
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka mengandung penjelasan sistematika hasil-hasil 

penelitian yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya dan berhubungan dengan 

penelitian yang dikerjakan. Dari hasil tinjauan pustaka ditemukan beberapa 

penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pertama, 

penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai pendidikan Islam dalam Surat al-

Baqarah ayat 129-132 (Studi Komparatif antara Tafsir al-Manar dengan al-

Azhar)” (Kurniawan, 2016). Penelitian ini membahas tentang penafsiran 

Rasyid Ridha dan Buya Hamka terhadap surat al-Baqarah ayat 129-132 

dalam tafsir al-Manar dan al-Azhar. Penelitian tersebut dilakukan supaya 

diketahui nilai-nilai pendidikan Islam dalam surat al-Baqarah ayat 129-132. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penafsiran Rasyid Ridha dan 

Buya Hamka, termasuk jenis tafsir bi al-ra’y dengan menggunakan metode 

tahlili dan bercorak sosial kemasyarakatan. Persamaan penafsiran kedua 

mufassir ini sama-sama menafsirkan al-kitab dan al-hikmah sebagai al-

Qur’an dan Sunnah, menjelaskan dalil rasional tentang penyembahan Allah, 

menjelaskan wasiat Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Sedangkan 

perbedaan keduanya, Rasyid Ridha menjelaskan ayat dengan kaidah nahwu 

dan sharaf dan uslub bahasa yang indah. Hal ini tidak ditemukan dalam 

penjelasan Hamka. Sedangkan Hamka menjelaskan ayat dengan 
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menambahkan kejadian sejarah manusia yang terkait dengan ayat. Nilai-nilai 

pendidikan yang terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 129-132 secara 

umum adalah nilai tauhid, keteladanan, ikhlas, cerdas dan ihsan. 

Kedua, penelitian yang berjudul, “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak 

dalam Kitab al-Adab an-Nabawiyyah fi al-Amal al-Yaumiyah tentang 

Mensucikan Jiwa karya Ahmad Badawi” (Riska, 2016). Penelitian ini 

membahas tentang Kitab al-Adab an-Nabawiyyah fi al-‘Amal al-Yaumiyah  

untuk diketahui nilai-nilai pendidikan di dalamnya dan relevansinya dengan 

praktik pendidikan Islam. Hasil penelitian menujukkan bahwa nilai-nilai 

pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-Adab an-Nabawiyyah fi 

al-Amal al-Yaumiyah tentang mensucikan jiwa, diantaranya adalah ikhlas, 

menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Relevansi nilai-nilai pendidikan nilai-

nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab al-Adab an-

Nabawiyyah fi al-Amal al-Yaumiyah tentang mensucikan jiwa dengan praktek 

pendidikan Islam sudah sangat relevan, karena nilai-nilai yang terkandung 

dalam kitab tersebut berkaitan dengan tata tertib, dan kurikulum dalam tujuan 

praktik pendidikan Islam. 

Ketiga, penelitian yang berjudul “Nilai-Nilai pendidikan akhlak dalam 

buku Ibrah Kehidupan karya Haedar Nashir dan Relevansinya dengan 

Pendidikan Islam” (Guntur, 2016). Penelitain ini membahas buku Ibrah 

Kehidupan karya Haedar Nashir untuk diketahui nilai-nilai pendidikan di 

dalamnya dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat tiga belas pendidikan akhlak yang ditemukan 
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dalam penelitian ini. Ke tiga belas yang dimaksud adalah khauf, sabar, taqwa, 

dan menjamu tamu atau bertamu dan menerima tamu, tawaḍū’, ikhlas, jujur, 

hubungan pemimpin dan yang dipimpin, mengikuti dan mentaati Rasul. 

amanah, murāqabah, istikamah, dan pemaaf. Jadi, nilai pendidikan akhlak 

yang ditemukan tersebut jika dibagi ke dalam pembagian macam-macam 

akhlak yang ada dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut: pertama, 

akhlak terhadap Allah swt, dalam hal ini yang termasuk di dalamnya adalah 

takwa, khauf, ikhlas dan murāqabah. Kedua, akhlak pribadi yang termasuk di 

dalamnya adalah amanah, sabar, istiqamah, tawaḍū’, jujur dan pemaaf. 

Ketiga, akhlak bermasyarakat yang termasuk di dalamnya adalah akhlak 

bertamu dan menerima tamu. Keempat, akhlak bernegara yang termasuk di 

dalamnya adalah hubungan pemimpin dan yang dipimpin. Kelima, akhlak 

kepada Rasulullah saw yang termasuk di dalamnya adalah mengikuti dan 

mentaati Rasul. Relevensi dari kandungan Akhlak dalam buku Ibrah 

Kehidupan dengan Pendidikan Agama Islam adalah keterkaitan Iman, Taqwa 

dan Akhlak. Sebab Pendidikan agama Islam adalah pendidikan yang sangat 

mengharuskan peserta didiknya menjadi insan kamil atau pribadi muslim 

yang sejalan dengan prinsip keIslaman penuh paripurna kapanpun dan 

dimanapun. 

Keempat, penelitian berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan dalam Shalat 

Berjamaah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Islam” (Hermansyah: 

2012). Penelitian ini membahas shalat berjamaah untuk diketahui nilai-nilai 

pendidikan di dalamnya dan implikasinya terhadap pendidikan Islam. Hasil 
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penelitian tersebut sebagai berikut: pertama, nilai pendidikan shalat 

berjamaah meliputi dua dimensi nilai yaitu nilai ilahiyah atau ketuhanan 

(ikhlas, sabar, jujur, berpikir positif, menuntut ilmu) dan nilai insaniyah atau 

kemanusiaan (menghargai orang lain saling tolong menolong bekerjasama, 

ukhwah Islamiyah, pesamaan dan kesetaraan, kepemimpinan, disiplin). 

Kedua, implikasinya terhadap pendidikan Islam yaitu bahwa nilai ilahiyah 

(ketuhanan) dan insaniyah (kemanusiaan) yang terdapat dalam shalat jamaah 

sangat berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, yakni mewujudkan insan 

kamil yang dapat menyeimbangkan antara ikatan dengan Allah swt (ḥablun 

min Allāh) dan ikatan dengan manusia (ḥablun min an-nās). 

Dari beberapa tinjauan pustaka yang dilakukan maka dapat dilihat 

bahwa penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang membahas 

tentang ṭahārah. Perlu diketahui bahwa penelitian yang akan dibahas ini 

adalah tentang ṭahārah. Terlebih lagi fokus penelitian ini adalah nilai-nilai 

pendidikan ṭahārah dalam kitab Ihyā` Ulūmu ad-Dīn.  

Penelitian yang dilakukan membahas tentang ṭahārah dalam kitab 

Ihyā` Ulūmu ad-Dīn untuk diketahui nilai-nilai pendidikan yang ada di 

dalamnya. Sehingga nanti pada akhirnya akan memberikan pandangan bagi 

pembaca tentang nilai yang terkandung dalam ṭahārah. Dengan harapan 

penelitian ini dapat menyempurnakan penelitian-penelitian yang sebelumnya 

dan bisa menjadi bahan pembanding dengan penelitian-penelitian yang 

sebelumnya.  
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B. Kerangka Teori 

1. Pengertian Nilai-Nilai Pendidikan 

a. Nilai  

Nilai adalah tentang apa yang benar, bijaksana, berguna dan 

apa yang baik. Nilai bersifat lebih abstrak daripada norma. Nilai juga 

berlaku di dalam masyarakat (Abdulqohar, 1994: 167). Nilai 

merupakan sifat-sifat yang berguna atau penting bagi sifat-sifat 

manusia (Poerwadarminta, 2011: 801). 

Sidi Gazalba memberi pengertian nilai sebagai berikut:  

“Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ia ideal, nilai 

bukan benda konkrit, bukan fakta, tidak hanya persoalan benar 

dan salah yang menuntut pembuktian empirik, melainkan soal 

penghayatan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki, 

disenangi dan tidak disenangi” (Thoha, 1996: 61). 

Nilai adalah pengertian abstrak yang terdapat pada manusia 

atau masyarakat tentang sesuatu yang dipandang baik, benar dan 

sesuatu yang dipandang salah dan buruk. Nilai mempunyai sifat 

abstrak, ideal, dan tidak dapat ditangkap lima indra, sedangkan yang 

dapat yang dapat dirasakan lima indra adalah perbuatan yang  memuat 

nilai tersebut (Muhaimin, 1993: 110). 

Dari pemaparan nilai di atas dapat diketahui bahwa nilai 

adalah sifat-sifat yang berarti bagi kehidupan manusia yang dijadikan 

alat ukur tentang sesuatu yang dipandang baik dan benar serta sesuatu 

yang dipandang salah dan buruk.  
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Sumber nilai yang berlaku dalam kehidupan manusia dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu:  

1) Nilai Ilahi 

Nilai Ilahi adalah nilai yang diperintah Tuhan dengan perantara 

para Rasul-Nya, yang berupa iman, adil, takwa yang dijelaskan 

dalam firman-Nya. 

2) Nilai Insani 

Nilai Insani adalah nilai yang muncul atas mufakat manusia serta 

masih terus ada dan bertambah sempurna dari peradaban manuisa. 

Nilai insani mempunyai sifat dinamis, waktu dan ruang 

membatasi kebenaran dan keberlakuannya (Muhaimin, 1993: 

111). 

b. Pendidikan 

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan pendidikan 

mempunyai arti hal, cara, atau perbuatan mendidik (Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 352). Pendidikan terdiri dari 

kata “didik” mempunyai tambahan “pe” dan “kan” yang berarti 

“perbuatan”. Istiah pendidikan berasal dari kata“paedagogie” yang 

merupakan Bahasa Yunani, yang mempunyai arti pemberian 

bimbingan kepada anak. Pendidikan berarti pemberian bimbingan 

atau pertolongan secara sengaja kepada peserta didik oleh orang 

dewasa supaya dia semakin dewasa. Pengertian ini berkembang, 

bahwa pendidikan adalah upaya untuk mempengaruhi satu orang atau 
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suatu kelompok mempengaruhi satu orang atau kelompok lain supaya 

dewasa atau secara psikis berada di tingkat yang lebih tinggi 

(Ramayulis, 1994: 1). 

Pendidikan adalah proses bimbingan kepada manusia dari 

kebodohan dan kegelapan ke arah yang cerah akan pengetahuan. 

Pendidikan mencakup segala sesuatu pengetahuan tentang manusia 

dan alam yang ditinggali (Abdullah, 2007: 21). 

Di dalam Islam pendidikan diungkapkan dengan istilah bahasa 

Arab berupa tarbiyah dan ta’dib. Menurut Naquib al-Atas, tarbiyah 

bukan hanya untuk mendidik manusia, akan tetapi bisa digunakan 

untuk selain manusia, seperti hewan mineral dan tanaman. Tarbiyah 

berkenaan dengan material berarti menanggung, memberi makan, 

mengasuh, memelihara, mengembangkan, menjadikan bertambah 

pertumbuhan, membuat, memproduksi hasil-hasil yang sudah matang, 

menjinakkan dan membesarkan.“Ta’dīb” mengarah kepada 

pengajaran (ta’līm), pengasuhan yang baik (tarbiyah) dan pengertian 

(‘ilm). Oleh karena itu “ta’dīb” adalah kata yang paling cermat dan 

tepat menggambarkan pendidikan dalam Islam. Naquib memandang 

“ta’dīb” sebagai sistem pendidikan Islam yang mengandung tiga sub 

bab sistem berupa pengajaran, pengasuhan dan pengetahuan 

(tarbiyah). Jadi, “tarbiyah” adalah satu sub sistem “ta’dīb” 

(Ramayulis, 1994: 2). 
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Ahmad D. Marimba mengemukakan pendidikan adalah 

pendidik membimbing secara sadar perkembangan rohani dan jasmani 

anak didik supaya terbentuk sifat hakiki yang utama. (Marimba, 1989: 

19). Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas no. 20 

tahun 2003 pasal 1, yaitu:  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 

yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan 

Nasional, 2003: 2). 

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pendidikan 

adalah upaya pendidik secara terencana dan sadar untuk untuk 

membimbing peserta didik mengembangkan potensi dirinya baik 

jasmani maupun rohani menuju kedewasaan.  

Dari penjelasan tentang nilai dan pendidikan sebelumnya, maka 

disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan adalah sifat-sifat yang melekat 

pada pendidik untuk membimbing peserta didik mengembangkan potensi 

dirinya menuju kedewasaan yang dijadikan petunjuk yang dipandang baik 

dan benar serta sesuatu yang dipandang salah dan buruk dalam kehidupan.  
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2. Ṭahārah 

Ṭahārah dipandang sebagian dari iman, mengingat bahwa tujuan 

iman yang terdiri dari i’tiqād dan amal maka bersuci dapat dikatakan 

sempurna setelah suci lahir dan batin. Suci lahir meliputi badan pakaian, 

tempat alat-alat yang dapat dibersihkan berupa benda sedangkan suci 

batin meliputi jiwa dari segala pencemarnya dengan ibadah dan taubat 

(Ash-Shidieqy, 1998: 7). Ṭahārah merupakan bagian dari iman yang 

mencakup aspek hati, lisan dan perbuatan. Oleh karena, ṭahārah juga 

harus meliputi aspek lahir dan batin. 

Manusia terdiri dari badan dan jiwa yang diperintahkan bersuci 

sesuai dengan hukum-hukum syarak. Diantara fungsi membersihkan diri 

adalah untuk memelihara tubuh. Memelihara tubuh sangat penting dalam 

agama sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah: 195, 

نأنَي  بُّ اْلُمْحسأ ُنوا إأنَّ اَّللََّ ُيُأ ْهُلَكةأ َوَأْحسأ يُكْم إأََل الت َّ َْيدأ  َوََل تُ ْلُقوا ِبأ
Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.  

Hidup itu menghendaki kebersihan dan kesucian. Dengan 

membiarkan diri sendiri dilumuri najis berlawanan dengan tata hidup 

yang baik. Bersuci dari hadas dengan mandi atau wudhu merupakan 

kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari (Ash-Shidieqy, 1998: 6). Umat 

Islam setelah melakukan ṭahārah seharusnya menjaga kebersihan dan 

kesucian. 
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a. Pengertian Ṭahārah 

Kata ṭahārah berarti kebersihan atau kesucian (Salim, 1991: ). 

Ṭahārah menurut bahas adalah an-naqawah (bersih) dan at-tanazuh 

min ad-danas (suci dari kotoran). Sedang menurut syara’ adalah 

menghilangkan hadas yang dapat menghalangi shalat, thawaf, 

memegang al-Qur’an dan menghilangkang hadas atau najis dengan air 

dan tanah atau selain keduanya (Uwaidhah, 2012: 1).  

Ṭahārah secara etimologi adalah membersihkan sedangkan 

menurut terminologi, ṭahārah adalah membersihkan dari segala najis 

dan hadas (Abbas, 2013: 3).  

Ṭahārah adalah mengangkat hadats dan menghilangkan najis 

dengan mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu. (Sarwat, 

2009: 3). 

Jadi, pengertian ṭahārah atau bersuci adalah bersuci dari hadas 

dan najis dengan membersihkan dan mencuci anggota badan tertentu 

supaya dibolehkan mengerjakan ibadah yang disyaratkan harus suci. 

Hadas terdiri dari hadas kecil (akibat mengeluarkan sesuatu 

dari qubul atau dubur, menyentuh kelamin dan wanita) dan hadas 

besar (akibat mengeluarkan mani, bersenggama, haid dan nifas bagi 

perempuan). Cara menyucikan hadas kecil adalah dengan berwudu 

sedangkan hadas besar adalah mandi besar. Najis dalam istilah bahasa 

Arab berarti kotoran sedang menurut hukum Islam adalah kotoran 
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yang harus disucikan. Cara menyucikannya adalah dengan istinja’ 

(Bahreisy, 1981: 1-2) 

b. Pembagian Ṭahārah 

Secara umum ṭahārah dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Ṭahārah Lahiriyah 

Ṭahārah lahiriyah adalah suatu kegiatan bersuci yang 

berkaitan dengan sesuatu yang tampak secara indrawi seperti 

membasuh anggota badan tertentu sebab hadas atau terkena najis, 

pakaian yang dipakai dan tempat yang digunakan harus suci dan 

lain sebagainya dengan wudu, mandi, atau tayammum serta 

mencuci pakaian atau membersihkan tempat yang digunakan 

(Abbas, 2013: 12). Perhatian Islam terhadapat kebersihan dan 

ṭahārah adalah adanya pembahasan secara terperinci tentang 

ṭahārah dalam fikih Islam. Sebagaiman setiap muslim sebelum 

melakukan shalat diwajibkan untuk bersuci dan membersihkan 

badan, pakaian dan tempat shalatnya dari najis (Abbas, 2013: 17-

18). Ṭahārah lahir telah rinci dijelaskan tata caranya dalam ajaran 

Islam. 

2) Ṭahārah Batiniyah 

Ṭahārah batiniyah adalah penyucian seorang muslim secara 

maknawi yang menghiasi dirinya dengan kebagusan sifat, ketaatan 

anggota tubuh, kekhusyuan hati, kemulian akhlak, kehalusan dan 
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ketinggian jiwa, serta kesucian niat. Apabila telah terealisasi bagi 

seorang muslim penyucian batinnya setelah terlebih dahulu maka 

ia akan menjadi seorang qur’ani pengikut Nabi Muhammad SAW 

dalam seluruh aktivitanya. Dengan begitu ia akan menjadi contoh 

bagi apa yang dikehendaki Allah dalam pensyariatan ṭahārah 

(Abbas, 2013: 139). Ṭahārah sebagai salah satu penyucian dalam 

Islam juga meliputi aspek batin. 

c. Ruang Lingkup Ṭahārah 

Ṭahārah mempunyai cakupan yang sangat luas, penelitian ini 

akan membatasi Ṭahārah sebagai berikut ini: 

1) Air 

Air adalah suci lagi menyucikan. Air adalah sarana utama untuk 

melakukan ṭahārah, baik ṭahārah secara hakiki maupun ṭahārah 

secara hukmi. Yang dimaksud adalah air merupakan sarana yang 

mempunyai fungsi untuk mengangkat najis, dan juga berfungsi 

sebagai sarana untuk mengangkat hadats. 

Air menurut hukum penggunaannya untuk bersuci dibagi menjadi 

beberapa keadaan menjadi empat jenis sebagai berikut: 

a) Air muṭlaq 

Air muṭlaq adalah keadaan air yang belum mengalami proses 

apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk 



24 

 

bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis. Air 

muṭlaq ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, 

yaitu untuk berwudu dan mandi janabah. 

b) Air musta’mal 

Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah 

digunakan untuk bersuci. Maksudnya adalah air yang menetes 

dari sisa bekas wudhu’ di tubuh seseorang, atau sisa bekas air 

mandi janabah. Dimana air itu kemudian masuk lagi ke dalam 

penampungan. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini air 

musta'mal. Air musta’mal dalam hukumnya tidak bisa 

digunakan untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk 

mencuci najis karena statusnya suci tapi tidak mensucikan. 

c) Air yang bercampur dengan benda suci 

Air yang bercampur dengan benda suci mempunyai hukum 

tetap suci seperti air yang bercampur dengan sampo, tepung, 

deterjen, kapur barus dan lainnya. Apabila air tidak mempunyai 

kriteria sebagai air murni, maka air tersebut tetap suci tapi tidak 

menyucikan. 
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d) Air yang bercampur dengan benda najis 

Air yang telah bercampur dengan benda najis mempunyai dua 

hukum, yaitu apabila berubah rasa, warna atau aromanya maka 

menjadi najis namun jika tidak berubah rasa, warna atau 

aromanya maka tetap suci (Azzam, 2010: 3-8).  

2) Najis  

Najis adalah kotoran yang harus dibersihkan oleh seorang muslim 

dengan mencuci atau dengan cara tertentu terhadap segala sesuatu 

yang dikenainya (Azzam, 2010: 111). 

3) Wudu  

Arti kata wudu diambil dari kata al-Waḍā‘ah yang artinya adalah 

keindahan, bagus dan bersih dari kotoran atau hal-hal yang 

mengganggu sedang menurut syariat adalah beribadah kepada 

Allah SWT dengan menyucikan empat anggota badan, dengan 

sifat-sifat yang khusus (Al-Utsaimin, 2014: 253). 
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4) Mandi 

Mandi atau disebut juga dengan mandi besar, dalam bahasa arab 

yakni al-Guslu adalah menyiram tubuh dengan air secara merata 

dengan tata cara yang telah dicontokan Nabi saw. 

Allah telah mewajibkan mandi besar tehadap laki-laki dan 

perempuan apabila keluar mani atau berhubungan badan serta bagi 

wanita yang haid atau nifas (Abbas, 2013: 125). 

5) Tayammum 

Tayammum secara bahasa artinya al-Qosdu (maksud atau tujuan). 

Tayammum menurut syariat adalah bentuk yang dilakukan dengan 

media berupa debu yang suci dengan mengusapkan telapak tangan 

ke muka dan punggung tangan (Al-Utsaimin, 2014: 765). 


