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ABSTRAK

Nama : Sirajuddin
Nim : 20100107114
Fakultas/Jurusan : Tarbiyah dan Keguruan/Pendidikan Agama Islam
Judul : “Pentingnya Pengetahuan Thaharah dan

Pengamalannya Bagi Masyarakat Tani Dusun
Ma’lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten
Gowa.”

.

Skipsi ini bertitik tolak dari sebuah masalah pokok “Bagaimana pengetahuan

thaharah masyarakat tani Dusun Malengu, Bagaimana pengamalan thaharah

masyarakat tani Dusun Ma’lengu, dan kendala-kendala apa saja yang ditemukan

masyarakat tani Dusun Ma’lengu dalam pelaksanaan thaharah dan bagaimana

solusinya.” Dan ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengetahuan thaharah masyarakat

tani Dusun Ma’lengu, (2) pengamalan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu, (3)

kendala-kendala apa saja yang ditemukan masyarakat tani Dusun Ma’lengu dalam

pelaksanaan thaharah dan bagaimana solusinya.

Untuk menjawab berbagai masalah di atas maka penelitian ini

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi kurang lebih 40

anggota keluarga masyarakat tani di Dusun Ma’lengu, kemudian yang dijadikan

sebagai sampel sebanyak 20 orang masyarakat tani dengan menggunakan purposive

sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket, wawancara, dan tes,

adapun teknik analisis data yang digunakan adalah presentase.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengamalan

thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu masih kurang. Hal ini dapat di lihat dari

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dari lembar wawancara dan pada tabel

yang merupakan hasil dari jawaban masyarakat tani melalui angket yang telah

dibagikan kepada masyarakat tersebut, dan hasilnya semua menunjukkan rata-rata di

bawah 50%.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia hadir di dunia bukan atas kehendak dan kemauan sendiri

melainkan menjadi bagian dari rencana besar grand design yang telah Allah

tetapkan.1 Manusia diciptakan oleh Allah swt. sebagai penerima dan pelaksana

ajaran agama. Agar manusia mengakui keberadaan-Nya dan mematuhi hukum-

Nya, maka manusia diciptakan dengan sejumlah maksud dan tujuan.2

Tujuan paling utama dan sangat mendasar adalah menjadikan manusia

sebagai khalifatullah fi al-ardl, pengganti Allah di bumi (wakil-Nya), dan

menjadikan manusia sebagai pelaksana tugas Allah swt. yakni menjalankan

segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagaimana Firman

Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 30,

                         
                       

1Muhammad Djarot Sensa, komunikasi Spiritualistik: Sosok Mukmin Penyebar Cahaya
(Jakarta: Hamdallah, 2007), h. 1.

2 Drajat Zakia, dkk., Ilmu Pendidikan Islam (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 3.
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Terjemahnya:

“Sungguh, Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di bumi.” Mereka
(malaikat-malaikat) berkata: “Apakah Engkau hendak menjadikan orang
yang merusak dan menumpahkan darah disana, sedangkan kami bertasbih
memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku
mengetahui apa yang kamu tidak ketahui.”3

Manusia dalam paham Islam, tersusun dari dua unsur, yaitu unsur jasmani

dan unsur rohani.4 Tubuh manusia berasal dari materi dan mempunyai kebutuhan-

kebutuhan materil, sedangkan roh manusia bersifat immateri dan mempunyai

kebutuhan spiritual. Demikian juga dengan badan manusia mempunyai hawa

nafsu yang bisa membawa pada perilaku buruk, sedangkan roh manusia yang

dinilai berasal dari suatu unsur yang suci, memiliki potensi mulia mengajak pada

kesucian. Sehingga, apabila seseorang hanya mementingkan hidup kemateriaan

saja tanpa diimbangi dengan kehidupan spiritual dalam bentuk pengabdian

kepada sang Khalik, maka  ia mudah sekali terpengaruh dan terbawa hanyut oleh

kehidupan yang tidak bersih, bahkan lebih dalam lagi dapat terpelosok pada

kejahatan.

Pendidikan jasmani manusia harus disempurnakan dengan pendidikan

rohani. Pengembangan daya-daya jasmani seseorang tanpa dilengkapi dengan

pengembangan daya rohani akan membuat hidupnya berat sebelah dan kehilangan

keseimbangan. Orang yang demikian akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam

3Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: PT Syaamil Cipta Media,
2005), h. 6.

4Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jakarta: Universitas Indonesi/UI-
press, 1985), h. 36.
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hidupnya di dunia, apa lagi kalau hal itu membawa perbuatan tidak baik. Ia akan

menjadi manusia yang merugikan, bahkan membawa kerusakan bagi masyarakat.

Selanjutnya, ia akan kehilangan hidup bahagia di akhirat dan akan menghadapi

kesengsaraan di sana. Oleh karena itu, pengembangan potensi roh (kesucian)

dalam diri manusia amat penting mendapat latihan sebagaimana badan juga

mendapat latihan.

Dalam Islam, ibadahlah yang memberikan latihan rohani (spiritual) yang

diperlukan manusia. Hal ini juga yang menjadi tujuan hidup manusia yaitu

beribadah kepada Allah swt. Sebagaimana dalam Q.S. Az-Zariyat/51: 56. Sebagai

berikut:

           
Terjemahnya:

“Dan tidaklah Aku (Allah) menciptakan jin dan manusia melainkan hanya
untuk beribadah kepada-Ku.”5

Semua ibadah yang ada dalam Islam seperti salat, puasa, dan zakat,

bertujuan membuat roh manusia supaya senantiasa tidak lupa kepada Tuhan,

bahkan senantiasa dekat pada-Nya. Keadaan senantiasa dekat pada Tuhan sebagai

Zat Yang Maha Suci dapat mempertahankan kesucian sesorang.

Terkait dengan pelaksanaan ibadah, hal sangat mendasar yang paling

utama harus diperhatikan dan patut diketahui dan dilaksanakan ialah kebersihan

5Departemen Agama RI, op. cit., h. 523.
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dan kesucian seseorang dalam melaksanakan ibadah, terutama dalam

melaksanakan ibadah salat. Anjuran tentang pentingnya pemeliharaan kebersihan

dan kesucian banyak terdapat dalam ayat al-Qur’an dan hadis Nabi saw. yang di

arahkan bagi kebahagiaan hidup.

Usaha-usaha menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan menjaga

kebersihan pekarangan rumah, termasuk bak mandi, bak wudhu, tempat belajar,

dan yang paling utama ialah menjaga kebersihan tempat ibadah. Yang tidak kalah

pentingnya ialah menjaga kebersihan badan dan pakaian karena seseorang dapat

dikatakan bersih apabilah dapat menjaga kebersihan badan dan pakaian. Seperti

yang terungkap dalam syair arab.

یمان.من اإلةالنظاف
Artinya:

“Kebersihan adalah setengah dari iman.”6

Umat Islam harus selalu menjaga kebersihan karena kebersihan akan

mewujudkan kesehatan jasmani dan rohani. Semua usaha yang ditunjukkan

kepada kebersihan akan mendapat imbalan dari Allah swt. sebagaimana

terungkap dalam Q.S. al-Muddatstsir/74: 4-5,

        

6 Azar Arsyad, Retorika Kaum Bijak (Cet. II; Makassar: Yayasan Fatiyah Makassar, 2005),
h. 19.
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Terjemahnya:

“Dan pakaianmu bersihkanlah. Dan perbuatan dosa tinggalkanlah.”7

Membersihkan pakaian menurut sebagian para ahli tafsir ialah

membersihkan rohani dari segala watak dan sifat-sifat tercela.8 Ringkasnya, ayat

itu memerintahkan agar diri, pakaian, dan lingkungan dibersihkan dari segala

najis, kotoran, dan sebagainya. Di samping itu, juga diperintahkan agar kesucian

selalu dijaga. Demikian pula dengan menanamkan sikap hidup bersih terhadap

peserta didik dan masyarakat pada umumnya. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-

Baqarah/2: 222,

           
Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-
orang yang suci (bersih dari kotoran jasmani maupun rohani).”9

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah menyayangi orang-orang yang

beribadah dan bertaubat dari kesalahan serta kepada mereka yang selalu menjaga

kebersihan.

Berdasarkan hasil pengamatan dan beberapa pertanyaan sementara dari

peneliti pada masyarakat tani di Dusun Ma’lengu terkait dengan pengetahuan dan

pengamalan mereka tentang thaharah/bersuci, baik wudhu, mandi, maupun

7Departemen Agama RI, op. cit., h. 575.
8Aminuddin, dkk., Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2001), h. 16.
9Departemen Agama RI, op. cit., h. 35.
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tayammum, tampak bahwa mereka belum cukup mengetahui apa yang terkait

dengan persoalan thaharah, khususnya para petani yang tinggal di dusun terpencil

itu. Hal inilah sehingga peneliti tertarik mengangkat judul tentang Thaharah atau

dalam bahasanya mereka disebut “appatarangka”.10

Terkait dengan judul dalam skripsi ini, bagi peneliti merupakan sesuatu

yang sangat penting untuk diteliti dan diketahui, karena persoalan thaharah erat

hubungannya dengan pelaksanaan ibadah. Salat adalah salah satu ibadah  yang

paling sering dilaksanakan terutama salat wajib lima waktu, namun pada

pelaksanaannya salat tersebut tidak sah kecuali sebelumnya seluruh keadaan,

pakaian, badan, tempat dan sebagainya dalam keadaan bersih dan suci, baik suci

dari hadas besar, maupun hadas kecil, dan najis. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-

Maidah/5: 6,

                            
                       
                      
                   
                   

10Appatarangka secara umum artinya bersuci, masyarakat tersebut menyebutnya dengan
istilah appatarangka secara khusus artinya mandi janabah..
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Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika
kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan,
lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah
yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur.”11

Sesuai dengan bunyi ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa thaharah

mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan seorang muslim.

Karena thaharah merupakan syarat sahnya salat, dan salat merupakan tiang

agama. Tanpa thaharah yang benar salat seseorang tidak mungkin sempurna. Oleh

karena itu, dikatakan pendahuluan dalam salat itu ialah thaharah. Mengingat ia

adalah kunci salat, sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

.الطھورح الصالةامفت

Artinya:

“Kunci shalat adalah bersuci.” (HR. Tirmiziy : 3 )12

Hadas menghalangi salat, maka bersuci adalah seperti kunci yang

diletakkan kepada orang yang berhadas. Jika ia berwudhu, otomatis kunci itu pun

terbuka. Hal ini juga ditunjukkan oleh ijtihad para fuqaha dalam tulisan-tulisan

11Departemen Agama RI, op. cit., h. 108.
12Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, Sunan At-Tirmizii (Juz 1; Beirut: Darul Fikr,

2005), h. 85.
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mereka yang selalu diawali dengan pembahasan thaharah. Hal tersebut

menunjukkan betapa pentingnya masalah thaharah ini.

Untuk itu, thaharah tidak hanya cukup untuk diketahui, tetapi juga harus

dipraktekkan secara benar. Dalam kenyataannya, ada sebagian umat Islam yang

masih kurang tepat dalam melakukan praktek thaharah. Entah karena kurangnya

pengetahuan atau semata-mata salah dalam pelaksanaannya.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan

thaharah bagi masyarakat, khususnya masyarakat tani di Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa perlu mengetahuinya dan

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, penulis sangat tertarik

untuk mengetahui pentingnya pengetahuan thaharah dan pengamalannya bagi

masyarakat tani Dusun Ma’lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Oleh karena itu, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah yang menjadi

topik pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengetahuan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa?

2. Bagaimana pengamalan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa?
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3. Kendala-kendala apa saja yang ditemukan masyarakat tani Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam mengamalkan thaharah

dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Definisi  Operasional Variabel

Skripsi ini berjudul: “Pentingnya pengetahuan thaharah dan

pengamalannya bagi masyarakat tani Dusun Ma’lengu Kecamatan

Bontolempangan Kabupaten Gowa”.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang penulis

maksudkan dalam skripsi ini, maka perlu adanya definisi operasional variabel

yang dapat memberikan gambaran secara singkat agar interpretasi yang penulis

maksudkan sama dengan yang pembaca pahami ketika/setelah membaca skripsi

ini.

1. Pengetahuan thaharah yang di maksud dalam skripsi ini ialah pengetahuan

yang berkaitan dengan pemahaman tentang thaharah dan tata cara

pelaksanaannya.

2. Thaharah secara bahasa (etimologi) berarti suci dan bersih dari hadas.

Sedangkan menurut istilah (terminologi) bermakna menghilangkan hadas dan

najis.13 Dalam buku Pendidikan Agama Islam dijelaskan thaharah ialah

13‘Abdul ‘Azhim Badawi, Kitab Thaharah (Cet. I; Tasikmalaya: Salwa Press, 2008), h. 5.
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bersih dari hadas dan najis, serta suci badan, pakaian dan tempat.14 Hal itu

tidak berarti bahwa bersuci hanya dilakukan ketika akan melakukan salat

saja, tetapi dalam setiap waktu dan keadaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa thaharah ialah bersih dan

suci dari segala bentuk kotoran, baik hadas besar, hadas kecil dan najis.

3. pengamalan thaharah yang dimaksud dalam skripsi ini ialah tata cara

thaharah yang meliputi: thaharah sugra yaitu dengan wudhu, thaharah kubra

yaitu dengan mandi, dan tayammum apabila keduanya (wudhu dan mandi)

tidak dapat dilakukan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa tujuan dan kegunaan

yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui pengetahuan thaharah masyarakat tani Dusun

Ma’lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui pengamalan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

14Aminuddin dkk., op. cit., h. 19.
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3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemukan masyarakat tani

Dusun Ma’lengu Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa dalam

mengamalkan thaharah dan cara mengatasinya.

b. Kegunaan

1. Dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran ilmiah yang

dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan

(menambah khazanah pengetahuan).

2. Dapat menjadi acuan atau rujukan bagi  masyarakat tani Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa untuk dijadikan sumber

bahan pelajaran serta dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Menjadi pelajaran bagi penulis khususnya dalam memberikan bimbingan

kepada masyarakat tani Dusun Ma’lengu terhadap pengetahuan dan

pengamalan thaharah.

E. Garis Besar Isi Skripsi

Untuk mengetahui secara rinci dan sistematis tentang isi pokok dalam

skripsi ini, penulis menyusunnya menjadi lima bab. Setiap bab dibagi menjadi

beberapa sub bab, maksudnya adalah untuk memudahkan dan mengarahkan

pembahasan serta mempertajam wacana pada masalah dan pembahasan tersebut.

Garis-garis besar isi skripsi disusun secara kronologis sebagai berikut:
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Bab pertama meliputi pendahuluan yang di dalamnya latar belakang

masalah, rumusan masalah, pengertian judul, tujuan dan kegunaan penelitian,

serta garis-garis besar isi skripsi.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan pustaka yang bersifat teoritis, yang

terdiri atas pengertian thaharah meliputi pengertian wudhu, mandi dan tayammum

dengan mengutip pendapat para ahli dari berbagai buku yang ada kaitannya

dengan pembahasan tersebut serta mengulas tentang kajian teoritis mengenai tata

cara pelaksanaan thaharah baik tata cara pelaksanaan wudhu, mandi dan

tayammum.

Bab ketiga, akan mengulas tentang metodologi penelitian yang digunakan

oleh penulis, sehingga data yang diperoleh benar-benar memenuhi syarat

penelitian ilmiah dan keakuratan data dapat dijamin. Selanjutnya penulis

menjelaskan tentang cara mengumpulkan data dengan menggunakan metode

tersebut. Kemudian diakhiri dengan uraian tentang teknik yang digunakan untuk

mengelola dan menganalisis data.

Bab keempat, merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang berisi

tentang kondisi objektif lokasi penelitian, deskriptif hasil temuan, dan implikasi

hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan-

kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian, serta beberapa saran-saran dan

diakhiri dengan catatan bahan pustaka dan lampiran-lampiran.
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BAB

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Thaharah

Thaharah merupakan ciri terpenting dalam Islam yang berarti bersih

dan sucinya seseorang secara lahir dan bathin. Dalam kamus bahasa arab,

thaharah berasal dari kata ,طھره  secara bahasa (etimologi) berarti membersikan

dan mensucikan.1 Sedangkan menurut istilah (terminologi) bermakna

menghilangkan hadas dan najis.2 thaharah berarti bersih dan terbebas dari

kotoran atau noda, baik yang bersifat hissi (terlihat), seperti najis (air seni atau

lainnya), atau yang bersifat maknawi, seperti aib atau maksiat. Sedangkan secara

istilah adalah menghilangkan hadas dan najis yang menghalangi pelaksanaan

salat dengan menggunakan air atau yang lainnya.3

Dengan demikian, thaharah adalah bersih dan suci dari segala hadas

dan najis, atau dengan kata lain membersihkan dan mensucikan diri dari segala

hadas dan najis yang dapat menghalangi pelaksanakan ibadah seperti salat atau

ibadah lainnya.

1 Yunus, Mahmud, Kamus Bahasa Arab (Jakarta: PT. Muhammad Yunus Wa Dzurriyyah,
2007), h. 241.

2‘Abdul ‘Azhim Badawi, loc. cit.
3Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, loc. cit.



14

14

B. Dasar Hukum Thaharah

Thaharah (bersuci) hukumnya ialah wajib berdasarkan penjelasan al

Quran ataupun as-Sunnah. Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 6,

                           
                           
                     
                      
                   

Terjemahnya:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat,
Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika
kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit4atau dalam perjalanan
atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh5perempuan,
lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah
yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur.”6

Berdasarkan bunyi ayat di atas, Allah swt. memerintahkan kepada

orang-orang yang beriman agar dalam melaksanakan ibadah kondisi tubuh atau

badan harus bersih dan suci dari segala kotoran baik yang terlihat maupun yang

4Maksudnya: sakit yang tidak boleh kena air.

5Artinya: menyentuh. menurut Jumhur ialah: menyentuh sedang sebagian Mufassirin ialah:
menyetubuhi.

6Depertemen Agama RI, op. cit., h. 108.
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tidak terlihat, tidak ada alasan bagi orang yang beriman untuk tidak bersuci

dalam melaksanakan ibadah terutama salat.

Suci yang dimaksud tidak hanya pada badan saja, tetapi juga suci dari

seluruh pakaian, tempat dan yang lainnya. Menjaga kesucian merupakan hal

yang disenangi dan dicintai Allah swt. Bahkan mendapatkan ampunan dari–Nya

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an berikut ini:

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222,

           
Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan
menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”7

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Muddatstsir/74: 4,

   
Terjemahnya:

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”

Teringat dengan pengalaman dari salah seorang teman, dimana pada saat

itu ia ingin mendirikan salat, tetapi pada saat yang bersamaan ia tidak bisa salat

disebabkan karena pakaian yang ia pakai meragukannya untuk salat. Melalui

pengalaman ini, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, kebersihan

7 Ibid,. h. 35
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pakaian sangat berpengaruh pada aktivitas ibadah khususnya dalam

melaksanakan salat.

Berdasarkan bunyi ayat di atas, jelas bahwa thaharah sangat penting

dilakukan dalam melaksanakan ibadah terutama salat. Ha ini juga dipertegas

Rasulullah saw. dalam hadisnya beliau bersabda:

مفتاح الصالة الطھور.
Artinya:

“Kunci shalat ialah bersuci”. (HR. Tirmiziy : 3).8

Dari beberapa dasar hukum thaharah di atas, maka dapat dipahami

bahwa bersuci adalah wajib dilakukan bagi seorang muslim/muslimah apabila

ingin melaksanakan ibadah seperti salat atau yang lainnya, sedangkan ia dalam

keadaan terkena hadas atau najis

C. Macam-Macam dan Tata Cara Thaharah

1. Macam-macam thaharah

Para ulama telah mengklasifikasikan thaharah menjadi dua macam:

a. Thaharah haqiqiyyah, yaitu bersuci dari najis, yang meliputi badan,

pakaian dan tempat.

b. Thaharah hukmiyyah, yaitu bersuci dari hadas.

8Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, op. cit., h. 85.
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Thaharah jenis ini hanya berkenaan dengan badan, yang terbagi

menjadi 3 bagian:

1) Thaharah qubra yaitu mandi.

2) Thaharah shugrah yang berupa wudhu.

3) Pengganti keduanya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk

melakukan keduanya (mandi dan wudhu), yaitu tayammum.9

c. Alat thaharah

Dalam bertaharah, ada dua hal alat yang dapat digunakan yaitu:

1) Air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, yakni air yang

masih murni dan belum atau tidak tercampuri oleh sesuatu (najis).10

Adapun air itu sendiri terdapat beberapa macam, diantaranya ialah:

a) Air laut dari Abu Hurairah, ia menceritakan:

صلى هللا علیھ وسلم فقال یا رسول هللا إنا نركب هللا رجل رسول سأل 
بھ عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ونحمل معنا القلیل من الماء فإن توضأنا 

قال رسول صلى هللا علیھ وسلم ھوالطھورماؤه الحل میتتھ.البحر ف
Artinya:

“Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw:
“Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan hanya
membawa sedikit air sebagai bekal. Jika kami pergunakan air
itu untuk berwudhu maka kami akan kehausan. Untuk itu
apakah kami boleh berwudhu dengan menggunakan air laut?
Rasulullah menjawab: air laut itu mensucikan, di mana

9Abu Malik Kamal bin As- Sayyid  Salim, op. cit., h. 21..
10Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita (Cet. XXVIII; Jakarta: Pustaka Al-

Kautsar, 2008), h. 6.
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bangkai hewan yang berada di dalamnya pun halal.” (HR.
Tirmiziy : 69).11

b) Air telaga

Jenis air ini tergolong suci dan mensucikan, sehingga air

tersebut dapat dipakai bersuci.

c) Air sungai

Air sungai adalah air yang berjumlah  banyak, dan tergolong suci

dan mensucikan, sehingga dapat dipakai bersuci.

d) Air hujan sebagaimana firman Alllah dalam Q.S. Al-Anfal/8: 11,

              
Terjemahnya:

“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk
mensucikan kalian.”12

Air hujan adalah air yang diturunkan oleh Allah swt. dari

langit, air hujan selain bermanfaat bagi tanaman dan tumbuh-

tumbuhan, juga juga kepada makhluk hidup lainnya. Khususnya

manusia, air hujan sangat bermanfaat dalam melakukan thaharah

sebab air hujan tergolong air suci dan mensucikan. Sebagaimana

firman Allah dalam Q.S. ali-Furqan/25: 48,

        

11Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, op. cit., h. 130.
12Departemen Agama RI, op. cit., h. 178.
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Terjemahnya:

“Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih.”.13

e) Air salju

Air salju atau air es adalah air yang dapat dipakai bersuci, sebab

jenis air ini tergolong suci dan mensucikan.

f) Air embun

Air embun termasuk air yang dapat dipakai bersuci, sebab air

tersebut tergolong suci dan mensucikan.

g) Air mata air atau air zam zam, air ini termasuk air yang suci dan

mensucikan sehingga dapat digunakan untuk bersuci.

h) Air yang berubah karena lama tidak mengalir.

Air jenis ini disebabkan karena tempatnya, tercampur dengan

sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air itu sendiri,

seperti lumut atau daun yang berada di permukaan air. Dalam

hal ini para ulama telah bersepakat menyebutnya sebagai air

mutlak.14

Selain air mutlak, juga ada beberapa air yang bisa

dipakai bersuci diantaranya ialah:

a) Air yang tercampur oleh sesuatu yang suci, Air dalam jumlah

yang banyak apabila berubah warnanya karena tidak mengalir.

13Ibid., h. 364.
14Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah , op. cit., h. 8.
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b) Air musta’mal, yaitu air yang sudah terpakai atau terjatuh dari

anggota badan orang yang berwudhu. Hal ini berdasar pada sifat

wudhu Rasulullah saw. sebagaimana diriwayatkan dari Abu

Juhaifah r.a.:

ضوء فتوضأ فأتي بو,علیھ وسلم بالھاجرةهللاىخرج علین رسول هللا صل

ىفجعل الناس یأخذون من فضل وضوئھ فیتمسحون بھ, فصلى النبي صل

زة.هللا علیھ وسلم الظھور ركعتین, والعصر ركعتین, وبین یدیھ عن
Artinya:

“Rasulullah saw. menemui kami pada tengah dan air untuk
berwudhu dibawa ke hadapannya. Setelah Nabi saw.
diambil oleh sekelompok orang dan mereka mengolesi
tubuh mereka dengan air bekas whudu itu (sebagai suatu
berkah). (HR. Bukhari : 187).15

c) Air yang terkena najis. Menurut kesepakatan ulama jika air

banyak yang terkena najis mengalami perubahan, baik berubah

rasa, warnah maupun baunya maka air tersebut tidak boleh

digunakan untuk bersuci. Sebaliknya, apabila air tersebut tidak

mengalami perubahan (rasa, warnah dan bau), air ini tetap suci

dan mensucikan. Hal ini berlandaskan hadits dari Abu Sa’id Al-

Khudri ra. Dia berkata:

ن ؟ فقال رسول هللا إر بضاعةئهللا أنتوضأ من بصلىقیل یا رسول هللا
الماء طھورالینجسھ شيء.

Artinya:

15 Muhammad Ahmad Abdul Azis Salim, Shahih Al-Bukhari, (Juz I; Beirut: Dar al-Kutub al-
Ilmiyah, 2004),  h. 183.
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“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah: wahai Rasulullah,
apakah kita akan berwudhu dengan air sumur bidha’ah
(salah satu sumur yang ada di kota Madinah yang biasa
digunakan untuk membuang kain bekas pembalut wanita,
daging anjing serta kotoran-kotoran lain)? Beliau menjawab:
air itu suci dan mensucikan, tidak dinajiskan oleh suatu
apapun.” (HR. At-Tirmiziy : 66).16

d) Air banyak adalah air yang jumlahnya mencapai dua kullah (321

liter). Sebagaima Rasulullah Saw. pernah bersabda:

م یحمل الخبث.ذاكان الماء قلتین لإ
Artinya:

“Apabilah jumlah air itu mencapai dua kullah, maka air itu
tidak mengandung kotoran (tidak najis).” (HR. At-Tirmiziy :
27).17

Imam Syafi’i, telah menetapkan air yang tidak menjadi

najis karena terkena atau bercampur benda najis, yaitu selama

tidak berubah sifatnya sebanyak dua kullah atau lima geribah.

e) Air yang tidak diketahui kedudukannya. Hal ini berdasar pada

kisah Rasulullah pernah melakukan suatu perjalanan pada malam

hari, di mana beliau dan para sahabat melewati seorang yang

tengah duduk di pinggir kolam yang berisi air. Kemudian Umar

ra. bertanya: “Apakah ada binatang buas yang minum di

kolammu ini pada malam hari?”maka Rasulullah berkata:

16. Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, op. cit., h. 128..
17Ibid., h. 129.
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Wahai pemilik kolam, jangan engkau beritahukan kepadanya

(Umar), karena itu suatu hal yang keterlaluan (mempersulit diri

sendiri, red).” (HR. Ahmad dan Baihaqi).18 Air jenis ini seperti

air yang berada di jalanan atau di suatu tempat yang tidak

diketahui kesuciannya, maka air tersebut tetap suci. Sebab Allah

tidak membebani seseorang untuk mencari hakikat air tersebut.

2) Tanah yang suci di atas bumi, pasir, batu, tanah berair. Karena

Rasululah Saw. telah bersabda:

.الي االرض مسجدا وطھورت جعل
Artinya:

“Bumi dijadikan masjid, dan suci bagiku.” (HR.Bukhari : 335).19

Tanah bisa dijadikan sebagai alat thaharah jika air tidak ada,

atau tidak bisa menggunakan air karena sakit dan lain sebagainya.

Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut:

Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa’: 43,

        

Terjemahnya:

“Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah
kamu dengan tanah yang baik (suci).”).20

18 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, op. cit., h. 13.
19Muhammad Ahmad Abdul Azis Salim, op. cit., h. 266.
20Departemen Agama RI, op. cit., h.
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Rasulullah Saw. mengizinkan Amr bin Al-Ash ra. Bertayammum

dari jinabat pada malam yang sangat dingin, karena Amr-bin Al-Ash

mengkhawatirkan keselamatan dirinya jika ia mandi dengan air yang

dingin.21

2. Tata cara bersuci

a. Najis

1) Pengertian najis

Najis ialah sesuatu yang kotor (menjijikkan) menurut pandangan

syariat, dan wajib bagi seorang muslim untuk bersuci dan

membersihkannya jika terkena najis tersebut.22

Najis dianggap suatu benda yang kotor menurut syara’. Misalnya:

bangkai, darah, nanah, segala sesuatu yang keluar dari qubul dan

dubur, anjing dan babi, minuman keras seperti arak dan lainnya,

bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong dan

sebagainya selagi masih hidup.

21Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, op. cit., h. 271.
22Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, loc. cit.
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2) Pembagian najis

Najis terbagi dalam tiga bagian, ialah sebagai berikut:

a) Najis mukhaffafah atau najis ringan, yaitu air kencing bayi laki-

laki yang belum berumur dua tahun dan belum pernah makan

sesuatu kecuali air susu ibunya.

b) Najis mugallazhah atau berat, yaitu anjing dan babi dan

keturunannya.

c) Najis mutawassithah atau najis sedang, yaitu najis yang selain

dari kedua najis tersebut diatas, seperti segala sesuatu yang keluar

dari qubul dan dubur manusia dan binatang, barang cair yang

memabukkan, susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai juga

tulang dan bulunya, kecuali mayat manusia dan bangkai ikan serta

belalang. Najis mutawassithah terbagi dalam dua bagian, yaitu:

(1) Najis ‘ainiyah, ialah najis yang berwujud atau tampak dan

dapat dilihat.

(2) Najis hukmiyah, ialah najis yang tidak kelihatan bendanya,

seperti bekas kencing, atau arak yang sudah kering dan

sebagainya.

3) Cara menghilangkan najis

a) Barang yang terkena najis mugallazhah seperti jilatan anjing atau

babi, maka wajib dibersikan dengan terlebih dahulu membuang
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bendanya lalu dibasuh sebanyak tujuh kali. Salah satu di

antaranya harus dibasuh dengan air yang bercampur tanah.

b) Barang yang terkena najis mukhaffafah dibersihkan cukup dengan

diperciki air pada tempat yang terkena najis tersebut.

c) Barang yang terkena najis mutawassithah harus dibersihkan

sampai sifat dari  najis tersebut betul-betul hilang seperti warnah,

bau, dan rasanya. Adapun jumlah bilangan siramannya yakni

tergantung pada sifat najis tersebut. Boleh satu kali, tiga kali dan

seterusnya, sampai najis itu betul-betul hilang. Adapun cara

menghilangkan najis hukmiyah ialah cukup dengan mengalirkan

air pada tempat yang terkena najis.

d) Najis yang dimaafkan

Najis yang dimaafkan ialah najis yang menurut arti, najis

tersebut tidak usah dibersihkan atau dibasuh, misalnya najis

bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, darah atau nanah

yang sedikit, debu dan air dijalanan yang memercik yang sukar

dihindari.

Adapun tikus atau cecak yang jatuh ke dalam minyak atau

makanan yang beku, dan cecak itu mati di dalamnya, maka

makanan yang harus dibuang pada yang terkena najis saja, yang

lainnya boleh dipakai kembali. Akan tetapi apabila yang terkena

najis seperti tadi adalah barang yang bercair dan susah untuk
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membedakannya bagian mana yang terkena dan bagian mana

yang tidak terkena, maka makanan atau cairan tersebut dibuang

guna menghindari keragu-raguan.

b. Istinja

Istinja’ adalah bersuci dengan air atau yang lainnya untuk

membersihkan najis yang berupa kotoran yang ada atau menempel pada

tempat keluarnya kotoran tersebut (qubul dan dubur) seperti berak dan

kecing. Jadi segala sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur adalah

sesuatu yang dianggap kotor dan wajib dibersihkan atau dihilangkan,

dengan menggunakan air atau yang lainnya.

Pelaksanaan istinja’ atas dasar perintah Rasulullah saw. dalam

beberapa sabdanya, salah satu diantatranya ialah sebagai berikut:

عن ابن عباس قال: مرالنبي صلى هللا علیھ وسلم بحائط من حیطان المدینة, أو 
صلى هللا علیھ وسلم: مكة, فسمع صوت انسانین یعذبان في قبورھما فقال النبي

ر من بولھ, وكان كان أحدھما ال یستتیعذبان, وما یعذبان في كبیر ثم قال: بلى 
قبر منھما اآلخر یمشي بالنمیمة, ثم دعا بجریدة فكرھا كسرتین فوضع على كل

ل لھ : یارسو ل هللا لم فعلت ھذا؟ قال: لعلھ أن یخفف عنھما ما لم تیبسا كسرة, فقی
أو إلى أن ییبسا. 

Artinya:

“diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas r.a.: Pada suatu hari ketika Rasulullah
saw. Bejalan melintasi hiytan (pekuburan) di Madinah atau
Makkah, beliau mendengar suara kesakitan dua orang yang sedang
mengalami siksa kubur. Nabi Muhammad saw. bersabda, “Dua
orang ini disiksa karena melakukan dosa besar.” Nabi saw.
menambahkan, “Benar! (mereka disiksa karena satu dosa besar).
Yang seorang tidak membersihkan dirinya dari kotoran air kencing
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(setelah buang air kecil) sementara yang lainnya karena suka
memfitnah.” (HR. Bukhari : 216)23

Hadis dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

ذا ذھب أحدكم ول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال إعن عائشة رضى هللا عنھا أن رس
.عنھاطب بثالثة أحجارفإ نھا نجزيلى الغائط فلیستإ

Artinya:

“Bila salah seorang diantara kamu pergi buang air, hendaklah istinja’
(bersuci) dengan tiga buah batu, itu telah mencukupinya.” (HR.
Ahmad, an-Nasa’i, dan Abu Daud).24

Dari keterangan hadis di atas, dipahami bahwa bersuci dari

kotoran (istinja) penting dilaksanakan sebab hal ini terkait dengan

adanya azab kubur di hari kemudian, apabila istinja tidak dilaksanakan.

c. Wudhu

1) Pengertian wudhu

Secara bahasa, kata wudhu berasal dari kata al-wadha’ah yang

artinya bersih dan cerah. Jika kata ini dibaca al-wudhu artinya

aktifitas wudhu, sedangkan jika di baca al-wadhu artinya air yang

dipakai untuk berwudhu.25

Wudhu adalah membasuh bagian tertentu yang boleh ditetapkan

dari anggota badan dengan air sebagai persiapan bagi seorang

muslim untuk menghadap Allah swt. Dalam hal ini Allah sendiri

23Muhammad Ahmad ‘Abdul ‘Azis Salim, op. cit., h. 197.
24Hafiz Jalaluddin as-Suyuti, Sunan An-Nasai, (Beirut: Darul Jil)
25Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, op. cit., h. 114.
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yang memerintahkannya dan Dia telah menetapkan bagian-bagian

anggota badan yang harus dibasuh pada saat berwudhu.26

Menurut istilah, wudhu adalah membersihkan anggota tubuh

tertentu (wajah, dua tangan, kepala dan kedua kaki) dengan

menggunakan air, dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil

atau hal-hal yang dapat menghalangi seorang muslim melaksanakan

ibadah salat atau ibadah lainnya.

2) Dasar hukum wudhu

Wudhu merupakan ibadah yang disyariatkan dalam ajaran Islam

berdasarkan tiga alasan, sebaagai berikut:

a) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5: 6,

                        
                   ....

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu hendak
mengerjakakn shalat, basuhlah mukamu dan tanganmu
sampai sikumu lalu sapulah kepalamu dan kakimu hingga
dua mata kaki...”27

b) Dari Abu Hurairah ra. Nabi bersabda:

صالةقبلتالعلیھ وسلم قال: صلى هللال رسول اقیقول :ھریرة اأب
یتوضأ. حتىأحدثمن

26Saykh Kamil Muhammad Uwaidah, op.cit., h. 40.
27Departemen Agama RI, loc. cit.
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Artinya:

“Allah tidak menerimah salat seorang di antara kamu bila
berhadas sampai ia berwudhu lebih dahulu.” (HR. Bukhari
: 135).28

c) Ijma’, yang berarti kesepakatan para ulama dan telah diterima

oleh umat Islam atas disyariatkannya wudhu sebelum

mendirikan salat. Hal ini telah dipraktekkan sejak masa

Rasulullah saw. para sahabat dan sampai sekarang. Tidak ada

satupun generasi yang menyalahi perintah ini.29

3) Keutamaan wudhu

Wudhu mempunyai beberapa keutamaan, di antaranya ialah:

a) Berwudhu memiliki nilai bahwa ia adalah sebagian dari iman.

b) Menghapus dosa-dosa kecil. Dari Abu Hurairah bahwa

Rasulullah saw. bersabda:

وجھھ خرج من وجھھ كل خطیئة ذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل إ
یدیھ رج من ذا غسل یدیھ خماع أو مع اخر قطر الماء فإللیھا معنظر إ

ئة كان بطشتھا یداه مع الما ذا غسل ء فإأو مع اخر قطر الماءكل خظی
ئة أو مع اخر قطر الماءمشتھا رجاله مع الماءرجلیھ خرجت كل خطی

یا من الذنوب.  حتى یخرج نق

Artinya:

“Jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudhu ia
membasuh wajahnya, niscaya dari wajahnya keluar setiap
dosa yang pernah ia lihat bersamaan dengan tetesan air

28Muhammad Ahmad ‘Abdul ‘Azis Salim, op. cit., h. 149.
29A mbo asse, Ibadah Sebuah Petunjuk Praktis (Makassar: Daar al-Hikmah wa al-Uluum,

2008), h. 33.
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yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, niscaya
dari kedua tangannya keluar segala dosa yang pernah
dikerjakan bersamaan dengan tetesan air yang terakhir.
Apabila ia membasuh kedua kakinya, maka akan keluar
setiap kesalahan yang pernah dijalankan oleh kedua kainya
bersamaan dengan tetesan air yang terakhir–sehingga ia
selesai dari wudhu dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.”
(HR. Muslim : 32).30

c) Meningkatkan derajat seorang hamba. Dari Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah saw bersabda:

ویرفع بھ الدرجات قال بلى یاما یمحو هللا بھ الخطایاأدلكم علىأال
الخطا إلى المساجد قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرةل هللاورس

كم الرباط فذلكم الرباط...فذالكم الرباط فذلبعد الصالةوانتظار الصالة  
Artinya:

“Maukah kalian Aku tunjukkan sesuatu dimana dengannya
Allah menghapus kesalahan-kesalahan, dan mengangkat
derajat dengannya? Para sahabata menjawab, Ya mau
wahai Rasulullah? Beliau bersabda, “yaitu
menyempurnakan wudhu pada saat yang sulit, berjalan ke
masjid, dan menunggu shalat setelah shalat, itulah ribath
(sabar terhadap ketaatan).” (HR. Muslim : 41).31

d) Berwudhu salah satu jalan menuju surga dari Uqbah bin Amir,

ia berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda:

علیھما بقلبھ ووجھھ عتین یقبل ركثم صلىمن توضأ فأحسن الوضوء
. وجبت لھ الجنة

Artinya:

“Barangsiapa berwudhu kemudian menyempurnakannya,
kemudian mengerjakan salat sebanyak dua rakaat, ia

30Imam Muhammad bin Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Shahih Muslim (Juz II; Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiah, 1994),  h. 41.

31Ibid., h. 54.
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memfokuskan pada keduanya dengan sepenuh hati dan
wajahnya, niscaya ia pasti mendapat surga.” (HR. An-
Nasai : 151).32

e) Berwudhu merupakan tanda istimewa umat Islam saat

mendatangi Al-haudh (telaga di Masyar).33

f) Air wudhu akan menjelma menjadi cahaya bagi seorang hamba

di hari kiamat. Rasulullah saw bersabda:

من المؤمن حیث یبلغ الوضوء...یةتبلغ الحل
Artinya:

“Al-hilyah (cahaya di hari kiamat) akan menghiasi orang
mukmin sebanyak cakupan wudhunya.” (HR. Muslim :
40).34

g) Berwudhu mengurai ikatan syaitan.35

h) Selalu terpelihara dalam kebersihan dan kesucian diri.

4) Fardhu wudhu

Yang dimaksud dengan fardhu wudhu ialah sesuatu yang harus

/wajib dilakukan dalam berwudhu. Apabila salah satu dari fardhu

wudhu tidak dilakukan maka wudhu tersebut tidak sah. Bertikut ini

beberapa penjelasan fardhu wudhu:

32Hafiz Jalaluddin as-Suyuti, Sunan an-Nasai, (Jilid I; Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 118.
33Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, op. cit., h. 122.
34Imam Muhammad bin Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, op. cit., h. 53.
35Abu Malik Kamil bin Sayyid Salim, loc. cit.
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a) Niat. Berwudhu tanpa disertai dengan niat dalam hati maka

tidak sah, sebab niat adalah kunci utama diterimanya suatu

ibadah. Rasulullah saw. bersabda:

النیات.عمال باانما األ
Artinya:

“Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya.” (HR.
Bukhari : 1).36

b) Membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut kepala

hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri

c) Membasuh kedua tangan sampai siku.

d) Mengusap rambut.

e) Membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki.

f) Tertib (berturut-berturut), artinya mendahulukan mana yang

harus dahulu, dan mengakhirkan mana yang harus diakhirkan.37

5) Syarat-syarat wudhu

a) Islam.

b) Tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya sesuatu

pekerjaan.

c) Berhadas kecil atau tidak dalam keadaan berhadats besar.

d) Dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan.

36Shahih Bukhari, (Jilid I; Beirut: Dar ‘Alim al-Kutub, 1996), h. 2.
37Moh. Rifa’i, Risalah Tuntunan Shalat Lengkap (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009), h.

17.
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e) Tidak terhalangnya air ke anggota tubuh (wudhu), biasanya

berupa getah, cat dan sebagainya.

f) Mengetahui mana yang wajib (fardhu) dan mana yang sunnah.

6) Sunnah-sunnah wudhu

a) Membaca basmalah, sebagaiman yang disebutkan dalam hadis

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

م هللاوضوء لمن لم یذكراسالیقول :هللا علیھ وسلملىصرسول هللا 
علیھ.

Artinya:

”Rasulullah saw. berkata: “Tidak sempurnah wudhu
seseorang yang tidak menyebut nama Allah (dalam
berwudhu).” (HR. Tirmiziy : 25)38

b) Membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan.

c) Berkumu-kumur.

d) Membasuh lubang hidung sebelum berniat.

e) Menyapu seluruh kepala dengan air.

f) Mendahulukan anggota kanan daripada kiri.

g) Menyapu kedua telinga luar dan dalam.

h) Menigakalikan membasuh.

i) Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki.

j) Membaca doa sesudah wudhu.

38Abi ‘Isa Muhmmad bin ‘Isa bin Saurah, op. cit., h. 101.
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7) Hal-hal yang membatalkan wudhu

a) Keluarnaya sesuatu (kotoran tinja) seperti kelurnya air kecil,

dan air besar atau angin/kentut, termasuk wadi dan madzi dari

qubul dan dubur. Para Ulama telah sepakat bahwa kelurnya

kotoran dari kedua jalan, qubul dan dubur tersebut maka wudhu

menjadi batal.

b) Hilangnya kesadara seperti gila, pingsan, mabuk dan tidur.

Mengenai tidur terdapat dua kategori yaitu tidur terlentang dan

tidur dengan bersandar. Menurut kesepakatan ulama tidur dalam

keadaan terlentang membatalkan wudhu, sedangkan tidur dalam

keadaan bersandar terdapat dua pendapat. Menurut imam Malik

Ats-Tsauri, tidur dalam waktu yang lama dalam keadaan

bersandar maka wudhu menjadi batal, tetapi jika tidurnya dalam

waktu yang tidak lama maka wudhunya tidak batal. Sedangka

menurut Imam Syafi’i, tidur dalam keadaan bersandar tidak

membatalkan wudhu meskipun dalam keadaan lama, selama

orang yang duduk tersebut tetap pada posisi yang sama dan

menjaga agar tidak ada sesuatu keluar dari duburnya, dengan

cara menempelkannya ke lantai. Sebagaimana disebutkan pada

sebuah hadits dari Anas bin Malqu, mengatakan:

هللا علیھ وسلم ینامون ثم یقومون فیصلون لىكان أصحاب رسول هللا ص
وال یتو ضؤون. 
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Artinya:

“Para sahabat Rasulullah tertidur (pada wakti menunggu
pelaksanaan shalat isya berjamaah), lalu mereka bangun
dan mengerjaka shalat tanpa berwudhu kembali.” (HR. At-
Tirmidziy : 78).39

c) Tersentuhnya kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim

dengan tidak memakai tutup.

d) Menyentuh kemaluan (qubul dan dubur) dengan telapak tangan

atau jari-jarinya tanpa adanya alas atau penutup, meskipun

kemaluannya itu sendiri.

8) Hal-hal yang mewajikan wudhu

a) Ketika seseorang hendak melaksanakan salat, maka wajib

baginya mengambil air wudhu, sebagaimana penjelasan dalil-

dalil yang telah disebutkan sebelumnya.

b) Ketika hendak mengerjakan tawaf di sekeliling Ka’bah,

diwajikan mengambil air wudhu.

c) Menyentuh mushaf al-Qur’an. Hal ini didasarkan pada hadis

Amr bin Hazm dan Hakim bin Hizam serta Ibnu Umar, bahwa

Rasululah saw. pernah bersabda:

ال یمس القران اال طاھر.

39 Ibid,. h. 136.
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Artinya:

“Tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur’an kecuali orang
yang suci.” (HR. Imam Malik, Daruquthni dan al-
Hakim).”40

d) “Tidak ada yang boleh menyentuh al-Qur’an kecuali orang

yang suci.” (HR. Imam Malik, Daruquthni dan al-Hakim). 41

Selain dari hal-hal yang mewajibkan orang berwudhu,

ada juga beberapa amalan-amalan yang disunahkan didahului

dengan wudhu, seperti ketika hendak menyebut nama Allah

(berdzikir), maka terlebih dahulu disunatkan berwudhu, ketika

hendak tidur, ketika dalam keadaan junub (menggauli istri,

makan atau minum dan tidur) sebelumnya harus berwudhu, dan

juga memperbaharui wudhu.

Adapun amalan yang diharamkan dilakukan bagi orang yang

junub ialah, salat, tawaf, menyentuh atau membawa al-Qur’an

dan berdiam diri di dalam masjid.42

9) Tata cara wudhu

Seseorang yang ingin mengerjakan salat misalnya, wajib

atasnya mengambil air wudhu, karena wudhu merupakan syarat

sahnya salat. Namun sebelum mengambil air wudhu, terlebih dahulu

40 Sa’id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, Panduan Bersuci (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2006), h.
64

41Lot. cit.
42Saykh Kamil Muhammad Uwaidah, op. cit., h. 70.
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ia harus membersihkan badan ataupun pakaian dari segala kotoran

yang menempel seperti najis atau kotoran lainnya. Untuk

mendapatkan nilai ibadah yang sah dalam salat atau ibadah lainnya,

maka harus berwudhu secara benar. Berikut ini tata cara berwudhu:

a) Berniat, niat yang dimaksud yaitu berniat tanpa melafalkan

tetapi dengan hati, karena Nabi saw. tidak pernah sama sekali

mengucapkan dengan mensuarakan baik ketika wudhu, salat

dan tidak pula pada ibadah-ibadah lainnya.43

b) Membaca basmalah. Sebagaimana dijelaskan pada hadis

sebelumnya, bahwa tidak ada wudhu tanpa menyebut nama

Allah untuk mengerjakannya. Sambil mencuci kedua belah

tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih.

c) Setelah membersihkan tangan kemudian berkumur-kumur tiga

kali, sambil membersihka gigi.

d) Selesai mencuci lubang hidung terus mencuci muka tiga kali,

mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah

dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri, sambil niat wudhu:

43Asy Syaikh ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz, Asy Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin,
Kunci Ibadah Praktis Menurut Tuntunan Rasulullah saw. (Cet. I; Jogjakarta: Hikmah Ahlus Sunnah,
2007), h. 12.
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“nawaitul wudhuu’a li raf’il-hadatsil-ashgari fardhal lillaahi

ta’aalaa.”44

e) Setelah mencuci muka, lalu mencuci kedua belah tangan hingga

siku sebanyak tiga kali.

f) Mengusap kepala sekali usapan, yaitu dengan membasahi kedua

telapak tangan lalu mengusapkannya dari kepala bagian depan

(batas normal tumbuhnya rambut) sampai ke tengkuk kemudian

mengembalikannya ke depan.

g) Setelah mengusap kepala, kemudian mengusap kedua daun

telinga, yaitu memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga

dan mengusap kedua bagian luar telinga dengan ibu jari.

h) Selanjutnya, membasuh atau mencuci kedua kaki sebanyak tiga

kali mulai dari ujung jari-jemari kaki sampai dengan kedua

mata kaki.

i) Dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan wudhu, wajib

dikerjakan secara berturut-turut artinya yang dahulu harus di

dahulukan dan yang akhir harus diakhirkan. Demikian pula

dengan mendahulukan mencuci atau membasuh bagian yang

kanan dibanding yang kiri.

j) Terakhir, membaca do’a sesudah berwudhu seperti berikut:

44Moh. Rifa’i, op. cit., h. 19.
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عبده ورسول اواشھد ان محمدهللا وحده الشریك لھالھ االاشھد ان ال
رین واجعلنى من جعلنى من التوابین واجعلنى من المتطھاللھم اهللا

عبادك الصالحین.

Artinya:

“Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah yang tunggal,
tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad
adalah utusan Allah Swt. Ya Allah jadikanlah aku orang
yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci dan
jadikanlah aku dari golongan hamba-hamba-Mu yang
shaleh.” 45

d. Mandi

1) Pengertian mandi

Mandi secara umum dapat berarti meratakan air ke seluruh

anngota tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki.

Sedangkan menurut syariat Islam mandi berarti:

“Bersuci dengan air sebagai alat bersuci dengan cara meratakan air
yang suci lagi mensucikan ke seluruh tubuh dari ujung kepala
sehingga ujung telapak kaki menurut tata cara tertentu yang disertai
niat yang ikhlas karena Allah untuk mensucikan diri.”46

Menurut Kaelany, mandi janabat ialah mandi dengan niat
menghilangkan hadas besar, dengan menyiramkan air ke seluruh
badan, dimana mandi ini diwajibkan dengan 5 sebab, 2 sebab bisa
terjadi pada laki-laki dan 3 sebab bisa terjadi pada perempuan. Sebab
yang terjadi pada laki-laki yakni bersetubuh dan keluarnya air mani.
Sedangkan sebab yang terjadi pada perempuan yaitu, berupa haid
(datang bulan), nifas, dan melahirkan.47

45Ibid., h. 21.
46Ambo Asse, op. cit., h. 37.
47Kaelany HD, Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan (Cet. II; Jakarata: PT. Bumi Aksara,

2005), h. 170.
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Dengan demikian, mandi wajib atau janabat dapat diartikan

sebagai proses penyucian diri seseorang dari hadas besar yang

menempel (baik terlihat atau tidak terlihat) di badan, dengan cara

menggunakan atau menyiramkan air yang suci lagi mensucikan ke

seluruh tubuh.

2) Hukum mandi wajib

Orang mukmin laki-laki dan perempuan wajib baginya

melaksanakan mandi apabila ia berada dalam keadaaan junub.

Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah ayat 6 berikut ini:

     ……

Terjemahnya:

“…dan jika kamu junub, maka madilah…..”

Perintah mandi dalam ayat diatas, diperkuat oleh hadis dari

Abu Hurairah ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda:

ن لم ینزل.ربع ثم جھدھا فقد وجب الغسل وإألاجلس بین شعبھاذاإ
Artinya:

“Jika seorang pria telah duduk di antara keempat cabangnya,
kemudian ia mengarahkannya tenaganya (kiasan untuk
bersetubuh), maka wajiblah mandi baginya, meskipun tidak
keluar mani. ” (HR. Muslim).48

3) Syarat-syarat mandi wajib

Berikut ini beberapa syarat dalam mandi wajib:

48Imam Muhammad bin Muhammad Yusuf As-Sanusi, op. cit.,. h. 195.
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a) Niat.

b) Islam.

c) Berakal.

d) Mumayyiz.

e) Dengan air yang suci lagi mensucikan.

f) Tidak ada penghalang air menyentuh semua kulit.

g) Kepastian berhentinya sesuatu yang mengharuskan mandi.

4) Hal-hal yang mewajibkan mandi

Ada beberapa hal seseorang wajib melaksanakan mandi,

dimana hal-hal tersebut sudah jelas disebutkan dalam al-Qur’an

maupun hadis Rasulullah saw. berikut ini beberapa hal yang

mewajibkan mandi, ialah:

a) Bersetubuh, yakni melakukan hubungan suami istri atau

bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda. Maka keduanya

wajib baginya mandi setelah bersenggama. Rasulullah saw

bersabda:

وجب الغسل.جاوز الختان ذاإ

Artinya:

”Jika dua khitan (kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita)
telah bertemu, maka wajib mandi.” (HR. Tirmiziy : 109).49

49Abi isa Muhammad bin Isa bin Saurah, op. cit., h. 162.
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b) Berhentinya darah haid, dan darah nifas, berdasarkan firman

Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222,

                  
                    
           

Terjemahnya:

“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah:
"Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu
hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum
mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang
mensucikan diri.”50

c) Masuk Islam. Apabila seorang non muslim menyatakan ingin

masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka wajib baginya

mandi, sebagaimana Rasulullah saw. menyuruh Tsumamah al-

Hanafi untuk mandi ketika masuk Islam.

d) Kematian. Apabila orang muslim telah meninggal dunia, maka

wajiblah mayatnya/jasadnya dimandikan oleh orang yang masih

hidup. Hal ini sesuai dengan perintah Rasulullah saw. ketika

memerintahkan pemandian Zainab ra. ketika meninggal dunia.

50Departemen Agama RI, op. cit., h. 35.
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Selain beberapa hal yang mewajibkan untuk mandi, juga

terdapat hal-hal yang disunnahkan untuk mandi, diantaranya

adalah pada hari jum’at, mandi ketika hendak melaksanakan

dua hari raya (idhul fitri dan idhul adha), mandi ketika hendak

berihram, mandi ketika hendak memasuki Mekkah, dan mandi

ketika usai memandikan mayit.

5) Hal-hal yang diwajibkan ketika mandi

Berikut ini beberapa hal yang diwajibkan ketika mandi ialah:

a) Niat, yaitu keinginan hati yang ikhlas untuk menghilangkan

hadas besar.

b) Menyiramkan air ke seluruh badan dengan menggosok bagian-

bagian yang bisa digosok, dan menyiramkan air ke bagian-

bagian yang tidak bisa digosok hingga seorang muslim yakin

bahwa air  telah mengenai seluruh tubuhnya.

c) Mengalirkan ke jari-jari dan rambut (rambut kepalanya, dan lain

sebagainya), dan mencermati tempat-tempat yang tidak terkena

air, seperti tali pusar dan lain sebagainya.

Selain dari hal-hal yang diwajibkan ketika mandi, terdapat

pula hal-hal yang disunnahkan dalam mandi, seperti membaca

basmalah, membersihkan kedua telapak tangan, menghilangkan

kotoran terlebih dahulu, mendahulukan organ-organ tubuh
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wudhu sebelum organ-organ lainnya, berkumur, menghirup air

dengan hidung, mencuci lubang telinga, dan luarnya.

Adapun hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi, seperti

berlebih-berlebihan dalam menggunakan air, mandi di tempat

yang najis, mandi dengan air sisa bersuci wanita, mandi tanpa

penutup dan mandi dengan air yang tidak mengalir.

6) Tata cara mandi

Bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan apabila

telah berada dalam keadaan berhadats besar, maka wajiblah baginya

untuk mandi. Namun dalam prakteknya harus sesuai dengan

tuntunan dan petunjuk Rasulullah saw. yang dilanjutkan oleh para

sahabat-sahabatnya serta para fuqaha atau ulama-ulama yang

memiliki pengetahuan tentangnya. Berikut ini penjelasan tentang

tata cara mandi wajib:

a) Niat dalam hati, telah dijelaskan sebelumnya bahwa segala

amalan harus disertai dengan niat.

b) Membaca basmalah (bismillaahirrahmaanirrahiim).

c) Diawali dengan membasuh kedua telapak tangan tiga kali. Hal

ini didasarkan pada hadis Aisyah ra., menerangkan:

غسل یبدأ فتسل من الجنابةاغذاكان إ:هللا علیھ وسلملىن النبي صأ
,یدیھ
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Artinya:

“Bahwasanya Nabi apabila mandi janabah selalu memulai
dengan membasuh kedua tangannya.” (HR. Bukhari dan
Muslim).51

d) Membasuh kemaluan dengan tangan kiri, yakni membersihkan

kotoran yang terdapat padanya. Hal ini didasarkan pada hadis

berikut:

ثم یفرغ بیمینھ على شمالھ فیغسل فرجھ.

Artinya:

“Kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya atas
tangan kirinya dan lalu membasuh kemaluannya.” (HR.
Bukhari dan Muslim).52

e) Membersihkan tangan kiri, sebab tangan kiri sudah digunakan

membasuh kemaluan dan membersihkan kotoran.

f) Berwudhu, yakni mengambil air whudu sebagaimana berwudhu

ketika ingin melaksanakan salat. Hal ini didasarkan pada hadis

berikut:

لصالةلكما  یتوضأثم یتوضأ 
Artinya:

“Sesudah itu beliau ambil air dan beliau berwudhu
sebagaimana wudhu untuk salat.” (HR. Bukhari dan
Muslim).53

51 Muhammad Ahmad ‘Abdul ‘Azis Salim, op. cit., h. 218.
52Ibid.
53 Ibid.
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g) Menyiram tubuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu,

kemudian menyiram tubuh bagian sebelah kiri, dilanjutkan

dengan menyelah-nyelah rambut secara merata atau

menggosoknya sampai menyentuh kulit kepala dan

menyiramkan air ke kepala, masing-masing tiga kali siraman.

Hal ini didasarkan pada lanjutan hadis di atas:

,ثم یصب على رأسھ شعرول أصفیخلل بھایدخل أصابعھ في الماء ثم
ثالث غرف بیده.

Artinya:

“Setelah itu beliau ambil air dan memasukkan anak-anak
jarinya ke dalam pangkal rambutnya, setelah beliau yakin
telah bersih, lalu menyiramkan air diatas kepalanya
sebanyak tiga kali.” (HR. Bukhari dan Muslim).54

h) Meratakan guyuran air ke seluruh tubuh sambil menggosok

seluruh badan, sebagaimana hadis berikut:

. ض الماء على جلده كلھیفیثم

Artinya:

“Sesudah itu barulah membasuh seluruh tubuhya. Di akhir
sekali beliau membasuh kakinya” (HR. Bukhari dan
Muslim).55

i) Bergeser dari tempat semula kemudian membasuh kaki.

Apabila mandi wajib sudah dilaksanakan, maka

seseorang boleh melaksanakan ibadah seperti salat, sebab di

54Ibid.
55Ibid.
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dalam mandi janabah sudah terdapat wudhu sebagai syarat

sahnya salat, selama yakin bahwa dalam proses mandi tadi

wudhu tidak batal. Akan tetapi, apabila ragu batal atau tidaknya

wudhu dalam proses mandi janabah, maka ia harus mengulang

wudhu setelah mandi.

e. Tayammum

1) Pengertian tayammum

Menurut bahasa, kata tayammum berarti sengaja. Sedangkan

menurut istilah (syariat) tayammum berarti beribadah kepada Allah

swt. yang secara sengaja menggunakan debu yang bersih dan suci

untuk mengusap wajah dan tangan dibarengi niat menghilangkan

hadas bagi orang yang tidak mendapati air atau tidak bisa

menggunakannya.56

Dengan demikian, tayammum ialah bersuci dengan

meggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci, sebagai

pengganti wudhu dan mandi karena tidak mendapatkan air atau

karena tidak bisa menggunakannya  dikarenakan menimbulkan suatu

bahaya.

56Sa’id bin Ali bin Wahaf al-Qahthani, op. cit., h. 157.
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2) Hukum tayammum

Tayammum telah disyariatkan oleh ajaran agama Islam melalui

al-Quran, sunnah serta ijma. Ketentuan tayammum dalam al-Quran

terdapat dalam Q.S. al-Maidah ayat 6, sebagai berikut:

                    
                 
                       
        ...

Terjemahnya:

“Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari
tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu
kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan
tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu
dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,
tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.”57

Sedangkan ketentuan tayammum di dalam sunnah telah dimuat

dalam beberapa hadis yang jumlahnya sangat banyak. Salah satu di

antaranya ialah hadis Imran bin Hashin sebagai berikut:

كنا فى سفر مع النبي صلى هللا علیھ وسلم فصلى بالناس فلما انصرف من
یا فالن أن تصل عكمعتزل لم یصلى مع القوم قال ما منبرجل ذا ھوصالتھ إ

نھ یكفیك.   عید فإبة والماء قال علیك بالصابتني جنمع القوم قال یا نبي هللا أصا

57Departemen Agama RI, loc. cit.
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Artinya:

“Kami pernah berada dalam perjalanan bersama Nabi saw., lalu
beliau salat bersama orang-orang. Ketika (kembali) dari
shalatnya, tiba-tiba beliau bersama seseorang yang menyendiri
dan tidak shalat bersama orang-orang. Beliau bertanya, “apa
yang menghalangi dirimu. Hai fulan, untuk salat shalat bersama
orang-orang ini?” Dia menjawab, “wahai Nabi Allah, aku dalam
keadaan junub sementara tidak ada air.” Beliau bersabda,
“hendaklah engkau menggunakan debu (tayammum), karena ia
sudah cukup bagimu.” (Diriwayatkan Bukhari  dalam kitab
Tayammum, bab ash-sha’id ath-Muslimyakfiihi min al-maa’,
dengan nomor 334. dan Muslim di dalam kitabul masajid wa
mawadhi’u ash-shalat, bab qadha’u ash-shalat al-faa’itah wa
ishtihbab ta’jilu qadha’iha, nomor 682).58

Adapun menurut ijma’, para ulama sepakat mengenai

disyariatkannya tayammum. Kaum muslimin dapat bersuci dengan

air dan dapat pula bersuci dengan tanah yang suci apabila ia tidak

memperoleh air atau tidak bisa menggunakannya. Bagi yang

mendapatkan air serta tidak ada halangan untuk menggunakannya,

maka wajib baginya bersuci dengan memakai air. Sementara bagi

orang yang tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakannya

sebab adanya sesuatu yang menghalanginya, maka ia boleh

bertayammum sebagai pengganti wudhu dan mandi.

Dari beberapa dasar hukum di atas, maka dapat pula diketahui

kepada siapa  tayammum diwajibkan. Seperti, tayammum hanya

diwajibkan bagi orang yang tidak menemukan air dan orang yang

58 Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Al-Bukhari: Aarab-
Indonesia,(Cet. I; Malaysia: Crescent News, 2004), h. 98.
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tidak bisa menggunakannya disebabkan adanya sesuatu yang

menghalanginya, seperti orang sakit yang tidak bisa menyentuh air.

Apabila ia bersuci menggunakan air akan mebahayakan dirinya,

sehingga baginya hanya diwajibkan tayammum, dengan

menggunakan tanah atau debu yang bersih dan mensucikan.

3) Hal-hal yang diwajibkan ketika tayammum

Berikut ini beberapa hal yang diwajibkan dalam tayammum

a) Niat, seorang muslim berniat untuk bertayammum, sebab

dengan tayammum, sesuatu yang tadinya tidak boleh dikerjakan

menjadi boleh dikerjakan seperti salat dan ibadah lainnya.

b) Dengan tanah yang suci. Sebamaimana firman Allah swt. dalam

Q.S. al-Nisa’/4: 43,

                
 

Terjemahnya:

“Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik
(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya
Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.”59

c) Sekali sentuh, maksudnya meletakkan kedua tangan di atas

tanah.

d) Mengusap muka/wajah, dan kedua telapak tangan.

59Departemen Agama RI, op. cit., h. 85.
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4) Hal-hal yang disunnahkan ketika tayammum

a) mengucapkan basmalah, sebab membaca basmalah telah

disyariatkan pada semua amal perbuatan.

b) Menyentuh tanah kedua kalinya, sebab yang diwajibkan hanya

sentuhan yang pertama, sedangkan sentuhan kedua sunnah.

c) Mengusap kedua lengan ketika mengusap kedua telapak tangan,

sebab dianggap cukup baginya hanya dengan mengusap tangan

tanpa lengan. Namun mengusap kedua lengan hanyalah

perbedaan pendapat saja yang beralasan untuk menjaga kehati-

hatian dalam bertayammum.

5) Hal-hal yang membatalkan  tayammum

Tayammum bisa menjadi batal apabila mengalami hal-hal berikut:

a) Segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, maka dapat

juga membatalkan tayammum, sebab tayammum adalah

pengganti wudhu.

b) Menemukan air, apabila seseorang menemukan air sebelum atau

di tengah-tengah mengerjakan salat, maka tayammunnya batal

(kecuali sakit) dan harus kembali berwudhu dengan

menggunakan air.

6) Hal-hal yang bisa dikerjakan dengan tayammum

Segala sesuatu yang bisa dikerjakan dengan wudhu, maka bisa

juga dikerjakan dengan tayammum, seperti salat, tawaf, menyentuh
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al-Qur’an, dan memasuki masjid. Hal  tersebut boleh dikerjakan

karena tayammum adalah pengganti dari wudhu.

7) Tata cara tayammum

Tayammum sama halnya dengan berwudhu yang masing-

masing memiliki cara tertentu dalam pelaksanaannya, yang harus

diketahui oleh seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan,

apabila hendak melaksanakannya. Berikut ini cara-cara dalam

tayammum:

a) Membaca basmalah dengan berniat, seperti:

تعالىستباحتنویت التیمم إل لصالة فرضا

Artinya:

“Aku niat tayammum untuk mengerjakan shalat fardhu
karena Allah.”60

b) Meletakkan kedua tangan ke tanah atau debu yang suci, apabila

tidak ada tanah yang khusus disediakan, maka boleh ke dinding

atau jendela atau kaca yang dianggap ada debunya, boleh pasir,

batu atau yang lainnya

c) Debu yang ada di tangan kemudian ditiup dengan tiupan ringan,

baru mengusapkan debu ke wajah sekali usapan.

60Moh. Rifa’i, op. cit., h. 23.
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d) Apabila seseorang menambah usapan ke lengan sampai siku,

maka kembali diletakkan tangan ke debu kemudia diusapkan

kedua telapak tangannya ke lengannya hingga ke siku. Dan jika

hanya mengusap kedua telapak tangannya saja, maka hal itu

dianggap sudah cukup baginya. Rasulullah saw. bersabda:

, ونفخ فیھما, ثم مسح بھماكفیھي صلى هللا علیھ وسلم بالنبضرب ف

.وجھھ وكفیھ

Artinya:

“Nabi Muhammad saw. kemudin menekankan (kedua
telapak tangannya) dengan ringan ke atas tanah lalu
meniupnya dan mengusapkan debu itu ke wajah dan kedua
belah tangannya yang mulia.” (HR. Bukhari : 338)61

Berdasarkan bunyi hadis di atas, dipahami bahwa

bersuci dengan tayammum adalah suatu cara yang mudah

dilaksanakan. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak

bersuci apabila tidak ada air, sebab Allah memberikan

kemudahan dalam bersuci dengan cara tayammum.

61Muhammd Ahmad ‘Abdul ‘Azis Salim, Shahih Muslim, op. cit., h. 269.
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D. Hikmah dan Urgensi Mengetahui Thaharah

1. Hikmah mengetahui thaharah

Setiap amalan yang dilakukan mempunyai hikmah yang dapat

diambil dan bahkan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, dimana hikmah

itulah yang biasanya dapat mengantarkan seseorang menjadi lebih baik.

Kehidupan akan terasa baik apabila terdapat hikmah di baliknya. Demikian

halnya dengan mengamalkan sesuatu ibadah maka tentunya ada hikmah di

balik itu, yang akan menjadi pelajaran bagi manusia.

Adapun beberapa hikmah mengetahui thaharah ialah sebagai

berikut:

a. Manusia menginginkan agar terpeliharah dalam kesucin.

b. merasa tak ingin melakukan sesuatu yang membuat diri ternoda dengan

sesuatu yang tidak menyenangkan.

c. Seseorang akan mengalami kehidupan yang sehat dan merasakan

kebahagian baik dirinya maupun orang lain.

d. Manusia akan selalu ingin bersih dan suci dirinya baik lahir maupun

batin.

e. Merasakan pikiran yang jernih dan tidak ingin melakukan suatu

perbuatan yang merugi.

f. Akan terasa suasana jiwa yang tenang dan hati yang damai.

g. Manusia selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan-Nya.
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h. Keinginan akan ketaatan beribadah kepada Tuhan-Nya.

2. Urgensi thaharah

Thaharah sangat urgen (penting) disebabkan dengan hal-hal berikut:

1) Thaharah merupakan syarat sahnya salat, sebagaimana sabda Nabi

saw.,

صلى هللا علیھ وسلم قال:  ال تقبل صالة  أبا ھریرة یقول : قال رسول 
من أحدث حتى یتوضأ.

Artinya:

“Tidak diterimah salat bagi orang yang berhadas hingga ia
berwudhu”62

2) Pelaksanaan salat dengan disertai thaharah merupakan bentuk

pengagungan kepada Allah swt. sementara keberadaan hadas dan

janabah, kendatipun bukan najis yang terlihat secara kasat mata,

merupakan najis maknawi yang menimbulkan perasaan jijik pada

tempat yang terkena. Keberadaannya mengurangi unsur pengagungan

kepada Allah, serta bertentangan dengan prinsip kebersihan.63

3) Allah swt. telah menyanjung orang-orang yang menyucikan diri dan

memuji para penghuni masjid Quba. Firman Allah swt. dalam Q.S. al-

Baqarah ayat 222,

62 Ibid., h. 91.
63 Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, op. cit., h. 20.
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Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan
menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”64

Firman Allah dalam Q.S. al-Taubah/9: 108,

            
Terjemahnya:

“Di dalamnya mesjid itu ada orang-orang yang ingin
membersihkan diri. dan Sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bersih.”65

4) Kurang perhatian dalam menjaga kebersihan dari najis menjadi salah

satu sebab datangnya siksa di dalam kubur. sebagaimana hadis yang

diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.:

ط من حیطان المدینة عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال: مر انبي صلى هللا علیھ وسلم بحائ

أو مكة, فسمع صوت إنسانین یعذبان في قبورھما فقال انبي صلى هللا علیھ وسلم: (یعذبان, 

من بولھ, وكان االخر , كان أحدھما ال یستتر یعذبان في كبیر) ثم قال: (بلىوما

.)یمشي بالنمیمة

Artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a.: “pada suatu hari ketika
Rasulullah saw. tengah berjalan melintasi hiythan (pekuburan) di
Madinah atau Makkah, beliau mendengar suara kesakitan dua orang
disiksa karena melakukan dosa besar.” Nabi saw. menambahkan,
“Benar! (mereka disiksa karena satu dosa besar). Yang seorang

64 Departemen Agama, op. cit,. h. 35.
65Departemen Agama RI, op. cit., h. 204.
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tidak membersihkan dirinya dari kotoran air kencing (setelah buang
air kecil) sementara yang lainnya karena suka memfitnah (membuat
permusuhan dengan sahabat-sahabatnya).”66

Persoalan thaharah bukan hanya pada teori saja, akan tetapi lebih

mengarah pada pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini

mengingat bahwa thaharah merupakan kunci diterimanya suatu ibadah.

Dari beberapa hikmah dan urgensi thaharah yang telah dijelaskan

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan thaharah sangatlah

penting diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Thaharah

melambangkan ciri khas orang Islam. Keberimanan seseorang dapat

dilihat dari sejauh mana ia mengamalkan thaharah. Demikian pula

ketaatannya kepada Allah swt. terlihat dari kesucian hati dan dirinya.

66 , Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri, op. cit., h. 75.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Untuk mengetahui keseluruhan populasi yang diteliti pada masyarakat

Dusun Ma’lengu terlebih dahulu penulis memberikan pengertian populasi.

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.1 Dalam pengertian lain

disebutkan bahwa populasi adalah semua individu yang menjadi sumber

pengambilan sampel.2 Sehubungan dengan pengertian di atas, dikemukakan

pula bahwa populasi adalah:

Keseluruhan penduduk yang dimaksud untuk diselidiki atau
universum. Populasi dibatasi sebagai jumlah penduduk atau individu
yang paling sedikit mempunyai sifat sama.3

Dari pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa populasi adalah

keseluruhan objek dalam suatu penelitian yang akan diteliti. Oleh karena itu,

populasi dalam penelitian ini ialah semua yang menjadi sasaran penelitian,

yakni seluruh masyarakat tani yang ada di Dusun Ma’lengu dengan jumlah 40

anggota keluarga.

1Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102.
2Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara,

1993), h. 53.
3Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jakarta; UGM, 1986), h. 45.
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2. Sampel

Sampel adalah sebahagian atau wakil dari populasi yang diteliti.4

Menurut Nana Sudjana, sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih dari

suatu populasi.5

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sampel

adalah sebagian dari sejumlah populasi yang diteliti yang dianggap

representatif. Sampel digunakan untuk mempermudah penulis dalam

melakukan pengambilan data dari objek yang akan ditelitin.

Apabila subjeknya kurang dari 100 orang, maka lebih baik diambil

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya,

jika jumlah subjeknya besar maka, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%

atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari:

a. Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan biaya.

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap objek, karena hal ini

menyangkut banyak sedikitnya data. Sampel.

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. Untuk penelitian

yang resikonya besar, tentu saja jika sampel besar maka hasilnya akan

lebih baik.6

4Suharsimi Arikunto, op. cit, h. 104.
5Nana Sudjana, Pengantar Statistik Pendidikan (Cet. IV; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,

2005), h. 28.
6Ibid., h. 5.
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Dengan demikian, peneliti mengambil dan menetapkan sampel

dari sebagian masyarakat tani yang ada di Dusun Ma,lengu, dengan

rincian populasi sebanyak 40 anggota keluarga kemudian diambillah

sampel sebanyak 15-20 orang, dengan menggunakan teknik purposive

sampling.

3. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu bagi peneliti dalam

mengumpulkan data. Suharsimi Arikunto mengatakan:

Instrumen pengumpulan data adalah alat atau fasilitas yang digunakan
oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan
sistematis sehingga lebih mudah diolah.7

Variasi jenis instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh

penulis adalah:

a. Interview

Interview (wawancara) adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

penulis untuk memperoleh informasi dari responden. Ditinjau dari

pelaksanaannya, interview dibedakan atas:

1) Interview bebas (tidak terstruktur), dimana penulis bebas menanyakan

apa saja, tetapi juga harus menyesuaikan dengan data yang ada.

7Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Cet. XII; Jakarta: PT.
Asdi Mahasatya, 2002), h. 136.
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2) Interview terpimpin (terstruktur), yaitu interview yang dilakukan oleh

penulis dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan

terperinci.

3) Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan

interview terpimpin.8

b. Observasi

Observasi (pengamatan) pada dasarnya adalah pemusatan

pengamatan terhadap sesuatu yang diteliti dengan menggunakan seluruh

panca indra. Observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Observasi sistematis ialah observasi yang dilakukan dengan

menggunakan pedoman sebagai instrumen pengamatan.

2) Observasi non-sistematis ialah observasi yang dilakukan dengan tidak

menggunakan instrumen pengamatan.9

Observasi merupakan jenis kegiatan yang mungkin timbul dan

akan diamati. Jadi, observasi yang dilakukan oleh penulis dalam

pengumpulan data skripsi ini ialah observasi non-sistematis dimana

penulis pengamati secara langsung tanpa menggunakan pedoman sebagai

instrumen pengamatan.

8Ibid., h. 132.
9 Ibid., h. 133.
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c. Tes

Tes berfungsi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan

pengamalan seseorang atau masyarakat terkait dengan data atau informasi

yang diinginkan.

d. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir

yang beriisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang

atau masyrakat untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dari informasi

yang dipergunakan oleh peneliti.

Angket sebagai salah satu bentuk instrumen mempunyai kelebihan

dengan bentuk instrumen lainya, sedangkan pengumpulan data dengan

malalui cara angket dapat dilakukan dengan banyak orang untuk

mengantar dan menjemput kembali angket tersebut setelah diisi oleh

responden dan dapat pula dilakukan untuk penelitian secara massal ke satu

tempat dengan waktu yang sangat singkat.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Adapun cara-cara yang akan dipakai oleh penulis dalam rangka

pengumpulan data skripsi nantinya ialah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Riset kepustakaan ini merupakan salah satu cara yang digunakan

untuk mengumpulkan data melalui perpustakaan dengan membaca buku-
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buku, majalah, surat kabar dan buletin yang berkaitan dengan masalah

yang dibahas. Riset kepustakaan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Kutipan langsung, yaitu mengutip isi dari sebuah karangan dengan

tidak merubah redaksinya.

2) Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip isi dari sebuah karangan

dengan merubah redaksinya dengan menggunakan bahasa penulis

sendiri tanpa merubah maksudnya, serta memberikan ulasan dan

tanggapan dari sumber tersebut.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu penulis memperoleh data dari penelitian

secara langsung pada lapangan dimana objek penelitian kita berada. Di

dalam pengumpulan data sehubungan dengan pembahasan skripsi ini,

maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Observasi yaitu pemusatan pengamatan terhadap apa yang diteliti

dengan menggunakan seluruh panca indra.

2) Interview atau wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi

dengan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian untuk

mendapatkan informasi yang akurat.

3) tes yaitu suatu proses pengujian yang berhubungan dengan apa yang

diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung.
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5. Teknik analisis data

Adapun tekhnik  analisis data yang digunakan untuk memperoleh data

diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan dan analisa dengan menggunakan

tekhnik statistic deskriptif dengan menghitung presentase. Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut :

P =
N
F

x 100%

Dimana :

P = persentase

F = Frequensi

N = Jumlah subjek /responden

Hasil dari perhitungan tersebut kemudian penulis tabulasikan dalam

bentuk tabel frekuensi dan diberikan interpretasi terhadap hasil tabulasi untuk

menjawab  permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya dan akan

diperjelas oleh data hasil observasi.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Selayang Pandang Dusun Ma’lengu

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Dusun Ma’lengu menempti tempat kurang srategis,

hal ini disebabkan karena masih sulitnya ditempuh jalur transportasi yang

menghubungkan baik itu antar Dusun, Desa, Kecamatan, maupun Kabupaten.

Selain itu, letak Dusun Ma’lengu relative jauh dari ibukota Desa, Kecamatan

dan Kabupaten yang merupakan pusat pelayanan utama, dalam hal ini Kota

Bontolempangan dan Sungguminasa. Dusun Ma’lengu merupakan dataran

tinggi yang subur pada musim hujan dan gersang pada musim kemarau,

ketinggiannya sekitar 150-1300 meter diatas permukaan air laut. Banyaknya

curah hujan 3600 mm/mh, dengan suhu udara rata-rata 27 C`.1

2. Letak Geografis

Luas Wilayah ± 4,79 Km2. yang mempunyai batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Manimbahoi

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Dusun Langkowa.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Dusun Pa’ladingan.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Gunung Lompobattang.

1 Monografi PP No. 72 Tahun 2005, Desa Pa’ladingan Kec. Bontolempangan Kab. Gowa.
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Jarak dari Pemerintahan

Jarak dari ibu kota Desa 3,5 Km.

Jarak dari ibu kota Kecamatan 7,5 Km.

Jarak dari ibu kota Kabupaten 76 Km.

Luas Wilayah Dusun Ma’lengu dalam Tata Guna lahan

Sawah : 12 ha.

Pemukiman : 6,9 ha.

Kebun : 5 ha.

Hutan : 212,5 ha.

Administrasi Dusun Ma’lengu

Wilayah Dusun Ma’lengu terdiri dari terdiri dari 3 (tiga) Rukun Warga

(RW) dan 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT).

3. Kondisi Sosial Masyarakat

Masyarakat Dusun Ma’lengu sebagian besar adalah petani. Tingkat

pendidikan warga Dusun Ma’lengu rata-rata SR (Sekolah Rakyat). Dengan

pendididkan yang rendah, mempengaruhi pemahaman terhadap agama yang

juga masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman dan aktifitas

masyarakat masih melakukan acara-acara ritual di tempat-tempat yang

dianggap keramat dengan membawa macam-macam sesajen

.
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4. Struktur Organisasi Pemerintahan Dusun Ma’lengu

Tabei 1. Struktur organisasi pemerintahan Dusun Ma’lengu

No Nama Jabatan

1 H. Muhammad Ali, R. Kepala Dusun Ma’lengu

2 Muhammad Shaleh, B. Imam Dusun Ma’lengu

3 Dg. Sanuddin Ketua RW I Ma’lengu

4 Muh. Ali, M. Ketua RW II Ma’lengu

5 Dg. Samba Ketua RW III

6 Dg. Misi Ketua RT I

7 Dg. Amir Ketua RT II

8 Dg. Basri, M Ketua RT III

Sumber: Dokumen Pemerintahan Dusun Ma’lengu

B. Gambaran pengetahuan Thaharah Masyarakat Tani Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada masyarakat tani

Dusun Ma’lengu dengan menggunakan metode tes, angket, dan wawancara. Pada

bagian ini akan dibahas mengenai pengetahuan thaharah masyarakat tani Dusun

Ma’lengu. Melalui proses wawancara dan tes pengetahuan kepada masyarakat

tani terkait dengan pengetahuan mereka tentang thaharah terlihat bahwa masih

banyak masyarakat khususnya masyarakat tani di Dusun Ma’lengu yang belum

paham betul apa itu thaharah. Seperti yang dialami Bapak Daeng. Salasah
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mengatakan, “tenapa ni asseng bajiki nikanaya thaharah, nasaba ikatte riolo

taena ni assikola, tena todong nigappai ri papilajaranga, niaja niasseng minka

pangngissengan tau rioloaji iami antu battu ri tautoaya minka niaki sisalana

pappilajaran rikamma-kammaya anne (Kami belum terlalu paham mengenai

thaharah, sebab dulu kami tidak sekolah dan tidak mendapat pelajaran thaharah,

adapun sedikit yang kami tahu dari orang tua kami dulu tetapi terdapat perbedaan

dengan apa yang kita pelajari sekarang).”2

Pernyataan Bapak Daeng Salasah sekaligus mewakili pernyataan

bapak/ibu yang lain, yang menggambarkan bahwa pengetahuan thaharah

masyarakat tani masih kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 2. Mengetahui arti berwudhu, mandi dan tayammum

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sangat Tahu 1 5%

2 Tahu 4 20%

3 Kurang Tahu 14 70%

4 Tidak Tahu 1 5%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis angket nomor 1

2 Hasil wawancara,  pada tanggal 21 Januari 2011.
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Hasil persentase dari tabel di atas mengenai pengetahuan thaharah

masyarakat tani Dusun Ma'lengu, menunjukkan bahwa yang menjawab “sangat

tahu” sebanyak 1 orang atau 5%, sedangkan yang menjawab “tahu” sebanyak 4

orang atu 20%, adapun yang menjawab “kurang tahu” sebanyak 14 orang atau

70%, dan yang menjawab “tidak tahu” sebanyak 5% atau 1 orang saja.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan thaharah  masyarakat tani

masih cukup kurang, dengan persentase 75% masyarakat tani belum mengetahui

arti daripada wudhu, mandi dan tayammum..

Tabel 3. Mengetahui tujuan, manfaat, kegunaan dilakukannya wudhu,
mandi dan tayammum.

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sangat Tahu 2 10%

2 Tahu 10 50%

3 Kurang Tahu 7 35%

4 Tidak Tahu 1 5%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis angket nomor 2

Hasil persentase dari tabel di atas, mengenai pengetahuan thaharah

masyarakat tani Dusun Ma’lengu terhadap tujuan, manfaat dan kegunaan,

dilakukannya wudhu, mandi dan tayammum, menunjukkan bahwa yang

menjawab “sangat tahu” sebanyak 2 orang atau 10%, 10 orang atau 50%  yang
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menjawab “tahu”, sedangkan yang menjawab “kurang tahu” sebanyak 35% atau 7

orang, dan “tidak tahu” sebanyak 1 orang atau 5%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan thaharah masyarakat tani

masih cukup kurang, dengan persentase 40 % masyarakat tani belum mengetahui

tujuan, manfaat, dan kegunaan dilakukannya wudhu, mandi dan tayammum. .

Tabel 4. Mengetahui tata cara berwudhu, mandi dan tayammum
No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sangat Tahu 1 5%

2 Tahu 5 25%

3 Kurang Tahu 14 70%

4 Tidak Tahu 0 0%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis dari angket nomor 3

Hasil persentase di atas mengenai pengetahuan thaharah masyarakat tani

Dusun Ma’lengu tentang tata cara berwudhu, mandi dan tayammum,

menunjukkan bahwa yang menjawab sangat “tahu” sebanyak 5% atau 1 orang,

dan yang “tahu” sebanyak 5 orang atau 25%, sedangkan yang menjawab “kurang

tahu” sebanyak 70% atau 14 orang, dan “tidak tahu” sebanyak 5% atau 1 orang.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan thaharah masyarakat tani

masih cukup kurang, dengan persentase 70% masyarakat tani belum mengetahui

tata cara wudhu, mandi, dan tayammum.
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Dari jumlah keseluruhan hasil persentase pengetahuan thaharah

masyarakat tani pada tabel di atas, telah memberikan gambaran bahwa

pengetahuan thaharah masyarakat tani masih cukup kurang.

C. Pengamalan thaharah Masyarakat Tani Dusun Ma’lengu Kecamatan

Bontolempangan Kabupaten Gowa.

Thaharah merupakan ibadah yang sangat penting dalam ajaran agama

Islam. Oleh karena itu, Pengamalan thaharah harus dilakukan sesuai dengan

petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah saw. Sebab apabila seseorang

mengamalkan thaharah namun tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah maka

thaharah yang dilakukan dianggap tidak sah, dan apabila cara bersuci tidak sah

maka secara otomatis ibadah yang dilakukan dari thaharah yang tidak benar juga

tidak benar. Sebab bagian dari sahnya suatu ibadah ialah ketika caranya bersuci

itu juga sah. Salat merupakan salah satu contoh ibadah yang tidak sah dilakukan

apabila sebelum melakukannya tidak didahului dengan thaharah (berwudhu).

Oleh karena itu, jauh-jauh sebelumnya Rasulullah saw. sudah menyampaikan

bagaimana cara bersuci dengan baik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

Berikut ini beberapa tabel pengamalan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu.
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Tabel 5. Mengambil air wudhu seketika hendak melaksanakan ibadah
seperti mengerjakan salat, membaca Al-Qur’an atau ibadah yang lain.

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sering 20 100%

2 Jarang 0 0%

3 Kadang-Kadang 0 0%

4 Tidak Pernah 0 0%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis dari angket nomor 4

Hasil persentase dari tabel di atas mengenai masyarakat tani mengambil

air wudhu seketika hendak melaksanakan ibadah seperti mengerjakan salat,

membaca al-Qur’an atau ibadah yang lain, menunjukkan bahwa yang menjawab

“sering” sebanyak 20 orang atau 100%, sedangkan yang menjawab “jarang,

kadang-kadang dan tidak pernah” tidak sama sekali atau 0%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengamalan thaharah masyarakat tani

cukup bagus, dengan persentase 100% masyarakat tani Mengambil air wudhu

seketika hendak melaksanakan ibadah seperti mengerjakan salat, membaca al-

Qur’an atau ibadah yang lain.
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Tabel 6. Melakukan mandi wajib apabila dalam keadaan junub seperti,
setelah berhubungan suami istri, mimpi yang mengakibatkan keluarnya
air mani bagi laki-laki, bersuci setelah masa haid, nifas, dan melahirkan
bagi perempuan.

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sering 16 80%

2 Jarang 1 5%

3 Kadang-Kadang 3 15%

4 Tidak Pernah 0 0%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis dari angket nomor 5

Hasil persentase dari tabel di atas mengenai masyarakat tani yang

melakukan mandi wajib apabila dalam keadaan junub seperti, setelah

berhubungan suami istri, mimpi yang mengakibatkan keluarnya air mani bagi

laki-laki, bersuci setelah masa haid, nifas, dan melahirkan bagi perempuang,

menunjukkan bahwa yang menjawab “sering” sebanyak 16 orang atau 80%,

“jarang” sebanyak 1 orang atau 5%, sedangkan yang menjawab “kadang-kadang”

sebanyak 3 orang atau 15 %, dan “tidak pernah” tidak ada atau 0%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengamalan thaharah masyarakat tani

cukup bagus, dengan persentase 80% masyarakat tani Melakukan mandi wajib

apabila dalam keadaan junub seperti, setelah berhubungan suami istri, mimpi

yang mengakibatkan keluarnya air mani bagi laki-laki, bersuci setelah masa haid,

nifas, dan melahirkan bagi perempuan.
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Tabel 7. Bersuci dengan menggunakan tanah atau debu sebab tidak
ditemukannya air

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sering 3 15%

2 Jarang 10 50%

3 Kadang-Kadang 2 10%

4 Tidak Pernah 5 25%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis dari angket nomor 6

Hasil persentase dari tabel di atas mengenai masyarakat tani yang

bersuci dengan menggunakan tanah atau debu sebab tidak ditemukannya air,

menunjukkan bahwa yang menjawab “sering” sebanyak 3 orang atau 15%,

“jarang” sebanyak 5 orang atau 25%, sedangkan yang menjawab “kadang-

kadang” sebanyak 10% atau 2 orang, dan “tidak pernah” sebanyak 25% atau 5

orang.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengamalan thaharah masyarakat tani

sangat kurang, dengan persentase 85% masyarakat tani kurang mengamalkan

thaharah dengan menggunakan tanah atau debu apabila tidak ditemukan air untuk

bersuci.
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Tabel 8. Bersuci dengan menggunakan tanah atau debu sebab dalam
keadaan sakit tidak dapat menggunakan air

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sering 2 10%

2 Jarang 5 25%

3 Kadang-Kadang 1 5%

4 Tidak Pernah 12 60%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis dari angket nomor 7

Hasil persentase dari tabel di atas mengenai masyarakat tani bersuci

dengan menggunakan tanah atau debu sebab dalam keadaan sakit tidak dapat

menggunakan air, menunjukkan bahwa yang menjawab “sering” sebanyak 2

orang atau 10%, “jarang” sebanyak 5 orang atau 25%, sedangkan 1 orang atau 5%

yang menjawab “kadang-kadang” dan sebanyak 60% atau 12 orang yang

menjawab “tidak pernah”.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengamalan thaharah masyarakat tani

sangat kurang, dengan persentase 90% masyarakat tani kurang mengamalkan

thaharah dengan menggunakan tanah atau debu apabila dalam keadaan sakit atau

tidak bisa menyentuh air.



76

76

Tabel 9. Bersuci setelah buang tinja

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sering 18 90%

2 Jarang 2 10%

3 Kadang-Kadang 0 0%

4 Tidak  Pernah 0 0%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisi dari angket nomor 8

Hasil persentase dari tabel di atas mengenai masyarakat tani bersuci

setelah buang tinja, menunjukkan bahwa yang menjawab “sering” sebanyak 18

orang atau 90%, dan “jarang” sebanyak 2 orang atau 10%, sedangkan responden

yang menjawab “kadang-kadang” dan “tidak pernah” tidak ada atau 0%. Adapun

2 orang yang menjawab “jarang” itu pada saat buang air kecil khususnya laki-laki

jarang bersuci.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengamalan thaharah masyarakat tani

cukup bagus, dengan persentase 90% masyarakat tani mengamalkan thaharah

setelah buang tinja.
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Tabel 10. Bersuci setelah buang tinja dengan menggunakan daun, kapas
atau sejenisnya sebab tidak ditemukan air

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sering 3 15%

2 Jarang 11 55%

3 Kadang-Kadang 3 15%

4 Tidak Pernah 3 15%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis dari angket nomor 9

Hasil persentase dari tabel di atas mengenai masyarakat tani bersuci

setelah buang tinja dengan menggunakan daun, kapas atau sejenisnya sebab tidak

ditemukan air, menunjukkan bahwa yang menjawab “sering” sebanyak 15% atau

3 orang, dan “jarang” sebanyak 55% atau 11 orang, sedangkan responden yang

menjawab “kadang-kadang” dan “tidak pernah” masing 3 orang atau 15%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengamalan thaharah masyarakat tani

sangat kurang, dengan persentase 85% masyarakat tani kurang mengamalkan

thaharah setelah buang tinja dengan menggunakan daun, kapas, atau sejenisnya

apabila tidak ditemukan air.
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Tabel 11. Bersuci setelah terkena najis seperti jilatan, kencing dan tai
dari anjing atau babi

No Jawaban Frekuensi Presentase

1 Sering 17 85%

2 Jarang 2 10%

3 Kadang-Kadang 1 5%

4 Tidak Pernah 0 0%

Jumlah 20 100%

Sumber data: hasil analisis dari angket nomor 10

Hasil persentase dari tabel di atas mengenai masyarakat tani bersuci

setelah terkena najis seperti jilatan, air kencing, dan tai dari anjing atau babi,

menunjukkan bahwa yang menjawab “sering” sebanyak 17 orang atau 85%,

“jarang” sebanyak 2 orang atau 10%, sedangka 1 orang atau sebanyak 5%

menjawab “kadang-kadang” dan “tidak pernah” tidak ada atau 0%.

Hasil ini menunjukkan bahwa pengamalan thaharah masyarakat tani

cukup bagus, dengan persentase 85% masyarakat tani mengamalkan thaharah

setelah terkena najis seperti jilatan, air kencing, dan tai dari anjing atau babi.
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D. Kendala-kendala yang Ditemukan Masyarakat Tani Dusun Ma’lengu

Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa Dalam Mengamalkan

Thaharah dan Cara Mengatasinya.

1. Kendala-kendala yang ditemukan masyarakat tani Dusun Ma’lengu dalam

mengamalkan thaharah.

Berdasarkan hasil wawancara pada masyarakat tani di Dusun

Ma’lengu terkait dengan kendala-kendala yang sering dialami dalam hal

pelaksanaan thaharah, baik wudhu, mandi, maupun tayammum, secara

keseluruhan kendala-kendala yang dialami masyarakat tersebut hampir semua

sama. Seperti yang dungkapkan oleh salah seorang responden, Nurhidaya,

dalam hal mandi wajib mengatakan: “biasai punna ahaddasakki riwaktu

bangngia gassingi tenamo ni je’ne subuh nasaba’ sannaki dinginna je’neka

punna appatarangka riwaktu subua jari biasai tertundai sambayang subua

siagang gassing tongi tenamo  ni assambayang subu (terkadang terjadi hadas

besar diwaktu malam, dan biasanya mandi  wajib tidak dilakukan pada waktu

subuh sebab air yang ada sangat dingin, sehingga salat subuh pun tertunda dan

bahkan tidak dilaksanakan).”3

Selain dari pengaruh air yang sangat dingin sehingga orang tidak

bersuci, juga karena adanya keraguan dalam menggunakan air yang

jumlahnya sedikit, sebab di daerah tersebut tergolong daerah yang kurang air

3 Hasil wawancara pada tanggal 25 januri 2011.
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apabila memasuki musim kemarau. Dalam hal bertayammum, masyarakat tani

merasa sulit menentukan tanah yang suci disebabkan banyaknya anjing yang

berkeliaran yang biasanya kencing dimana-mana sehingga mereka pun ragu

bersuci dengan menggunakan tanah/atau debu tersebut. Demikian  halnya

dalam beristinja dengan menggunakan daun atau sejenisnya untuk bersuci,

masyarakat belum memahami tata cara bersuci dengan menggunakan daun

atau sejenisnya dan juga karena masih ragu akan kesucian dirinya apabila

menggunakan alat suci berupa daun atau sejenisnya.

2. Cara mengatasi kendala-kendala yang ditemukan masyarakat tani Dusun

Ma’lengu dalam hal pelaksanaan thaharah.

Masyarakat tani pada umumnya kesulitan dalam melaksanakan

thaharah (bersuci) pada waktu tertentu, seperti merasa tidak sanggup untuk

mandi (appatarangka) pada waktu subuh, padahal malamnya ia berhadas

besar. Salah satu penyebab ketidaksanggupannya itu disebabkan kondisi air

yang tidak mendukung, dimana air yang ingin dipakai untuk bersuci itu sangat

dingin. Maka salah satu cara agar masyarakat tetap bersuci pada waktu itu, ia

boleh memakai air hangat untuk bersuci, sebab alangkah dosanya seseorang

yang tidak bersuci dan meninggalkan salat wajib hanya dengan alasan faktor

air yang yang tidak mendukung. Apabila kondisi tubuh yang tidak

memungkinkan memakai air, seperti orang sakit yang tidak bisa menyentuh

air dikarenakan apabila menyentuh air maka sakitnya bertambah parah, maka
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boleh bertayammum yaitu bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang

suci. Sebab Allah Swt. sama sekali tidak memberatkan kaumnya dalam

berbuat sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah

ayat 286.

              
terjemahnya:

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”4

Untuk berbuat sesuatu, maka terlebih dahulu keyakinan perlu

ditanamkan di dalam hati agar supaya kita tidak ragu dalam mengamalkan

sesuatu. Seperti yang dialami masyarakat tani, dalam hal bersuci seperti

wudhu dengan air yang jumlahnya sedikit dan tayammum dengan tanah atau

debu yang banyak di hinggapi binatang seperti anjing, mereka masih ragu

menggunakan alat bersuci itu, disebabakan karena tidak adanya keyakinan

yang tertanam di dalam hati terhadap sesuatu yang ingin dilakukan. Oleh

karena itu keyakinan amat sangat perlu ditanamkan di dalam hati. Dengan

demikian segala sesuatu perbuatan atau ibahah yang kita amalkan perlu kita

yakini seyakin-yakinnya, sehingga tidak ada lagi keraguan didalamnya.

4 Departemen Agama, op. cit., h. 49.
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E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data di atas yang dilakukan secara deskriptif

kualitatif menunjukkan bahwa pengetahuan thaharah dan pengamalannya bagi

masyarakat tani Dusun Ma’lengu masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari hasil

wawancara dan tes pengetahuan kepada masyarakat tani di Dusun Ma’lengu,

dimana mereka mengaku bahwa pengetahuan mereka masih kurang dikarenakan

kurangnya bimbingan agama dan juga karena mereka pada umunnya rata-rata

berpendidikan di bawah standar yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan

khususnya dalam bidang agama.

Bukti yang kongkrit dapat dilihat pada jawaban angket nomor 1 tabel 1,

terlihat bahwa masyarakat tani kurang tahu dengan thaharah, dimana responden

yang memberi jawaban “kurang tahu” sebanyak 14 orang atau 70% ditambah

dengan yang tidak tahu sebanyak 5%, sedangkan yang tahu dan sangat tahu

semuanya hanya berjumlah 25% atau sebanyak 5 orang.

Selanjutnya pengamalan thaharah bagi masyarakat tani Dusun Ma’lengu

masih cukup rendah, hal ini dapat dilihat pada hasil jawaban angket nomor 7 dan

9 pada tabel 7 dan 9. Dimana pada tabel 7 responden yang memberikan jawaban

“sering” hanya 10%, sedangkan yang memberikan jawaban “tidak pernah”

sebanyak 50% di tambah dengan jawaban “jarang” dan “kadang-kadang”

keduanya berjumlah 30%. Selanjutnya pada tabel 9 responden yang memberikan

jawaban “sering” hanya 15%, sedangkan yang menjawab “jarang”, kadang-
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kadang” dan ”tidak pernah” semuanya berjumlah 85%, maka hasil maksimal

masyarakat tani kurang mengamalkan thaharah rata-rata sebanyak 75% - 80%.

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa pengetahuan

dan pengamalan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu masih kurang, dengan

persentase rata-rata di bawah 50%.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengetahuan thaharah dan pengamalannya

bagi masyarakat tani Dusun Ma’lengu Kecamatan  Bontolempangan Kabupaten

Gowa. Maka dari itu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu masih cukup kurang.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan tes pengetahuan kepada

masyarakat tani di Dusun Ma’lengu, dimana mereka mengaku bahwa

pengetahuan mereka masih kurang dikarenakan kurangnya bimbingan agama

dan juga karena mereka pada umunnya rata-rata berpendidikan di bawah

standar yang kurang berpengalaman dan berpengetahuan khususnya dalam

bidang agama.

2. Pengamalan thaharah masyarakat tani Dusun Ma’lengu masih cukup rendah,

hal ini dapat dilihat pada hasil jawaban angket nomor 7 dan 9 pada tabel 7 dan

9. Dimana pada tabel 7 responden yang memberikan jawaban “sering” hanya

10%, sedangkan yang memberikan jawaban “tidak pernah” sebanyak 50% di

tambah dengan jawaban “jarang” dan “kadang-kadang” keduanya berjumlah

30%. Selanjutnya pada tabel 9 responden yang memberikan jawaban “sering”

hanya 15%, sedangkan yang menjawab “jarang”, kadang-kadang” dan ”tidak
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pernah” semuanya berjumlah 85%, maka hasil maksimal masyarakat tani

kurang mengamalkan thaharah rata-rata sebanyak 75% - 80%.

3. Kendala-kendala yang sering dialami masyarakat tani Dusun Ma’lengu dalam

hal pelaksanaan thaharah baik wudhu, mandi, maupun tayammum serta yang

lainnya, secara keseluruhan kendala-kendala yang dialami masyarakat

tersebut hampir semua sama. Kendala-kendala tersebut seperti pengaruh air

yang sangat dingin sehingga mereka tidak bersuci, juga karena adanya

keraguan dalam menggunakan air yang jumlahnya sedikit, sebab di daerah

tersebut tergolong daerah yang kurang air apabila memasuki musim kemarau.

Dalam hal bertayammum, masyarakat tani merasa sulit menentukan tanah

yang suci disebabkan banyaknya anjing yang berkeliaran yang biasanya

kencing dimana-mana sehingga mereka pun ragu bersuci dengan

menggunakan tanah/atau debu tersebut. Demikian  halnya dalam beristinja

dengan menggunakan daun atau sejenisnya untuk bersuci, masyarakat belum

memahami tata cara bersuci dengan menggunakan daun atau sejenisnya, dan

juga karena masih ragu akan kesucian dirinya apabila menggunakan alat suci

berupa daun atau sejenisnya.

Salah satu cara agar masyarakat tetap bersuci dalam kondisi apapun,

seperti air yang sangat dingin maka boleh memakai air hangat untuk bersuci.

Apabila kondisi tubuh yang tidak memungkinkan memakai air, seperti orang

sakit yang tidak bisa menyentuh air dikarenakan apabila menyentuh air maka
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sakitnya bertambah parah, maka boleh bertayammum yaitu bersuci dengan

menggunakan tanah atau debu yang suci.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka di bawah ini

terdapat beberapa saran

1. Agar masyarakat tani Dusun Ma’lengu senantiasa mengamalkan thaharah,

terutama pada saat ingin melaksanakan ibadah seperti salat sebagai ibadah

yang setiap kali dilaksanakan.

2. Sebaiknya masyarakat tani Dusun Ma’lengu membiasakan bersuci dalam

kondisi apapun, seperti mandi pada waktu subuh apabila malamnya telah

berhadas.

3. Sebaiknya masyarakat tani membiasakan bersuci dengan menggunakan tanah

atau debu apabila tidak ada air di pakai untuk bersuci, demikian pula ketika

tubuh atau badan kurang sehat atau sakit apabila menyentuh air, maka

sebaiknya masyarakat bersuci dengan menggunakan tanah atau debu yang

dijumpainya.

4. Agar pengetahun thahara masyarakat tani Dusun Ma’lengu semakin tinggi,

maka perlu diadakan bimbingan atau penyuluhan agama kepada masyarakat

yang ada di Dusun Ma’lengu. Dengan adanya bimbingan dan penyuluhan

maka tentunya sangat  membantu masyarakat khususnya masyarakat tani di
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Dusun Ma’lengu dalam hal pengetahuan dan pelaksanaan thaharah. Oleh

karena itu, peran para imam dan tokoh agama yang ada di Dusun Ma’lengu

selaku pembimbing dan penyuluh sangat menentukan keberhasilan dan

peningkatan dalam hal pengetahuan dan pengamalan thaharah bagi

masyarakat tani. Disamping itu juga, masyarakat tani Dusun Ma’lengu perlu

menumbuhkan kesadaran dalam dirinya bahwasanya pengetahuan dan

pengamalan thaharh sangat penting untuk diamalkan pada setiap waktu,

sebagai aktifitas dalam kehidupan sehari-hari.
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