yang dimiliki, firman 

Allah surat at-Taubah: 103, 

َء  ُض َهضإ  َلإْ َتَطهض رَ َخْذ نضْي سَْنَ  ِلضضْإ َصَدَ   َوتَأَِ
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Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 

membersihkan dan menyucikan mereka.  

Ayat di atas memerintahkan untuk mengambil sedekat atau zakat dari 

sebagian harta benda untuk membersihkan dan menyucikan harta benda yang 

dimiliki. Yang dimaksud dengan membersihkan adalah dengan pembersihan 

dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan terhadap harta benda sedangkan 

maksud dari menyucikan adalah mengembangkan sifat kebaikan di dalam hati 

dan memperkembangkan perniagaannya (Syakir, 2012: 583). Penyucian 

bukan hanya berlaku untuk badan dan pakaian akan tetapi harta yang dimiliki 

juga harus dibersihkan dengan zakat agar terhindar dari sifat kikir. 

Gambaran al-Qur’an mengenai ṭahārah sebagaimana yang telah 

dibahas di atas dapat disimpukan bahwa ṭahārah atau bersuci tidak hanya 

difahami membersihkan fisik saja, tapi juga harus membersihkan batin juga 

serta yang kita gunakan atau miliki seperti pakaian dan harta. Setelah 

menyucikan hal tersebut seharusnya dapat menghindari perbuatan-perbuatan 

dosa. 

Ṭahārah dalam pendidikan Islam merupakan perintah yang penting. 

Hal ini dipengaruhi beberapa sebab, diantaranya: 

Pertama, bahwa ṭahārah merupakan bagian dari syarat shalat yang 

paling penting seperti yang dijelaskan dalam firman Allah al-Maidah ayat 6, 

َْ  يَ  أأأأَ    َوَجأأأأ َلَ ْإ َوسَيْأأأأدضَيَ ْإ َض هض ِفََْ سض َُ َْ  كوحأأأأ سَيأ َهأأأأَ  كحأأأأذضيَي إَن َأأأأ   َضَا  َ ْلأأأأَيْإ َض
َض َو ْنَسأأأأأأأأأَ    بضَر َ  َُ أأأأأأأأأَيْإ َج َأبءأأأأأأأأأَ  ْكَلرَ ِفضأأأأأأأأأ بَأأأأأأأأأأنْيض َوَض   َْ َْ  ْكَ  أأأأأأأأأَ ْإ َوسَْرَجَ َ أأأأأأأأأْإ َض وسض
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َُ أأأَيإ نحْرَ أأأىى  ِفَأأأََّحهحَرو  ٍََر َسْو َجأأأََ  َسَتأأأد  نض أأأ َ إ نض أأأَي  ْكغَأأأَ ضطض َسْو  َسْو َا َأأأىى  َوَض   َسأأأ
َضَدء  َََّض بءأأأأَ ِفََْنَسأأأ َ  َلأأأأ   َصأأأ أأأأَدو  َنأأأَ ء ِفَأيَأََلح    بضَ َجأأأأ لضَ ْإ َ َنْسأأأَيَإ  ك ض َسأأأأََ  ِفَأ َأأأْإ اَض

ََ َا َأأََْ إ نض أأْي َتأرََ  َوكَى  ََأ َ كضََْج َأأيضإح َوسَيْأدضيَ إ نض ْ أأَع َنأَ يَرضيأأَد   ح ْإ َوكَض أأَرَُ  ضأأي يَرضيأَد كضَََطهض 
ََ حَ ْإ َتْشَ َرو َ  َلَيَع َاَ ََْ ْإ َك   عضَْ

 

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak mendirikan 

shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai kedua siku, dan 

usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata 

kaki, dan apabila kamu junub maka mandilah, dan apabila kamu sakit 

atau dalam perjalanan atau kembali dari kakus atau menyetubuhi 

perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka 

bertayammumlah dengan tanah yang bersih (baik); usaplah mukamu 

dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak ingin menyulitkanmu 

tetapi Dia ingin membersihkanmu dan menyempurnakan nikmat-Nya 

untukmu, supaya kamu bersyukur.  

Dan juga dijelaskan dalam sabda nabi saw,  

 نَ  ح  َ يأَ يأَ  ّح تَ  ثَ دَ تْ   سَ اَ َض  إْ َُ دض تَ سَ  هَ َُ صَ  للاَ  ََ بَ قْ  يأَ َ  
Allah tidak akan menerima ibadah shalat yang dilakukan oleh seorang 

diantaramu apabila berhadas sehingga ia berwudu. 

 

Kedua, ṭahārah merupakan pengosongan; karena ṭahārah merupakan 

usaha untuk mengosongkan tempat yang harus dilakukan sebelum 

memperindah tempat tersebut. Sapulah rumah kemudian memasang karpet. 

Bersihkanlah bejana-bejana dari segala kotoran lalu dicuci.  

Ketiga, bahwa masalah ṭahārah merupakan bagian dari syarat-syarat 

shalat yang paling luas cabang dan kajiannya, sehingga sangat tepat kalau 

dijadikan sebagai pembuka dari sebuah kitab. 

Keempat, bahwa para ulama mengawali penulisan kitab dengan 

pembahasan tentang ṭahārah, dengan tujuan untuk membersihkan keinginan 
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seseorang, dimana dia tidak mencari ilmu, kecuali hanya untuk mencari ridha 

Allah dan kehidupan akhirat (Al Utsaimin, 2014: 5-6). Dari pemaparan di atas 

diketahui akan pentingnya ṭahārah. 

Kebanyakan umat Islam hanya belajar dan mempraktikkan ṭahārah 

tanpa mengetahui rahasia atau makna kandungan dari ṭahārah ini. Umat Islam 

seharusnya memahami ṭahārah bukan hanya membersihkan lahir atau yang 

tampak saja akan tetapi harus membersihkan aspek batin dalam dirinya juga. 

Para ulama mengawali penulisan kitab-kitab mereka terutama fikih dengan 

pembahasan tentang ṭahārah karena tahu akan pentingnya ṭahārah. Termasuk 

kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn yang ditulis oleh Abu Hamid al-Ghazali.  

Al-Ghazali dalam kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn memberikan sub bab 

sendiri dalam membahas ṭahārah. dengan memberikan judul “Asrāru aṭ-

Ṭahārah”. Asrāru aṭ-Ṭahārah artinya rahasia-rahasia bersuci, yang berarti di 

dalam bab ṭahārah tersebut al-Ghazali menyingkap rahasia yang ada dalam 

ṭahārah.  

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas, mendalami  dan 

menggali lebih jauh mengenai ṭahārah  dari kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn karya 

al-Ghazali untuk diketahui nilai-nilai pendidikan yang ada di dalamnya. Atas 

dasar tersebut di atas, maka peneliti menjadikan masalah tersebut dan 

dimasukkan dalam skripsi sebagai langkah memberikan kontribusi keilmuan 

untuk memahamkan generasi Islam menjadi Islam yang sebenar-benarnya. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemikiran al-Ghazali tentang ṭahārah? 

2. Apa nilai-nilai pendidikan ṭahārah dalam kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn karya 

al-Ghazali? 

C. Tujuan Penelitian  

Melihat dari rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian skripsi ini 

mempunyai tujuan yaitu: 

1. Untuk mengkaji pemikiran al-Ghazali tentang ṭahārah. 

2. Untuk mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan yang ada dalam ṭahārah, 

studi pemikiran al-Ghazali dalam kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn. 

D. Kegunaan Penelitian 

Melihat dari tujuan penelitian di atas, maka dalam kegunaan penelitian 

ini adalah 

1. Secara teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dalam upaya 

pengembangan pendidikan secara umum dan pendidikan Islam secara 

khusus. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi tepat dalam 

pengembangan pendidikan yang lebih baik. 
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2. Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat mempermudah memahami pendidikan 

Islam serta dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian yang 

berikutnya. 

b. Pendidikan ini diharapkan bisa memberi pencerahan bagi umat Islam 

tentang ṭahārah. 

 

E. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini adalah rangkaian pembahasan yang 

dimuat dan dicakup dalam karya tulis ilmiah, antara satu bab dengan bab 

yang lain saling berhubungan. Pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini 

disusun menjadi lima bab menggunakan rincian sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang isinya berupa latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika 

pembahasan yang disusun sedemikian rupa untuk mempermudah 

pembaca dalam memahami alur berpikir dalam penyusunan skripsi 

ini. 

BAB II Berisi tentang telaah pustaka dan kerangka teori yakni mengandung 

uraian tentang telaah pustaka sebelumnya dan kerangka teori yang 

terkait dan relevan dengan tema skripsi. 
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BAB III Berisi tentang metode penelitian, secara rinci metode penelitian yang 

akan digunakan dan alasannya. 

BAB IV Hasil dan pembahasan menjelaskan tentang biografi al-Ghazali 

dengan mendeskripsikan latar belakang kehidupan, pendidikan, 

karya-karya, serta dibahas juga mengenai kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn 

dan pemikiran al-Ghazali tentang ṭahārah dalam kitab Ihyā` Ulūmu 

ad-Dīn, yang selanjutnya data ini dianalisis untuk menjawab 

permaslahan yang dirumuskan pada perumusan masalah. 

BAB V Penutup, di dalamnya mengandung penjelasan tentang kesimpulan 

dari skripsi ini, saran-saran dan terakhir kata penutup. Sementara 

pada halaman akhir terdapat daftar pustaka buku-buku yang menjadi 

sumber yang menunjang skripsi ini serta lampiran-lampiran. 

 


