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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang 

 Al-Qur’an adalah kitab suci umat muslim yang senantiasa relevan 

sepanjang masa. Relevansi al-Qur’an ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang 

diberikannya kepada umat Islam dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Al-

Qur’an menyebut dirinya sebagai hudan li al-nas, kandungannya memberikan 

bimbingan kepada manusia, menjadi sumber makna dan nilai bagi mereka.1 

Masalah pokok yang dikandung mencakup keyakinan, sikap dan motivasi, 

kepribadian dan watak, kehidupan pribadi dan masyarakat dan sebagainya. Ia 

tidak sekedar memberi tahu dan meyakinkan, tetapi sekaligus berusaha 

membentuk dan mengubah manusia dan masyarakat. Ide-idenya tidak hanya 

ditujukan kepada satu aspek kehdupan manusia, melainkan kepada semua aspek 

kehidupan manusia, untuk kebahagiaannya, baik di dunia maupun di akhirat.2 

Nabi Muhammad saw di berikan mukjizat terbesar yakni al-Qur’an 

sebagai pedoman hidup umat muslim. al-Qur’an juga satu-satunya mukjizat yang 

bertahan hingga sekarang. Selain sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan 

akhirat, al-Qur’an juga merupakan sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah 

mati. Jika dicermati, kebanyakan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang, 

sejatinya telah di sebutkan  oleh Allah dalam al-Qur’an. 

                                                           
1
 Taufiq Adnan Amal dan Samu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual al-Qur’an:sebuah 

kerangka konseptual(Bandung: Mizan, 1992), h.34. 
2
 Thomas Ballantine Irving, dkk, al-Qur’an Tentang Aqidah dan Segala Ama ibadah kita, 

terj.A.nashir Budiman(Jakarta:PT.Raja Grafindo Perseda, 1996), h.125. 
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 Sebagai kitab yang terjaga keasliannya sepanjang masa, al-Qur’an juga 

memuat informasi dasar berbagai masalah termasuk informasi mengenai hukum, 

etika science, antariksa, kedokteran dan sebagainya. Hal ini merupakan salah satu 

bukti bahwa kandungan al-Qur’an itu bersifat luas. 

 Kandungan al-Qur’an sendiri merupakan dasar-dasar hukum dan 

pengetahuan, manusialah yang berperan sekaligus bertugas menganalisa merinci 

dan membuat garis besar kebenaran al-Qur’an agar dapat dijadikan sumber 

penyelesaian masalah kehidupan manusia. (Q.S. al-Isra/17:9) 

¨βÎ) #x‹≈ yδ tβ# u ö�à) ø9$# “ Ï‰öκ u‰  ÉL̄= Ï9 š†Ïφ ãΠuθø% r& ç� Åe³ u;ãƒuρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# tβθè= yϑ ÷ètƒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# ¨βr& öΝçλm; 

# \�ô_r& #Z�� Î6x. ∩∪    

Terjemahan: 
Sesungguhnya al-Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang 
lebih Lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang Mukmin 
yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar,3 

Di dalam ayat yang mulia ini, Allah swt., menyampaikan pujian terhadap 

kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yaitu al-Qur’an, sebagai kitab samawi 

paling agung dan paling luas cakupannya menyangkut semua jenis ilmu, ayat di 

atas juga sangat menyanjung keutamaan al-Qur’an, ketinggian derajatnya dan 

kemuliaannya di atas kitab-kitab sebelumnya. Di antara ayat-ayat pujian itu ialah. 

(Q.S. al-A’raf/7:52) 

ô‰ s)s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3Î/ çµ≈ oΨ ù= ¢Ásù 4’ n?tã AΟ ù= Ïæ “ W‰èδ ZπuΗ ÷qu‘ uρ 5Θ öθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪    

Terjemahan: 
Dan Sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab (al-Qur’an) 
kepada mereka yang kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan 
kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.4 

                                                           
3
 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata (Jakarta: Magfirah Pustaka), h. 283. 

4
 Ibid., h. 157. 



3 

 

Selanjutnya penulis paparkan (Q.S. al-Nahl/16:89) 

tΠ öθtƒuρ ß]yèö7 tΡ ’Îû Èe≅ ä. 7π̈Β é& # ´‰‹Îγx© Ο ÎγøŠn= tæ ôÏiΒ öΝÍκ Å¦ à�Ρr& ( $uΖ ø⁄Å_uρ š�Î/ #́‰‹Íκ y− 4’ n?tã ÏIωàσ ¯≈ yδ 4 $uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š�ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9$# $YΖ≈ u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 & ó x« “ Y‰ èδ uρ Zπyϑ ômu‘ uρ 3“ u�ô³ ç0uρ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ù= Ï9 ∩∇∪    

Terjemahan: 
(Dan ingatlah) akan hari (ketika) kami bangkitkan pada tiap-tiap umat 
seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu 
(Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan kami turunkan 
kepadamu al kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan 
petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah 
diri.5 

Kedua ayat yang penulis paparkan, secara global Allah swt., menjelaskan 

kandungan al-Qur’an, sebagai hidayah menuju jalan terbaik, yang paling adil dan 

benar. Seandainya semua umat manusia berkeinginan menggali perincian 

hidayahnya secara sempurna, niscaya akan mengarungi seluruh kandungan al-

Qur’an. Seseorang yang memperoleh hidayah al-Qur’an niscaya akan menjadi 

insan yang sempurna akhlaknya dan santun perilakunya. 

 Allah swt., menciptakan manusia dengan disertai syahwat, Adanya 

syahwat pada diri manusia tidak sia-sia, akan tetapi terdapat faedah dan manfaat 

di dalamnya. Bahkan jika manusia tidak memiliki syahwat (selera) makan, 

misalnya, kemudian dia tidak makan, sehingga akan menyebabkan dirinya binasa. 

Demikian juga manusia tidak memiliki syahwat terhadap lawan jenisnya , maka 

keturunannya dapat menjadi terputus. 

 Oleh karena itu, keberadaan syahwat pada manusia tidak tercela. Celaan 

itu tertuju pada mansuia yang melewati batas dalam memenuhi syahwat. Karena 

ada sebagian manusia yang tidak memahami hal ini, mengira bahwa syahwat pada 

                                                           
5
 Ibid., h. 277 
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manusia merupakan sifat tercela, sehingga mereka berusaha meninggalkan semua 

yang sebenarnya diinginkan oleh jiwa. Bahkan diantara mereka ada yang berkata: 

Aku memiliki istri selama sekian tahun, aku menginginkannya, namun aku tidak  

pernah menyentuhnya” Hal seperti ini, sesungguhnya merupakan perbuatan zalim 

terhadap jiwanya, karena menghilangkan haknya. Padahal jiwa memimiliki hak 

yang harus dipenuhi, sebagaimana (Q.S. Ali ‘Imran/3:14) 

zÎiƒã— Ä¨$̈Ζ= Ï9 �= ãm ÏN≡uθyγ¤±9 $# š∅ÏΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# tÏΖ t6ø9 $# uρ Î�� ÏÜ≈oΨ s)ø9 $#uρ Íοt�sÜΖ s)ßϑ ø9 $# š∅ÏΒ É= yδ ©%!$# ÏπāÒÏ� ø9 $#uρ 

È≅ ø‹ y‚ø9 $#uρ ÏπtΒ §θ|¡ßϑ ø9 $# ÉΟ≈yè÷Ρ F{ $# uρ Ï^ ö� ysø9 $# uρ 3 š�Ï9≡sŒ ßì≈ tFtΒ Íο 4θu‹ ysø9 $# $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# ( ª! $#uρ …çνy‰Ψ Ïã Ú∅ó¡ãm 

É>$t↔yϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪    

Terjemahan: 
Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang 
diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang 
bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan 
sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan disisi Allah-lah 
tempat kembali yang baik.6 
 
Di negara India kebanyakan warganya masih memakai pakaian yang 

disebut saree namun, sebagaian masyarakat India mulai jarang memakai saree, 

kecuali untuk ritual-ritual tertentu. Adapun gaya busana di Jepang punya gaya 

berpakaian sehari-hari yang simpel dan santai sama halnya orang India mereka 

hanya memakai kimono pada hari-hari tertentu. Dan Negara yang kerap dijadikan 

sumber inspirasi dunia yakni Amerika, Amerika sendiri mengenalkan  kain yang 

berbahan jeans dan denim. Di Negara Timur Tengah sendiri setiap pria terlihat 

mengenakan gamis panjang berwarna putih yang dipakai untuk beraktivitas 

lengkap dengan penutup kepalanya. Gamis putih panjang itu disebut dengan 

                                                           
6 Ibid., h. 51 
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thawb atau thobe
7
 yang merupakan pakaian tradisional di berbagai Negara Timur 

Tengah, mulai dari Arab Saudi, Maroko sampai Oman. Di setiap Negara memiliki 

penyebutan berbeda, misalnya di Oman disebut dengan dishdasha, di UAE 

disebut dengan kandoorah, sedangkan di Mesir disebut dengan galabeyya. Busana 

pria Arab ini biasanya dikenakan dengan celana panjang yang longgar disebut 

dengan sirwal.
8 

Ternyata pakaian pria di Arab memiliki makna yakni diajarkan untuk 

berpakaian yang sederhana. Semua kalangan, baik dari yang mampu sampai yang 

tidak mampu, juga mengenakan pakaian yang sama. Pakaian-pakaian timur tengah 

lagi menjamur di Indonesia seperti sirwal yang banyak di pakai oleh pemuda-

pemuda. Adapun pakaian di kalangan wanita-wanita di Indonesia sangat beragam 

macamnya ada yang memakai jilbab tetapi celananya sangat ketat sehingga 

menimbulkan lekuk-lekuk tubuhnya, ada juga yang memakai pakaian yang 

longgar dan tetapi kainnya tipis dan tubuhnya terlihat karena pakaian yang di 

kenakan sangatlah tipis, dan adapun yang memakai pakaian yang longgar dan 

tebal tetapi dia sangat berlebih-lebihan dalam berdandan, seperti contohnya 

jilbabnya digulung-gulung sampai berlapis dan berwarna-warni, dan yang sangat 

marak saat ini adalah dandan pada wajah yang begitu sangat mencolok, seperti 

memakai lipstick yang sangat tebal, memakai celak yang beragam ukirannya.  

                                                           
7
 Thobe adalah baju gamis yang dikenakan oleh laki-laki muslim, biasanya berwarna 

putih. 
8
 Sirwal adalah celana yang mempunyai bentuk lebar/gombrang dan memiliki panjang 

antara betis sampai di atas mata kaki. Model seperti ini sedang trendi di pakai oleh laki di 
Indonesia 
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Dari sekian banyak ayat al-Qur’an yang berbicara tentang pakaian, dapat 

ditemukan  paling tidak ada empat fungsi pakaian. Al-Qur’an surah al-A’raf ayat 

26 menjelaskan dua fungsi pakaian: 

û Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u ô‰ s% $uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3ø‹n= tæ $U™$t7 Ï9 “ Í‘≡uθãƒ öΝä3Ï?≡u öθy™ $W±„Í‘ uρ ( â¨$t7 Ï9 uρ 3“ uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz 4 
š�Ï9≡sŒ ôÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# óΟ ßγ̄= yès9 tβρã� ©. ¤‹tƒ ∩⊄∉∪ 

Terjemahan 
Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 
pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan 
pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah 
sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka 
selalu ingat.9 
 

 Ayat ini setidaknya menjelaskan dua fungsi pakaian, yaitu penutup aurat 

dan perhiasan. 

 Sebagian ulama bahkan menyatakan bahwa ayat diatas berbicara tentang 

fungsi ketiga pakaian, yaitu fungsi takwa dalam arti pakaian dapat menghindarkan 

seseorang terjerumus kedalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi 

maupun ukhrawi. 

 Syaikh Muhammad Thair bin Asyur menjelakan jalan pikiran ulama yang 

berpendapat kemudian ia menulis dalam tafsirnya tentang ayat tersebut: 

Libasut taqwa dibaca oleh imam nafi ibnu amir, al-kisai dan abu jafar dengan 

nashab (dibaca libasa sehingga kedudukannya sebagai objek penderita). Ini 

berarti sama dengan pakaian pakaian lain yang diciptakan, tentunya pakaian ini 

tidak berbentuk abstrak, melaikan konkret. Taqwa yang dimaksud bahwa 

pemeliharaan sehingga yang dimakasud dengan adalah pakaian yang berupa 

                                                           
9 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata (Jakarta: Magfirah Pustaka), h.153 
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perisai yang digunakan dalam peperangan untuk memelihara dan menghindarkan 

pemakainya dari luka dan bencana lain.10 

 Ada juga yang membaca libasut at-taqwa, sehingga kata tersebut tidak 

berkedudukan sebagai objek penderita. Ketika itu, salah satu makna yang 

dikandungkannya adalah adanya pakaian batin yang dapat menghindarkan orang 

dari bencana duniawi dan ukhrawi. 

 Betapun, ditemukan ayat lain yang menjelaskan fungsi ketiga pakaian, 

yakni fungsi pemeliharaan terhadap bencana, dan dari senagatan panas dan dingin, 

surah al-Nahl ayat 81. 

ª! $#uρ Ÿ≅yèy_ / ä3s9 $£ϑ ÏiΒ šYn= y{ Wξ≈ n= Ïß Ÿ≅ yèy_uρ / ä3s9 zÏiΒ ÉΑ$t6Éfø9 $# $YΨ≈ oΨ ò2r& Ÿ≅ yèy_uρ öΝ ä3s9 Ÿ≅‹Î/≡u�|  

ãΝ à6‹É) s? §� ysø9 $# Ÿ≅‹Î/≡t�y™uρ Οä3ŠÉ) s? öΝà6 y™ù' t/ 4 y7 Ï9≡x‹ x. ÷Ο ÏFãƒ … çµtG yϑ ÷èÏΡ öΝ à6 ø‹n= tæ öΝ ä3ª= yès9 šχθßϑ Î= ó¡è@ 

∩∇⊇∪    

Terjemahan 

dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia 
ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-
gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas 
dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. 
Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu 
berserah diri (kepada-Nya).11 

 
 Fungsi pakaian selanjutnya disyaratkan oleh al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 

59 yang menugaskan Nabi saw., agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-

anak perempuannya, serta wanita-wanita mukmin agar mereka mengulurkan 

jilbab mereka 

3“u� tIøùr& ’n? tã «!$# $ ¹/É‹x. Πr&  ÏµÎ/ 8π̈Ζ Å_ 3 È≅t/ tÏ% ©!$# Ÿω tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ Íοt� ÅzFψ $$ Î/ ’ Îû É>#x‹yè ø9$# È≅≈ n= āÒ9$#uρ Ï‰‹Ïè t7 ø9$# ∩∇∪     

                                                           
10 Albani dan Syaikh Muhammad Nashiruddin, jilbab wanita muslimah menurut al-

qur’an dan sunnah (Solo: al-Tibyan 2011) h. 35 
11 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata (Jakarta: Magfirah Pustaka), h.276 
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Terjemahan 
Apakah Dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada 
padanya penyakit gila?" (Tidak), tetapi orang-orang yang tidak beriman 
kepada negeri akhirat berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.12 
 
Terlihat fungsi pakaian sebagai petunjuk identitas dan pembeda antara 

seseorang dengan yang lain.  

1. Penutup sau-at(aurat) 

Sau-at terambil dari kata sa-a-yasa-u yang berarti buruk, tidak 

menyenangkan. Kata ini sama maknanya dengan auarat , yang terambil dari kata 

ar yang berarti onar , aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dalam 

arti sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya factor lain 

yang mengakibatkannya buruk. Tidak satupun  dari bagian tubuh yang buruk 

karena semuanya baik dan bermanfaat termasuk aurat. Tetapi bila diliat orang , 

maka “keterlihatan” itulah yang buruk. 

Tentu saja banyak hal yang sifatnya buruk, masing masing orang dapat 

menilai. Agama pun memberi petunjuk tentang apa yang dianggapnya ‘auarat atau 

sau-at. Dalam fungsinya sebagai penutup, tentunya pakaian akan menutupi segala 

yang enggan akan diperlihatkan oleh pemakai, sekalipun seluruh badannya. Tetapi 

dalam konteks pembicaraan tuntunan atau hukum agama, aurat dipahami sebagai 

anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat kecuali oleh orang orang tertentu. 

Bahkan bukan hanya kepada orang tertentu Selain pemiliknya, Islam 

tidak”senang” bila aurat khususnya aurat besar (kemaluan) dilihat oleh siapapun. 

Bukan kah seperti yang dikemukakan terdahulu, bahwa ide dasar aurat adalah?” 

Beberapa hadist menerangkan hal tersebut secara rinci : 

                                                           
12 Ibid, h.62 
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 ْIKُLَّNِيْ  اRِSَّْTUِنَّ  َواLَY  ْIZُSَ[  ْ\[َ  َ]  ْIZُُ^Rَِ_ُN  َ̀ aْbَِّ]ِا  ِcِdLeَUْا  َ\fْgَِو  ِh_َْN  ُijُ َّRUا  َkUِا  ِlِmأَْھ  

Terjemahan  
 Hindarilah telanjang, karena ada (malaikat) yang selalu bersama kamu, 

yang tidak pernah berpisah dengan kamu kecuali ke kamar belakang (wc) 
dan ketika seseorang berhubungan dengan istrinya. Maka malula kamu 
kepada mereka dan hormatilah mereka.13 

 
Pakaian adalah suatu busana yang setiap hari digunakan, 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.14 

 Menjaga keserasian secara islam merupakan hal yang harus diperhatikan 

betul secara syar’i, keserasian dalam hiasan wajah, telapak tangan, tumit, dan 

pakaian adalah salah satu ciri islam. Keserasian dalam hiasan merupakan lawan 

dari  berlebihan dan melampaui batas. Dalam berhias seyogyanya dipelihara 

tradisi beriman di berbagai masyarakat dibelahan Dunia, sehingga di dalam 

perhiasan itu tidak ada yang mencolok dan berlebihan sehingga menarik perhatian 

masyarakat. Tidak ada halangan dalam perbedaan tradisi antara satu Negara 

dengan Negara lainnya, antara satu provinsi dan provinsi lainnya, antara suatu 

                                                           
13 HR.Tirmizi, no. 2800 (Syarah Abu Daud 2/379) 
14 Malcolm Bardnard, fashion sebagai komunikasi (Yogyakarta: jalasutra, 1996) h.103 
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daerah dan daerah lainnya. Akan tetapi syarat keserasian atau keseimbangan harus 

mendominasi semua tradisi. 

Pakaian mempunyai kaitan erat dengan si pemakainya. Sebab pakaian 

mencerminkan karakter dan kepribadian seseorang. Masing-masing profesi 

menurut jenis pakaian yang berbeda, pakaian seorang guru berbeda dengan 

pakaian penyanyi dangdut, begitupun seorang polisi berbeda dengan pakaian 

seorang petani. Oleh karena itu, berpakaian membedakan karakter antar profesi 

karena profesi yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Seorang guru, siswa-

siswi, polisi, mahasiswa, petani mempunyai jenis pakaian yang berbeda. 

Kesalahan dalam memilih pakaian, sehingga menjadikan seseorang 

menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan profesinya istilahnya salah 

kostum. Salah kostum sendiri memiliki dampak yang buruk terhadap seseorang, 

terutama berkaitan dengan citra. Salah kostum lebih berkesan tidak rapih dan 

tidak sesuai dengan tempatnya. Salah kostum sering disandarkan kepada seorang 

pria apabila pergi ke kantor menggunakan daster. Salah kostum sendiri akan 

membuat malu diri kita, akan berkesan tidak percaya diri dan tersisih.15 

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku, 

sehingga budaya yang dimilikinya sangatlah beragam. Dalam hal berpakaian 

misalnya, perkembangan dunia modern sangat mempengaruhi perkembangan 

pakaian yang dipakai oleh masyakarakat Indonesia, khususnya pakaian 

masyarakat muslimah Indonesia. Pada awal masuknya Islam, busana/pakaian 

yang dikenakan oleh masyarakat Islam Indonesia tidak seperti masa sekarang, 

                                                           
15 Ibid, h.107 



11 

 

belum ditemukan adanya istilah busana muslim atau pakaian syar’i, tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara busana yang dikenakan kaum pribumi dengan 

masyarakat yang sudah memeluk Islam. Kemudian dengan adanya orang-orang 

yang melaksanakan ibadah haji ke Makkah, baru muncul model busana muslim 

yang ditiru dari busana orang-orang Arab, misalnya berjubah putih bagi kaum 

laki-laki, berkerudung bagi kaum wanita yang mana saat itu model dari kerudung 

sendiri masih terkesan kerudung longgar  bagian rambut dan leher masih terlihat, 

hal ini berlangsung sampai tahun 1930-an, pakaian wanita muslim pun masih 

berwujud baju kurung, kerudung longgar, atau baju kebaya dengan kain 

selendang. 16 

Contohnya seorang peneliti asal Perancis Deny Lobard mencantumkan 

ilustrasi perempuan Muslimah Aceh di Era Pada tahun 1607-1636 ( masa 

kesultanan kerajaan Aceh/ Sultan Iskandar Muda) dalam karyanya yang berjudul 

An Achein Woman, ia gambarkan seorang perempuan Aceh dengan pakaian baju 

panjang dan kerudung tertutup. Ilustrasi tersebut diambil dari naskah Peter Mundy 

pada tahun 1637.17 Pada tahun 1990 ditemukan pula foto perempuan Aceh yang 

mengenakan jilbab, akan tetapi jilbab yang mereka kenakan belum seperti yang 

dikenakan masyarakat muslimah zaman sekarang. Rata-rata dari mereka 

menggunakan selendang yang ditekuk di daerah pundak. 

 

                                                           
16 Heru Prasetya, Buku Identitas Perempuan Indonesia; Status, Pergeseran Relasi Gender 

dan Perjuangan Ekonomi Politik, (Depok: Desantara, 2010), hlm. 67: 
17 https://thisgender.com/jilbab-indonesia-darimasa-ke-masa/ diakses pada Kamis 16 

November 2018 pukul 15.20 WIB 



12 

 

Cara berpakaian berkaitan langsung dengan sopan santun, karena itu 

berpakaian harus  digunakan dengan tempat dan kondisinya. Meskipun berpakaian 

tidak ada aturan tertulis namun harus kita patuhi. 

Dalam berbusana hendaknya seseorang memiliki kesopanan, menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopan adalah hormat dan takzim (akan, kepada), 

tertib menurut adat yang baik. Kesopanan adalah adat sopan santun, tingkah laku 

(tutur kata) yang baik, tata karma.18 Pada dasarnya berperilaku sopan harus 

dimana saja, kapan saja dan dalam kondisi apapun. Apalagi dalam budaya timur 

yang syarat akan nilai-nilai kesopanan, sehingga berpatokan dalam budaya timur 

dan berpedoman pada sopan santun ala timur. Sopan santun itu bukan warisan 

nenek moyang lebih dari itu, itui sudah menjadi kepribadian. Memang kadar 

kesopanan yang berlaku dalam setiap masyarakat bebeda-beda, tergantung kondisi 

sosial setempat. 19 

Pada kondisi sekarang yang secara realita kebudayaan terus berubah 

karena masuknya budaya barat akan sulit untuk mempertahankan kesopanan 

disemua keadaan karena berbedanya kebudayaan barat dan dengan timur. 

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju seperti saat ini serta 

pengaruh globalisasi, berpakaian di zaman sekarang telah melupakan tujuan yang 

sebenarnya yaitu menutupi aurat, namun sekarang telah terlupakan karena di 

zaman yang seperti sekarang ini terutama para wanita banyak menggunakan 

pakaian-pakaian yang membuka aurat, tidak hanya di kalangan artis dan di kota-

kota saja, namun akibat pengaruh era globalisasi, sekarang wanita-wanita di 
                                                           

18 Kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa / Tim penyusun kamus pusat bahasa,ed. 3 

– cet.2(Jakarta : Balai Pustaka, 2002. Hal : 1330 
19 Nina Surtiretna Anne Rufaidah at al, Anggun berjilbab, h.37 
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pedesaan kini berpakaian ala artis-artis luar yaitu hanya menggunakan celana 

pendek dan tengtop saja. Tidak hanya itu, berpakaian pun kini telah banyak 

menjadikannya sifat ria, jadi pakaian yang digunakan semata-mata hanya untuk 

pamer dan hanya ingin dilihat orang saja, tidak sedikit orang berlomba-lomba 

mempercantik diri menggunakan jenis pakaian terbaru. Hal inilah yang membuat 

berpakaian yang terlalu menonjol akan berdampak negatif.20 

B. Ruang Lingkup 

 Banyaknya penelitian mengenai pakaian muslim al-Qur’an maka peneliti 

membatasi hanya pada metode tafsir tahlili dalam al-Qur’an surah al-A’raf ayat 26 

dengan alasan: 

1. Lebih memudahkan dalam memahami makna al-Qur’an karena 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 

2. Keutamaan surah al-A’raf, surah al-A’araf adalah surah yang ke 7, 206 

ayat. Artinya adalah tempat tertinggi. Nama al-A’raf diambil dari lafadz di ayat 

yang ke 46.(Q.S. al-A’raf/7:46) 

$yϑ åκ s] ÷� t/uρ Ò>$pgÉo 4 ’ n?tã uρ Å∃# z÷ ÷ä F{ $# ×Α%ỳ Í‘ tβθèùÍ÷ ÷ê tƒ Dξä. öΝ à‰8 yϑ‹ Å¡Î0 4 (# ÷ρyŠ$tΡ uρ |=≈ pt õ¾ r& Ïπ̈Ψ pgø: $# βr& íΝ≈n= y™ 

öΝ ä3ø‹n= tæ 4 óΟ s9 $yδθè= äz ô‰ tƒ öΝèδ uρ tβθãèyϑ ôÜ tƒ ∩⊆∉∪    

Terjemahan: 
Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas 
A'raaf itu ada orang-orang yang Mengenal masing-masing dari dua 
golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk 
surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang 
mereka ingin segera (memasukinya).21 
 

                                                           
20   Fuad Mohd, Fachruddin, Aurat dan Jilbab dalam pandangan islam, (Jakarta: 1991) 

h.33 
21

 Ahmad Hatta.op. cit., h. 156 
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 Terkait dengan membaca surah al-A’raf dijelaskan sebagai keutamaan dan 

pengaruh yang ditimbulkan yang kebanyakan menyoroti pengaruh-pengaruh 

ukhrawih seperti Rasulullah saw., bersabda “barang siapa yang membaca surah al-

A’raf maka Allah swt., akan mengadakan penghalang bagi dirinya dan setan. Dan 

Nabi Adam akan menjadi orang yang memberikan syafaat kepadanya.” 

C. Rumusan Masalah 

1. Apa jenis pakaian yang di sebutkan dalam surah al-A’raf ayat 26? 

 2. Bagaimana implementasi pakaian syar’i dalam kehidupan sehari-hari? 

D. Penegertian judul 

 Pakaian secara umum dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh 

atau “fasilitas“ untuk memperindah penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi 

dua fungsi tersebut, pakaian pun dapat berfungsi sebagai “alat” komunikasi yang 

non-verbal, karena pakaian mengandug simbol-simbol yang memiliki beragam 

makna. 

Al-Qur’an paling tidak menggunakan tiga istilah untuk pakaian menurut 

Quraish shihab dalam bukunya yaitu libas, tsiyab, dan sarabil. Kata libas 

ditemukan sebanyak sepuluh kali, tsiyab ditrmukan sebanyak delapan kali, 

sedangkan sarabil ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat.22 

Libas pada mulanya berarti pentup apapun yang ditutup. Fungsi pakaian 

sebagai penutup amat jelas. Tetapi perlu dicatat bahwa ini tidak harus berarti 

menutup aurat, karena cincin yang menutup sebagian jari juga disebut”menutup 

                                                           
22 M.Quraish Shihab Wawasan al-Qur’an (bandung, mizan media utama 2007) h.205 
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aurat”,karena cinin yang menutup sebagian jari juga disebut libas, dan 

pemakaiannya ditunjuk dengan menggukan akar katanya.  

Ketika berbicara tentang laut, al-Quran surat an-nahl (16):14 menyatakan 

bahwa, 

 ُlaْ[ِاsْjُRِtََTuَْvَو Lَwَxsْuَُymَْvً{َfmْgِ 

Terjemahan 
Dan kamu mengeluarkan dari laut  itu perhiasan (antara laut dan mutiara) 
yang kamu pakai.23 
 
Kata libas digunakan oleh al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir 

maupun batin, sedangkan kata tsiyab digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir. 

Kata ini terambil dari kata tsaub yang berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu 

pada keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya. 

Ungkapan yang menyatakan bahwa “awalnya adalah ide akhirnya adalah 

kenyataan”, mungkin dapat membantu memahami pengertian kebahasaan tersebut 

. ungakapan ini berarti kenyataan harus dikembalikan pada ide asal, karena 

kenyataan cerminan dari ide asal. 

Ar-Raghib Al-Isfahani seorang pakar bahasa al-Quran menyatakan bahwa 

pakaian dinamai tsiyab atau tsaub, karena ide dasar adanya bahan-bahan tersebut 

setalah dipintal kemudian menjadi pakaian, maka pada hakikatnya iya telah 

kembali pada ide dasar keberadaannya. ide dasar juga dapat dikembalikan pada 

apa yang terdapat dalam benak manusia pertama tentang dirinya. 

Al-Quran surat Al-Araf (7): 20 menjelaskan peristiwa ketika Adam dan 

Hawa berada di surga:  

                                                           
23 Ahmad Hatta, h.268 
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}̈ uθó™ uθ sù $ yϑ çλm; ß≈ sÜø‹ ¤±9$# y“ Ï‰ö7 ãŠ Ï9 $ yϑçλ m; $ tΒ y“Í‘…ãρ $ yϑåκ ÷]tã ÏΒ $ yϑ ÎγÏ?≡ uöθ y™ tΑ$ s% uρ $ tΒ $ yϑ ä38uη tΡ $ yϑä3š/ u‘ ôtã 

ÍνÉ‹≈ yδ Íοt� yf¤±9$# HωÎ) βr& $ tΡθä3s? È÷ s3n= tΒ ÷ρr& $ tΡθä3s? zÏΒ tÏ$ Î#≈sƒ ø:$# ∩⊄⊃∪     

 

Terjemahan 
Maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk 
Menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka Yaitu 
auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan kamu tidak melarangmu dan 
mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi 
Malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal (dalam surga)".24 

  
 Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 22 bahwa: 

$ yϑ ßγ9 ©9y‰sù 9‘ρá�äó Î/ 4 $ £ϑn= sù $ s%#sŒ nοt� yf¤±9$# ôN y‰t/ $ yϑ çλm; $ yϑ åκèE≡ uöθ y™ $ s)Ï�sÛ uρ Èβ$ x�ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκö�n= tã ÏΒ É−u‘uρ Ïπ̈Ψpg ø:$# ( 
$ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5u‘ óΟ s9r& $ yϑ ä3pκ ÷Ξr& tã $ yϑ ä3ù= Ï? Íοt� yf¤±9$# ≅è% r&uρ !$yϑ ä3©9 ¨βÎ) z≈ sÜø‹ ¤±9$# $ yϑä3s9 Aρß‰tã ×Î7 •Β ∩⊄⊄∪    

 
Terjemahan  

Maka syaitan membujuk keduanya (untuk memakan buah itu) dengan tipu 
daya. tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi 
keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan 
daun-daun surga. kemudian Tuhan mereka menyeru mereka: "Bukankah 
aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu dan aku katakan 
kepadamu: "Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi 
kamu berdua?"25 

  
 Terlihat jelas bahwa ide dasar yang terdapat  dalam diri manusia adalah 

“tertutupnya aurat” , namun karena godaan setan, aurat manusia terbuka. Dengan 

demikian, aurat yang ditutup dengan pakaian akan dikembalikan pada ide dasar 

nya.wajarlah jika pakaian dinamai tsayub/tsiyab yang berarti “sesuatu yang 

mengembalikan aurat pada ide dasarnya”, yaitu tertutup.26 

 Dari ayat diatas juga tampak bahwa ide “membuka aurat” adalah ide setan, 

dan karenanya “tanda tanda kehadiran setan adalah “keterbukaan setan”.Sebuah 

                                                           
24 Ibid,h.152 
25 Ibid,h.152 
26 Ahmad Hasan Karzun, adab berpakaian pemuda islam (Jakarta: Darul Falah, 1999) 

h.13 
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riwayat yang dikemukakan kan bahwa ketika Nabi saw., belum memperoleh 

keyakinan tentang apa yang dialaminya di Gua hira  apakah dari malaikat atau 

dari setan beliau menyampaikan hal tersebut kepada istri nya, khadijah. Khadijah 

berkata,”ketika disaat Nabi saw., Melihat (malaikat) yang dilihatnya di Gua Hira, 

khadijah membuka pakaian nya sambil bertanya ,”sekarang, apakah engkau masih 

melihat nya? Nabi.,saw. Menjawab ,”Tidak,...dia pergi.”khadijah dengan penuh 

keyakian berkata ,”yakinlah yang berkata bukan setan,…(karena hanya setan yang 

senang melihat aurat).” 

 Dalam hal ini al-Qur’an surah al-A’raf ayat 27 mengingatkan: 

û Í_t6≈ tƒ tΠyŠ# u Ÿω ãΝ à6 ¨Ψ t⊥ ÏFø� tƒ ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# !$yϑ x. ylt� ÷z r& Ν ä3÷ƒuθt/ r& zÏiΒ Ïπ̈Ζ yfø9 $# äíÍ”∴tƒ $yϑ åκ ÷] tã $yϑ åκ yP$t7 Ï9 

$yϑ ßγtƒÎ� ã� Ï9 !$yϑ Íκ ÌE≡u öθy™ 3 …çµ̄Ρ Î) öΝä31t� tƒ uθèδ … çµè=‹Î6s% uρ ôÏΒ ß]ø‹ ym Ÿω öΝåκ tΞ ÷ρt� s? 3 $̄Ρ Î) $uΖ ù= yèy_ tÏÜ≈ uŠ ¤±9 $# u !$u‹ Ï9 ÷ρr& 

tÏ% ©# Ï9 Ÿω tβθãΖ ÏΒ ÷σãƒ ∩⊄∠∪    

Terjemahan 
Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan 
sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia 
menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada 
keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat 
kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. 
Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-
pemimpim bagi orang-orang yang tidak beriman.27 
 
Kata ketiga yang digunakan al-Quran untuk menjelaskan perihal pakaian  

adalah sarabil. Kamus kamus bahasa mengartikan kata ini sebagai pakaian, 

apapun jenis bahannya. Hanaya dua ayat yang menggunakan kata tersebut. Satu 

diantaranya diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menangkal sengatan 

panas,dingin, dabahaya dalam peperangan (Q.S Al-Nahl[16] : 81). 

                                                           
27 Ahmad Hatta, op. cit h.153 



18 

 

ª!$#uρ Ÿ≅yè y_ / ä3s9 $£ϑ ÏiΒ šYn= y{ Wξ≈ n=Ïß Ÿ≅yè y_uρ /ä3s9 zÏiΒ ÉΑ$ t6Éfø9$# $ YΨ≈ oΨò2r& Ÿ≅yè y_uρ öΝä3s9 Ÿ≅‹ Î/≡ u�|  ãΝ à6‹É)s? 

§� ysø9$# Ÿ≅‹ Î/≡ t� y™uρ Οä3Š É)s? öΝ à6 y™ù't/ 4 y7Ï9≡ x‹x. ÷ΟÏF ãƒ …çµ tG yϑ ÷èÏΡ öΝà6 ø‹n= tæ öΝ ä3ª= yè s9 šχθßϑ Î= ó¡è@ ∩∇⊇∪     

Terjemahan: 
dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia 
ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-
gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas 
dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. 
Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu 
berserah diri (kepada-Nya).28 
 
Satu lagi dalam surat Ibrahim(14):50  

Οßγè=‹ Î/#t� y™ ÏiΒ 5β#t� ÏÜs% 4 ý øós? uρ ãΝ ßγyδθ ã_ãρ â‘$̈Ψ9$# ∩∈⊃∪     

Terjemahan 
pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter) dan muka mereka ditutup oleh 
api neraka,29 
 
tentang siksa yang akan dialami oleh orang orang berdosa kelak di hari 

kemudian: pakaian merka dari pelangkin. Dari sini terpahami bahwa pakaian yang 

menjadi alat penyiksa. Tentu saja siksaan tersebut karena hanya bersangkutan 

tisak menyesuaikan diri dengan nilai nilai yang diamanatkan oleh Allah swt. 

Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, jati 

diri, kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat melindungi dari 

berbagai bahaya yang mungkin mengancam dirinya. Karena itu dalam Islam 

pakaian memiliki karakteristik yang sangat jauh dari tujuan ekonomi apalagi 

tujuan yang mengarah pada pelecehan penciptaan makhluk Allah. 

Prinsip berpakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang sebagai 

ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, kerena itu berpakaian bagi 

orang muslim maupun Syar’i memiliki nilai ibadah. Oleh karena demikian dalam 

                                                           
28 Ahmad Hatta, op. cit h.81 
29 Ahmad Hatta, op. cit h.259 
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berpakaian seseorang harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah dalam al-

Qur’an dan al-Sunnah. Dalam berpakaian seseorang pun tidak dapat menentukan 

kepribadiannya secara mutlak, akan tetapi sedikit dari pakaian yang digunakannya 

akan tercermin kepribadiannya dari sorotan lewat pakaiannya. 

Pengertian muslim, mukmin, dan muttaqin, seorang muslim artinya adalah 

orang yang telah berpasrah diri, dalam hal ini berpasrah kepada Allah, tetapi 

dalam rangking manusia berkualitas, seseorang yang baru pada tingkat terendah. 

Karakteristik seorang muslim adalah seseorang yang telah meyakini supremasi 

kebenaran, berusaha untuk mengikuti jalan kebenaran itu, tetapi dalam praktek ia 

belum tangguh karena ia masih suka melupakan hal-hal yang kecil. Sedangkan 

seorang yang sudah mencapai kualitas mukmin adalah  seorang yang sudah 

istiqomah atau konsisten dalam berperangan kepada nilai-nilai kebenaran, sampai 

kepada hal-hal yang kecil. Dalam hadis nabi disebutkan bahwa iman itu sendiri 

mempunyai tujuh puluh cabang, artinya indikator seorang mukmin itu ada tujuh 

puluh variable. Diantara tujuh puluh inkator itu antara lain, seorang mukmin 

hanya berbicara baik, jika mendapati sesuatu yang mengganggu orang lewat 

ketika ia melewati suatu jalan maka ia tidak akan meneruskan perjalanannya 

sebelum menyingkirkan sesuatu yang mengganggu itu, merasa sependeritaan 

dengan mukmin yang lain, adapun muttaqin adalah seorang yang telah menjiwai 

nilai-nilai kebenaran dan alergi terhadap kebatilan. Seorang muttaqin adalah yang 
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disetiap perbuatannya sudah merupakan perwujudan dari komitmen iman dan 

moralnya yang tinggi.30 

E. Tujuan dan Manfaat penelitian  

1. Untuk mengetahui jenis pakaian yang disebutkan dalam al-A’raf ayat 26? 

2. Untuk pengimplementasian makna pakaian dalam kehidupan sehari-hari 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini: 

1. Menambahkan khazanah keilmuan tentang pakaian syar’i  

2. Dapat menjadi acuan bagi para remaja, agar tidak hanya sekedar menjaga 

penampilan tetapi juga menjaga auratnya. 

                                                           
30 Muslim 20 11 2011, Pengertian Muslim, Mu’Min dan Muttaqin,  http://ludia-

muslim.blogspot.com (Diakses pada senin 14 januari 2019) 
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