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selain rasa syukur yang memenuhi seluruh jiwa penulis yang lemah tampat ayat 
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ABSTRAK 

NamaPenyusun : Muh. Sanjay Wijaya 
NIM   : 15030105001 
JudulSrikpsi : Pakaian Syar’i Dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tafsir 

Tahlili Surah Al-A’raf Ayat 26) 

Pembimbing  : Dr.AbdulGaffar.,M.Th.I 
  

Penelitian skripsi ini untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pakaian 

yang setiap hari digunakan, dan kemanapun seseorang pergi haruslah berpakaian. 

Pakaian memiliki fungsi untuk menutupi aurat tubuh manusia karena berpakaian 

merupakan kewajiban untuk kita gunakan, sehingga banyak orang-orang 

menggunakan jenis pakaian dan memperjual belikan pakaian.Banyak jenis pakaian 

yang beredar di tengah-tengah masyarakat, baik pakaian laki-laki, perempuan, untuk 

dewasa, remaja, dan kanak-kanak, dari pakaian busana muslim sampai pakaian tidur. 

Berbagai pakaian terjual, dari harga yang mahal sampai yang termurah semua  

beredar di pasaran dengan desain-desain bagus dari perancang ternama sehingga 

memuaskan dan memenuhi keinginan pembeli. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, untuk memahami fenomena atau 

gejala social dengan lebih menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang 

fenomena yang dikaji. Data primer adalah data yang dipakai oleh peneliti untuk 

maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data 

dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tema objek. 

Data primer yang di pakai oleh peneliti disini adalah surah al-A’raf ayat 26 

Bedasarkan hasil penelitian kepustakaan (Library Research) Penafsiran ulama 

terhadap surah al-A’raf ayat 26 sangat beragam, tetapi mereka semua sepakat bahwa 

ayat tersebut merupakan dalil atas wajibnya menutup aurat, yang menjadi perbedaan 

pendapat diantara mereka adalah hanya tentang definisi aurat itu sendiri. 

Implementasi pakaian syar’i dalam kehidupan sehari-hari adalah Pakaian yang 

dikenakan oleh seorang muslim dan Syar’i sebagai ungkapan ketaatan dan 

ketundukan kepada Allah swt., karena itu berpakaian seorang muslim memiliki nilai 

ibadah. Adapun metode berpakaiannya semua sudah diatur baik dalam Al Qur’an 

maupun hadis yaitu: tidak tembus pandang, ketat, tabarruj (berlebih-lebihan), dan 

tidak menyerupai pakaian lawan jenis. 

Pakaian juga memberi pengaruh psikologis bagi yang memakainya. Dalam 

kehidupan sehari-hari dapat dirasakan pengaruh psikologis dari pakaian. Misalnya 

apabila mengenakan pakaian buruk atau tidak sesuai dengan situasi, maka 

pemakainya akan merasa rikuh, atau bahkan akan kehilangan kepercayaan diri. 

Sebaliknyapun demikian, maka dari itu hendaknya seseorang senantiasa 

menyeimbangkan profesi, waktu, dan tempatnya saat berpakaian. 
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