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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang berjudul, Jilbab dalam Perspektif Al-Qur’an

(Kajian Tematik) dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jilbab dalam pandangan Al-Qur’an adalah sejenis kain besar yang digunakan

untuk menutup seluruh badan perempuan dan menampakkan sebahagian dari badan

perempuan berupa sebelah mata, atau kedua-duanya atau muka dan kedua telapak

tangan, atau sejenis kain besar atau longgar yang diletakan di atas pakaian yang lain.

2. Penggunaan jilbab dalam Al-Qur’an adalah menjulurkannya ke seluruh tubuh

dan menampakkan sebelah mata atau kedua-duanya sebagaimana yang tersirat dalam

QS Al-Ahza>b/33: 59, dan juga, menggunakan jilbab itu hendaklah diulurkan ke atas

dada atau ke seluruh tubuh serta menampakkan muka atau wajah dan kedua telapak

tangan, sebagaimana yang tersirat dalam QS Al-Nu>r/24: 31.

3. Urgensi jilbab dalam Al-Qur’an adalah (1) sebagai syariat Allah swt., (2)

sebagai pakaian penutup tubuh dan aurat perempuan, (3) sebagai benteng yang dapat

menjaga perempuan dari kerusakan moral, (4) sebagai pakaian taqwa, (5) sebagai

pakaian pelindung baik dari sengatan matahari maupun yang lainnya, (6) sebagai

lambang kehormatan bagi perempuan (7) sebagai pakaian yang membedakan antara

perempuan merdeka dan budak perempuan atau hamba sahaya.
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B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini dan diperoleh kesimpulan sebagaimana

yang sudah disebutkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

1. Untuk Para Perempuan

Perintah ber-jilbab wajib bagi para perempuan. Tujuannya adalah agar tubuh

dan aurat perempuan tertutupi dan bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik,

seperti contoh pelecahan seksual. Oleh karena itu, hendaknya para perempuan

muslimah lebih memperhatikan tentang tata cara pemakaian jilbab yang baik dan

benar yang sesuai dengan perintah Allah swt., dan Rasul-Nya Muhammad saw., agar

tidak mengundang syahwat laki-laki yang melihatnya, yaitu dengan memakai jilbab

yang longgar dan tebal yang dijulurkan keseluruh tubuhnya dengan menampakkan

sebahagian badan bagian atas yakni muka dan kedua telapak tangan atau

menampakkan sebelah mata atau kedua-duanya (cadar).

2. Untuk Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam

Untuk lembaga pendidikan Islam di Indonesia hendaklah memberlakukan

peraturan memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat terutama untuk

perempuan yakni jilbab yaitu pakaian perempuan yang menutup aurat mereka.

Tujuannya agar para anak didik terutama para perempuan terbiasa berpakaian sopan

atau ber-jilbab sejak dini.
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3. Untuk Orang Tua

Untuk orang tua hendaknya mendidik anak-anak mereka dengan baik dan

benar dan memperkenalkan serta membiasakan jilbab kepada mereka sejak dini.

Tujuannya agar anak-anak mereka terbiasa memakaijilbab dengan baik yang sesuai

dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadis, dan menjauhkan mereka dari perbuatan-

perbuatan yang tidak baik, seperti pelecahan seksual dan semacamnya.


