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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

A. Telaah Pustaka  

 Dalam penelitian kualitatif, telaah pustaka merupakan bagian yang sangat 

penting. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, tujuan pokok melakukan telaah 

pustaka dalam penelitian kualitatif bukan untuk mengemukakan teori yang relevan 

yang kemudian dideduksikan pada gejala yang hendak diteliti untuk kemudian 

peneliti membangun hipotesis dan mengupayakan operasionalisasi konsep serta 

kemudian pengukuran-pengukuran, melainkan untuk melakukan jelajahan literatur 

guna menemukan beberapa hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan 

topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain, penggunaan konsep-

konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga akan digunakan atau 

setidaknya dianggap relevan dan temuan-temuan empiri oleh peneliti lain yang 

mungkin dapat dirujuk.31 

1. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Busana Dan Etika 

Berbusana Terhadap Penampilan Di Kampus Pada Mahasiswa Pkk S1 Tata 

Busana Angkatan 2011 Fakultas Teknik Universitas Negri Semarang” penelitian 

ini penelitian adalah penelitian asosiatif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 

PKK S1 tata busana angkatan 2011 FT UNNES. Teknik penelitian yang 

digunakan dalam  penelitian ini adalah teknik total sampling. Metode 

                                                           
31

 SINAUKOMUNIKASI, 09 12 2012, pentingnya telaah pustaka dalam penelitian 

kualitatif, https//sinaukomunikasi.wordpress.com. (diakses pada tanggal 10 januari 2019, 11:11). 
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pengumpulan data yang digunakan oleh Elisatul hawa yaitu instrument angket dan 

observasi. Analisis data menggunakan analisis regresi linier.32 

2. Linda Rania dalam skripsinya yang berjudul “Pengaruh Trend Busana 

Syar’i Terhadap Gaya Busana Kuliah Syar’i Mahasiswa Jurusan Manajemen 

Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta” merupakan penelitian 

kuantitatif mdengan korelasional. Populasi penelitian ini adalah mahasiswi 

jurusan manajemen angkatan 2014 sejumlah 455 orang. Ukuran sampel penelitian 

sebanyak 129 orang yang ditentukan dengan prportinate stratified random 

sampling. Pengumpulan data dilaksanakan melalui angket, observasi dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif dan regresi.33 

3. “Implikasi Trend Busana Syar’i Dan Perilaku Sosial Di Kalangan 

Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Dan Pemik iran Islam Uin Sunan Kalijaga 

Yogyakarta” judul sripsi yang ditulis oleh Selvi Juniarti, hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa trend busana Syar’i yang digunakan oleh mahasiswi fakultas 

Ushuluddin dan pemikiran Islam terdiri dari empat macam busana Syar’i yakni, 

busana Syar’i unik tingkah laku lebih fleksibel artinya menyesuaikan tempat yang 

didatanginya, busana Syar’i gamis menonjolkan sifat feminim mahasiswi yang 

menggunakannya, busana Syar’i syar’i tingkah lakunya lebih anggun dan kalem 

dan busana Syar’i kasual memiliki tingkah laku lebih santai. Adapun motivasi 

                                                           
32

 Elisatul hawa, Pengaruh Pengetahuan Busana Dan Etika Berbusana Terhadap 

Penampilan Di Kampus Pada Mahasiswa Pkk S1 Tata Busana Angkatan 2011 Fakultas Teknik 

Universitas Negri Semarang. 
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penggunaan busana Syar’i adalah karena keluarga yang agamis, paksaan orang 

tua, dan kemauan diri sendiri.34 

4. Metodologi penelitian yang di gunakan Meida Kartika dalam skripsinya 

yang berjudul “Pakaian Perempuan di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadis 

Wanita Bepakaian Tapi Telanjang”, termasuk dalam kategori kualitatif, dengan 

melakukan pencarian sumber (referensi) atau studi kepustakaan (library research) 

sebagai metode pengumpulan data, data diambil dari dua sumber yaitu sumber 

primer dan sekunder. Adapun sumber primer yang diambil penulis adalah kitab 

sahih muslim, sedangkan jenis metode  pembahasannya yaitu deskriptif-analitis 

dengan memfokuskan terhadap hadis shaih muslim tentang “wanita berpakaian 

namun hakikatnya telanjang dan berlenggak-lenggok.”35 

5. Ternyata berbusana muslim sudah diterima oleh masyarakat dan sudah 

dianggap sebagai hal yang biasa, menurut Elizabeth Raleigh di dalam skripsinya 

yang berjudul”Busana Muslim dan Kebudayaan populerdi Indonesia: Pengaruh 

dan Persepsi”. Busana muslim menjadi unsur kebudayaan popular di Indonesia, 

dan  industri busana muslim berkembang pesat. Karena busana muslim menjadi 

terkenal di Indonesia, ada orang yang berpendapat arti-arti agama berpendapat 

bahwa berbusana muslim sudah hilang, tetapi ternyata pendapat ini tidak benar. 

Orang-orang ini tidak menyadari bahwa seseorang biasa berbusana muslim sambil 
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mendapat kesenangan dari tindakan itu, dan kesenangan tidak harus memperkecil 

alasan agama.36  

6. Skripsi La Idi yang membahas tentang jilbab dalam perspekti al-Qur’an 

(Kajian Tematik). Bertujuan untuk menyikapi perbedaan pandangan tentang jilbab 

dan menyikapi berbagai macam trend dan berbagai model jilbab yang semakin 

banyak variasinya sehingga para Syar’i dapat mengetahui dan memilih jilbab yang 

sesuai dengan pandangan al-Qur’an. Merupakan penelitian kualitatif atau 

kepustakaan dan untuk pengumpulan data dilakukan dengan caran menelaah 

sumber data primer yaitu al-Qur’an dan sumber data sekunder yaitu tafsir-tafsir. 

Kemudian ditambah lagi buku-buku penunjang yang membahas tentang jilbab, 

sebagai rujukan yang digunakan untuk meneliti.   

7. Didalam Skripsi Septian Rizki Yudha yang berjudul Implementasi 

Berpakaian Muslim Dan Syar’i Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dimana 

skripsinya hanya untuk mengetahui pelaksanaan yang terjadi di dalam Peraturan 

Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan menurut hukum Islam dan undang-undang 

tahun 1945. Dalam Pelaksanaannya Peraturan Daerah bisa melalukan atau 

melaksanakan peraturaan daerah tersebut.37 

Dari ketujuh telaah pustaka yang penulis paparkan semuanya membahas 

tentang pakaian muslim atau busana muslim, ada yang penulis dapatkan  

menggunakan  instrument angket dan observasi oleh Elisatul hawa, perbedaannya 

                                                           
36

 Elizabeth Raleigh, Busana Muslim dan Kebudayaan populerdi Indonesia: Pengaruh 
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dengan penulis lakukan di metode pengumpulan data. Linda Rania dalam 

skripsinya menggunakan observasi dan dokumentasi, Selvi Juniarti, Meida 

Kartika, Elizabeth Raleigh menggunakan metode yang hampir sama dengan 

metode yang digunakan penulis yakni primer dan sekunder, hanya saja penulis 

lebih fokus ke satu ayat pada surah di dalam al-Qur’an. Adapun penelitian La Idi 

tentang jilbab dalam perspekti  al-Qur’an (Kajian Tematik), hampir mirip dengan 

yang penulis teliti hanya saja La Idi membatasi hanya seputar jilbab, tetapi yang 

peneliti bahas adalah tentang macam-macam pakaian yang jelas berbeda dengan 

apa yang penulis sedang teliti. 

B. Pakaian Syar’i 

Hukum Syar’i, Tasyri’, dan Syari’at, sering ditemukan pembahasan yang 

agak mirip yaitu syar’i, tasyri’, dan syari’at. Sebelum sampai kepada uraian 

tentang syar’i terlebih dahulu akan dikemukakan tentang syari’at dan tasyri’. 

Hukum Syari’at menurut bahasa arab adalah “tempat yang didatangi manusia atau 

binatang untuk minum air”, sedangkan menurut istilah, syari’at adalah hukum 

yang telah dinyatakan dan ditetapkan oleh Allah sebagai peraturan hidup manusia 

untuk diimani, diikuti, dan dilaksanakan oleh manusia didalam kehidupannya.  

Pengertian inilah yang disebutkan dalam al-Qur’an surah al-Jatsiah ayat 18  

¢ΟèO y7≈ oΨù= yèy_ 4’n? tã 7π yèƒÎ� Ÿ° zÏiΒ Ì�øΒF{ $# $yγ÷è Î7 ¨? $$sù Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? u!#uθ ÷δr& tÏ% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇∪     

Terjemahan 
kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari 
urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti 
hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.38 
 

                                                           
38

 Ahmad Hatta, Tafsir Qur’an Perkata (Jakarta: Magfirah Pustaka), h.500 
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Menurut bentuknya syari’at itu ada dua yaitu syrai’at samawi artinya 

kumpulan hukum yang ditetapkan Allah untuk ummat dan yang kedua yaitu 

syari’at wadhi, artinya kumpulan hukum yang dibuat oleh seseorang atau 

kelompok manusia untuk dijadikan dasar dalam kehidupan. 

Hukum Tasyri’, yaitu penetapan syari’at atau pembentukan undang-

undang peraturan hidup manusia. Lafadz tasyri’ diambil dari perkataan syari’at 

mengadakan atau membuat syari’at. 

Adapun tasyri’ pada jaman rasul berupa : 

1. Penetapan kaidah-kaidah yang bersifat umum 

2. Menjelaskan ayat-ayat yang mujmal 

3. Mengikatkan dan mengartikan ayat-ayat yang umum kepada pengertian 

yang khusus 

4. Menasyihkan (membatalkan) ayat-ayat yang harus dinashikh 

5. Memberikan nash terhadap illat (menghubungkan pokok dengan cabang). 

Hukum syar’i menurut bahasa artinya “menetapkan sesuatu atas yang 

lain”, sedangkan menurut istilah syara’ adalah “sesuatu ketentuan dari yang 

menentukan syari’at yang bertalian dengan perbuatan orang yang mukallaf 

didalamnya mengandung tuntutan, kebolehan, dan larangan serta mengandung 

ketentuan sebab, syarat, dan mani’, atau halangan terlaksananya hukum”. 

a.  Contoh perbautan mukallaf yang mengandung tuntutan Q.S.al-Baqarah 

ayat 43: 

 \َfSِKِا َّRUا َ]َ� اsSُKَةَ َواْرLKَ َّ�Uا اsُvةَ َوآ� َّ�Uا اs�ُfِ^ََوأ 
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Terjemahan 
dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang 
yang ruku'39 

b. Contoh perbuatan mukallaf yang mengandung kebolehan Q.S.Muhammad 

ayat 4: 

  َ��ََv kَّTgَ اًء َ̀ ِY L ُ̀ َوإِ]َّ Sَْ� Lًّa[َ L َّ[ِ�َY َقLَ�sَUْوا ا ُّ̀ �َُY Iُْھs�ُُTaْtَ�َْإَِذا أ kَّTgَ ِبLَ^ ِّRUَب اRْ�ََY  ُبRْ�َUْا 

Terjemahan 
Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka 
atau menerima tebusan sampai perang berakhir.40 

c. Contoh perbuatan mukallaf yang mengandung larangan Q.S.al-Isra ayat 

36: 

Lَx إLKَ ُlَّxِنَ  ِّ�Uا اsُ�Rَ�َْv ]َو  �fِy�َ َءL�ََو ً{�َgِLَY 
Terjemahan 

Dan janganlah kamu mendekati zina41 

d. Contoh perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai tanda adanya 

yang lain Q.S.al-Isra ayat 78: 

sُUِك ا�Uَّْ�ِ� إuَ�َ kَUِِ� اiِfَّْmU َو^Rُْآَن اRِ�َْ_Uْ إِنَّ ^Rُْآنَ  ُ̀ ِU َة� َّ�Uا Iِِ^ًَدا  أsُw�ْ[َ َنLKَ Rِ�َْ_ْUا 

Terjemahan 
dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam 
dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu 
disaksikan (oleh malaikat).42 

  Contoh perbuatan mukallaf lainnya: 

Jadi pada dasarnya hukum ini berisi tentang: 

1. Perintah-perintah/ketentuan-ketentuan dari Allah 

2. Batasan-batasan dari Allah dan Rasulnya 

                                                           
39 Ibid, h.7 
40 Ibid, h.507 
41 Ibid, h.285 
42 Ibid, h.290 
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3. Larangan –larangan terhadap sesuatu perbuatan 

4. Masalah lain yang diserahkan terhadap manusia untuk menciptakan hal-

hal yang lebih baik bagi manusia itu sendiri. 

Dalam isi hukum diatas dapat dilihat bahwa perinsip yang ke empat lah 

yang mengandung kebebasan untuk melakukan dan menciptakan hal-hal yang 

bermanfaat,yang tidak bertentangan dengan hukum syara’,sebagaimana yang 

disebutkan dalam firman Allah al-Baqarah ayat 185 

 �ِ ُ ُ̀ هللاَّ NRُِN َRuْSُUْا IُZُِ� ُ̀ NRُِN ]َو RَuُْfUْا IُZُ   

Terjemahan 
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki 
kesukaran bagimu.43 

Selain pengertian diatas ada juga mengartikan hukum syar’i,yaitu memulai 

menetapkan sesuatu atas yang lain,dimaksud yang “memulai” diatas, yaitu Allah 

sebagai pembuat hukum syar’i. 

Adapun tujuan hukum syar’i adalah membina masyarakat yang penuh 

kasih sayang, saling menghormati, tertib, dan menegakkan keadilan yang merata. 

Atau degan kata lain,demi kebaikan dan kesejahteraan didunia dan diakhirat, 

kesejahteraan lahir dan batin, tentram,aman, dan sejahtera, agar dapat memperoleh 

keridhoan Allah swt. 

Tujuan diatas sesuai dengan doa yang diajarkan Allah dalam surah Al-

Baqarah ayat 201 

 ً{َauَgَ ِةRَ�ِ ا ¡ِYَو ً{َauَgَ Lَfxْ ُّ̀ Uا ¡ِY Lَaِvآ Lَaَِّر  َر�LَّaUاَب ا¢َbَ Lَaِ^َو 

 

                                                           
43
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Terjemahan 
Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat 
dan peliharalah Kami dari siksa neraka.44 

Jika dilihat dari segi historis penggunaan busana Islami misalnya jilbab 

yang menutupi bagian kepala dengan rapat baru bebas digunakan pada era 90-an, 

sebab pada masa-masa sebelumnya gaya jilbab yang menutupi kepala dengan 

rapat dianggap sebagai gaya radikal dan menentang pemerintahan Orde Baru, dan 

jika kembali kepada ragam model pakaian yang disebut-sebut sebagai pakaian 

syar’i khususnya dalam medsos, pada dasarnya baru mulai merebak dalam 

beberapa tahun belakangan ini. Begitu halnya dengan wacana-wacana, seperti 

meme, caption, situs-situs tertentu, dan instagram, juga baru mencuat ke 

masyarakat dalam beberapa tahun ini. Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe 

menyebutkan bahwa dalam menganalisa sebuah wacana, ada tiga titik penting 

yang harus diperhatikan:  nodal point, the field of discursivity dan closure.  Nodal 

point adalah titik simpul dari sebuah wacana, ia tidak akan bermakna apabila  

tidak memiliki rangkaian jejaring dengan kata-kata lainnya. Dalam wacana 

pakaian syar’i, kata syar’i merupakan nodal point. Syar’i tidak akan menuai 

wacana-wacana jika tidak dihubungkan dengan kata-kata lainnya. Jika kita 

menyebut “syar’i” maka yang ada dibenak kita adalah sesuatu yang sesuai dengan 

hukum agama tanpa kita tahu, “sesuatu” tersebut menggambarkan apa. Kedua 

yakni the field of discursivity atau bisa diterjemahkan dengan pemangkasan 

makna-makna lain yang dianggap tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat Dalam 

hal ini subjek yang berhak memangkas bisa berupa individu maupun golongan, 

                                                           
44 Ibid, h.31 
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tergantung di ruang lingkup mana kata ini digunakan. Jika kembali melihat 

ilustrasi dari pakaian syar’i yang penulis cantumkan di atas dapat dilihat bahwa 

pakaian syar’i memang dihubungkan dengan hal-hal tertentu seperti teks al-

Qur’an dan Hadis. Kemudian dalam ilustrasi juga digambarkan bahwa yang 

dinamakan pakaian syar’i adalah pakaian yang memiliki kriteria tertentu, seperti 

kerudung tebal dan besar, baju yang menjuntai, tidak ketat, tidak tipis, tidak 

transparan, kemudian pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian orang kafir dan 

sebagainya. Dengan melihat teks al-Qur’an (QS. An-Nur[24]: 31) 

≅ è% uρ ÏM≈uΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 zôÒàÒøótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈ |Áö/ r& zôà x�øts† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ) $tΒ t� yγsß 

$yγ÷Ψ ÏΒ ( t ø⌠ Î� ôØ u‹ø9 uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ¿2 4’ n?tã £Íκ Í5θãŠ ã_ ( Ÿωuρ šÏ‰ ö7 ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ— āωÎ)  ∅ÎγÏFs9θãèç7 Ï9 ÷ρr&  ∅ÎγÍ←!$t/# u 

÷ρr& Ï !$t/# u  ∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr&  ∅ÎγÍ←!$oΨ ö/ r& ÷ρr& Ï !$oΨ ö/r&  ∅ÎγÏG s9θãèç/ ÷ρr& £ÎγÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρr& û Í_t/  ∅ÎγÏΡ≡uθ÷z Î) ÷ρr& û Í_t/ 

£ÎγÏ?≡uθyz r& ÷ρr& £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ ÷ρr& $tΒ ôM s3n= tΒ £ßγãΖ≈ yϑ ÷ƒr& Íρr& šÏèÎ7≈ −F9 $# Î� ö� xî ’ Í<'ρé& Ïπt/ ö‘ M} $# zÏΒ ÉΑ% ỳ Ìh�9 $# Íρr& 

È≅ ø�ÏeÜ9 $# šÏ% ©!$# óΟs9 (#ρã� yγôà tƒ 4’ n?tã ÏN≡u‘ öθtã Ï !$|¡ÏiΨ9 $# ( Ÿωuρ t ø⌠ Î� ôØo„ £ÎγÎ= ã_ö‘ r' Î/ zΝn= ÷èã‹ Ï9 $tΒ tÏ� øƒ ä† ÏΒ 

£ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 (#þθç/θè? uρ ’ n< Î) «!$# $·èŠ ÏΗ sd tµ•ƒr& šχθãΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# ÷/ ä3ª= yès9 šχθßsÎ= ø� è? ∩⊂⊇∪     

Terjemahan 
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 
Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 
mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-
putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-
putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 
mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, 
atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 
wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan 
janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang 
mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 
orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.45 

                                                           
45 Ibid, h. 353 
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Kemudian di (QS. al-Ahzab[33]: 33), 

tβö� s% uρ ’ Îû £ä3Ï?θ ã‹ç/ Ÿωuρ š∅ô_§� y9s? yl •�y9s? Ïπ̈Š Î= Îγ≈ yfø9$# 4’n<ρW{ $# ( zôϑ Ï% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# š Ï?#uuρ nο4θŸ2̈“9$# z÷èÏÛ r&uρ ©!$# 

ÿ… ã&s!θ ß™u‘ uρ 4 $ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹ Ï9 ãΝ à6Ζtã }§ô_Íh�9$# Ÿ≅÷δr& ÏMø�t7 ø9$# ö/ ä. t� ÎdγsÜãƒ uρ #Z�� ÎγôÜs? ∩⊂⊂∪    

Terjemahan 

dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 
bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan 
dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. 
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, 
Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.46 

maupun serta kriteria-kriteria yang mereka gunakan tentunya ada 

pemangkasan terhadap hal lain yang berada di luar teks al-Qur’an, hadis, dan 

kriteria-kriteria tersebut. Misalnya seperti ungkapkan bahwa jika berpakaian 

sebagaimana pakaian waita kafir/ wanita. 

Ada beberapa poin yang menjadi kriteria busana menurut syariat, yaitu 

sebagai berikut : 

a. Busana Syar’i harus menutup seluruh tubuhnya dari pandangan lelaki yang 

bukan mahramnya. Dan janganlah ia membuka untuk lelaki mahramnya kecuali 

bagian yang menurut kebiasaan yang benar  dan pantas (tidak termasuk 

suami).Satu cara untuk menutup aurat selain memakai pakaian yaitu hendaknya 

seorang Syar’i  mengenakan jilbab (mengulurkan jilbabnya). Allah swt berfirman: 

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ ÷ É<̈Ζ9$# ≅ è% y7 Å_≡uρø— X{ y7 Ï?$uΖ t/ uρ Ï !$|¡ÎΣ uρ tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# š ÏΡ ô‰ãƒ £Íκ ö� n= tã ÏΒ £ÎγÎ6� Î6≈ n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’ oΤ ÷Šr& 

βr& zøùt� ÷èãƒ Ÿξsù t øsŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# #Y‘θà� xî $VϑŠ Ïm§‘ ∩∈∪    

Terjemahan: 
Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 
isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 
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seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 
untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.47 

Ummu Salamah ra.menuturkan: begitu turun ayat ini hendaklah ia 

mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuhnya. 

Al-hafizh Ibnu Katsir menjelaskan: ”firman Allah tersebut  

menginstruksikan kepada rasul-Nya agar beliau memerintahkan  wanita-wanita 

yang beriman, khususnya pada anak-anak gadis dan istri-istri karena kemuliaan 

mereka, untuk mengulurkan jilbab mereka sehingga mereka berbeda dengan 

wanita jahiliyah dan budak-budak perempuan.  

Adapun yang dimaksud jilbab disini tidak di batasi oleh nama, jenis, dan 

warna, akan tetapi jilbab adalah semua pakaian yang dapat menutupi titik-titik 

perhiasan perempuan. Jilbab lebih sempurna dari pada menggunakan kata al-

khimar (penutup kepala/kerudung) karena meliputi seluruh badan perempuan dan 

menutupi seluruh bagian atas tubuhnnya termasuk perhiasan atau sesuatu yanng 

melukiskan (bentuk) badannya.Karena pakaian yang melukiskan ukuran tubuh 

wanita adalah haram di pakai di hadapan laki-laki nonmahram. 

b. Hendaknya busana yang dipakai wanita Syar’i menutup apa yang 

dibaliknya. Maksudnya tidak tipis menerawang sehingga warna kulitnya dapat 

terlihat dari luar. 

Istilah menutup tidak  akan terwujud kecuali dengan kain yang tebal. Jika 

tipis maka akan semakin memancing fitnah (godaan) dan berarti menampakkan 

perhiasan. Dari Abdullah bin Abu Salamah, dikatakan Umar bin al-Khattab 
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pernah memakai baju qubthiyah, (jenis pakaian dari mesir yang tipis dan berwarna 

putih) kemudian Umar berkata,”jangan kamu pakaikan baju-baju ini untuk 

istrimu! ”seseorang kemudian bertanya, ”wahai Amirul mu’minin, telah saya 

pakaikan itu pada istriku dan telah aku lihat dirumah dari arah depan maupun 

belakang, namun aku tidak melihatnya  sebagai pakaian yang tipis. ”maka Umar 

menjawab, ”sekalipun tidak tipis, namun ia mensifati (menggambarkan lekuk 

tubuh). “48 

c. Busana tidak ketat membentuk bagian-bagian tubuh. Usamah bin Zaid 

pernah berkata,”Rasulallah pernah memberiku baju quthbiah yang tebal dan 

merupakan baju yang pernah di hadiahkan  oleh dihyah al-kalbi kepada beliau. 

Baju itupun aku pakaikan kepada istriku. Nabi bertanya kepadaku, mengapa kamu 

tidak mengenakan baju quthbiyah? Aku menjawab aku pakaikan baju itu kepada 

istriku. Nabi lalu bersabda: ”perintahkan dia agar mengenakan baju dalam dibalik 

quthbiyah itu, saya khawatir baju itu masih bisa menggambarkan lekuk 

tulangnya.49 Busana wanita Syar’i tidak menyerupai pakaian laki-laki. 

Ada beberapa hadis shahih yang melaknat wanita yang meyerupakan diri 

dengan kaum pria, baik dalam hal pakaian maupun lainnya. Abu hurairah barkata 

bahwa Rasulullah melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang 

memakai pakaian pria.50 Dalam hadis ini terkandung petunjuk yang jelas 

mengenai diharamkannya tindakan wanita menyerupai kaum pria begitu juga 

sebaliknya ini bersifat umum, meliputi masalah pakaian dan lainnya. 

                                                           
48

  Al-Baihaki, muslim al-Bitthin II/23-235 
49

 Al-Dhiya al-Maqdisi, al-Hadits al-Mukhtarah 1/441 
50

 Abu Dawud II/182; Ibnu Majah 1/588; Ahmad 2/325; al-Hakim IV  
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d. Busana yang dipakai wanita tidak terdapat hiasan yang dapat menarik 

perhatian orang saat keluar rumah, agar tidak tergolong wanita yang suka tampil 

dengan perhiasan. Seorang wanita yang suka menampakkan perhiasannnya bisa 

dikatakan wanita pesolek (tabarruj) perlu diketahui, kata tabarruj bagi perempuan 

memilki tiga pengertian: 

1. Menampakkan keelokan wajah dan titik-titik pesona tubuhnya dihadapan 

laki-laki yang bukan mahram. 

2. Menampakkan keindahan-keindahan pakaiannya dan perhiasannya kepada 

yang bukan mahramnya. 

3. Menampakkan gaya berjalan, dan lenggak lenggoknya di hadapan laki-laki 

yang bukan mahramnya. 

C. Term-Term Yang Sepadan  

Didalam al-Qur’an ada tujuh istilah tentang pakaian, yaitu jalabib, qamis, 

sarabil, tsiyab, nsy, khimar, dan libas 

Berikut penjelasan didalam al-Qur’an istilah tentang pakaian, yaitu libas, 

tsiyab, sarabil, qamis, jalabib, khumur dan nsy. Ketujuh istilah yang telah disebut 

sebagai pakaian dalam   al-Qur’an, terdiri dari dua kategori, yaitu pakaian dalam 

pengertian hakiki (berkaitan dengan jasmani) dan pakaian dalam pengertian 

majazi (berkaitan dengan rohani dan psikologi). 

1. Pakaian utuh untuk menutupi aurat yaitu jilbab (Q.S. al-Ahzab/33: 53) 

# sŒ Î)uρ £èδθßϑ çG ø9 r'y™ $Yè≈ tFtΒ  ∅èδθè= t↔ ó¡sù ÏΒ Ï !#u‘ uρ 5>$pgÉo  
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Terjemahan 
apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri 
Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir51 
 
bagi kaum wanita dan qamis (Q.S. Yusuf/12: 18,25, 26, 27, 28, dan 93) 

bagi kaum pria. 

ρâ!% ỳ uρ 4’ n? tã  Ïµ ÅÁŠÏϑ s% 5Θy‰Î/ 5>É‹x. 4 tΑ$ s% ö≅t/ ôMs9§θ y™ öΝ ä3s9 öΝ ä3Ý¡à�Ρ r& #\� øΒr& ( ×�ö9|Á sù ×≅Š ÏΗ sd ( ª!$#uρ ãβ$ yè tGó¡ßϑ ø9$# 

4’ n?tã $tΒ tβθ à�ÅÁ s? ∩⊇∇∪     

Terjemahan 
mereka datang membawa ba ju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah 
palsu. Ya'qub berkata: “Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang 
baik perbuatan (yang buruk) itu; Maka kesabaran yang baik Itulah 
(kesabaranku). dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap 
apa yang kamu ceritakan.”52 
 

4. Adapun sesuatu yang merupakan bagian dari pakaian yaitu khimar atau 

kerudung (Q.S. al-Nur/24: 31)  

≅è% uρ ÏM≈uΖ ÏΒ÷σ ßϑù= Ïj9 zôÒ àÒ øótƒ ôÏΒ £Ïδ Ì�≈|Á ö/ r& zôàx�øt s† uρ £ßγy_ρã� èù Ÿωuρ šÏ‰ö7 ãƒ £ßγtF t⊥ƒ Î— āωÎ) $ tΒ t� yγsß $yγ÷ΨÏΒ ( 

t ø⌠Î�ôØu‹ ø9uρ £Ïδ Ì� ßϑ èƒ¿2 4’n? tã £Íκ Í5θãŠ ã_ (   

Terjemahan 
Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 
mereka menutupkan kain kudung kedadanya,  
 
yang biasa digunakan oleh kaum wanita untuk menutup kepala sampai ke 

dada. 
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5. Pakaian senjata atau labus (Q.S. al-Anbiya’/21: 80)  

çµ≈ oΨ ÷Κ ¯= tæuρ sπyè÷Ψ |¹ <¨θç7 s9 öΝà6 ©9 Νä3oΨ ÅÁósçG Ï9 .ÏiΒ öΝ ä3Å™ù' t/ ( ö≅ yγsù öΝçFΡ r& tβρã� Å3≈ x© ∩∇⊃∪     

Terjamahan 
dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna 
memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur 
(kepada Allah).53 
 
yaitu baju yang terbuat dari besi yang secara khusus digunakan untuk di 

medan perang tentunya untuk melindugi diri dari berbagai bahaya dan serangan 

musuh. 

 

6. Perhiasan atau nsy (Q.S. al-A’raf/7: 26)  

“ Í‘≡uθãƒ öΝä3Ï?≡u öθy™ $W±„Í‘ uρ 

Terjemahan  
 Menutupi auratmu dan perhiasan54 
 

mencakup semua pernak-pernik perhiasan yang menempel di tubuh atau 

pakaian. Fungsinya untuk memperindah penampilan. 

Pakaian rohani yang mengarah pada makna positif yaitu pakaian taqwa atau 

libas al-taqwa (Q.S. al-A’raf/7: 26).  

( â¨$t7 Ï9 uρ 3“ uθø) −G9 $# y7 Ï9≡sŒ ×�ö� yz 

Terjemahan 
  Dan pakaian takwalah yang paling baik55 
 

Pakaian taqwa berupa segala macam bentuk kebaikan, seperti iman, amal 

saleh, malu, dan sebagainya yang menyelimuti dirinya untuk mengantarkan 

seseorang memilki ketaqwaan kepada Allah swt. 
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a. Pakaian rohani yang mengarah kepada makna negatif yaitu pakaian 

kelaparan dan ketakutan atau libas al-ju’ wa al-khawf (Q.S. al-Nahl/16: 122.) 

b. Pakaian kelaparan dan ketakutan merupakan kondisi suatu kaum yang di 

ibaratkan sebagai pakaian karena sepanjang  hari mereka diselimuti dengan 

kelaparan dan ketakutan akibat mendustakan Rasulullah saw. 

c. Pakaian rohani yang berarti penutup sekaligus penentram yang 

berhubungan dengan siklus waktu, yaitu malam (Q.S. al-Furqan/25: 47)  

tΠ öθtƒuρ ÷Ùyètƒ ãΝ Ï9$©à9$# 4’ n?tã Ïµ÷ƒy‰ tƒ ãΑθà) tƒ  Í_tFø‹ n=≈ tƒ ßN õ‹ sƒ ªB$# yìtΒ ÉΑθß™§�9 $# Wξ‹ Î6y™    

 
 
Terjemahan 

dan (ingatlah) hari (ketika itu) orang yang zalim menggigit dua tangannya, 
seraya berkata: "Aduhai kiranya (dulu) aku mengambil jalan bersama-
sama Rasul".56 
 
dan (Q.S. al-Naba’/78: 10), merupakan keadaan waktu yang diibaratkan 

sebagai pakaian karena ia telah menjadi penutup siang hari yang panas terik 

matahari yang menyilaukan, sehingga malam menjadi penentram jiwa untuk 

istirahat. 

d. Pakaian rohani yang berarti penutup, penentram, dan penghangat dalam 

sebuah kehidupan personal yaitu suami isrti (Q.S. al-Baqarah/2: 187) 

4 £èδ Ó¨$t6 Ï9 öΝ ä3©9 öΝ çFΡr&uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ßγ©9 3    

Terjemahan 

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. 

57 

                                                           
56 Ibid, h.364 
57 Ibid, h.27 
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maksudnya sebuah pasangan yang menjadi pakaian masing-masing dalam 

menutupi berbagai kekurangan maupun rahasia dalam rumah tangga, dan yang 

terpenting membrikan kehangatan lahir dan batin. 

e. Pakaian rohani yang berhubungan dengan siksa neraka yaitu tsiyab bun 

minnar dan sarabi luhum min qathiran. Tsiabun minnar atau pakaian dari api 

neraka yang menyelimuti  tubuh sebagai orang yang di adzab. Sara bi luhum min 

qtiran atau pakaian dari pelangkin yang menyelimuti tubuh orang di adzab 

sebagai siksaan atas dosa-dosa yang telah dilakukannya ketika masih di dunia. 

1. Pakaian majazi (yaitu  berkaitan dengan psikologi) bebrupa perintah untuk 

membersihkan hati maupun jiwa sesorang, tercantum dalam  Q.S. al-

Muddatsir/74: 4  

y7 t/$u‹ ÏO uρ ö� ÎdγsÜsù ∩⊆∪    

Terjemahan: 
 Dan bersihkanlah pakaianmu58 
 

yaitu wa tsiya baka fatahhir (dan bersihkanlah pakaianmu). Perintah 

membersihkan pakaian diartikan sebagai membersihkan hati maupun jiwa, karena 

pakaian merupakan sesuatu yang terlihat pada penampilan seseorang. Begitu pula 

dengan tindakan. Sedangkan baik atau buruknya sebuah tindakan seseorang 

didasari bersih atau tidaknya hati dan jiwa seseorang tersebut. 

D. Pendapat Ulama Tentang Pakaian  

 Ibnu Jarir ath-Thabari menerangkan bahwa orang Arab-arab jahil, yang 

dahulu melakukan thawaf dalam keadaan telanjang karena mengikuti perintah 

setan dan meninggalkan ketaatan kepada-Nya. Allah swt., mengingatkan mereka 

                                                           
58 Ahmad Hatta, .op.cit., h. 426 
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tentang tipu daya setan yang membuat mereka terperdaya sehingga berhasil 

menguasai mereka dengan mengilangkan kenikmatan yang menjadi pelindung 

mereka. Akhirnya setan berhasil menggiring mereka sebagaimana ia berhasil 

menggiring kedua orang tua mereka, yaitu adam dan hawa, sehingga tampaklah 

aurat mereka.59 

 Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa berkhimar, mereka menutupi 

wajah mereka. Tentang aurat wanita dihadapan lelaki yang bukan mahram, tidak 

ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, 

selain wajah dan telapak tangan. Yang menjadi perselisihan adalah wajah dan 

telapak tangan. Yang perlu dipahami, tidak ada seorang ulama pun yang 

berpendapat tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan. 60 

 Al-Allamah as-Sa’di menerangkan bahwa, “pakaian ketakwaan itu lebih 

baik” dari pada pakaian jasmani. Sebab pakaian katakwaan akan selalu dikenakan 

oleh seorang hamba, tidak lusuh dan hancur, sehingga semakin memperindah hati 

dan ruhnya. Jadi pakaian terbaik yang dimaksud adalah sikap dan karakter takwa 

seorang muslim yang melekat pada dirinya. Pakaian itu bukan hanya 

membungkus tubuh dan menutup aurat, melainkan cerminan akhlaknya. Adapun 

pakaian tubuh, paling bermanfaat tatkala digunakan untuk menutupi aurat yang 

tampak pada waktu tertentu atau menjadi sebuah perhiasan. 

 Busana lebih bermakna sebagai identitas dan penutup aurat, dalam 

pengertian bahwa pemakainya akan terlihat rapih, indah, anggun, dan menutupi 

aurat. Dengan demikian busana busana tersebut akan memberikan pengaruh 
                                                           

59
 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir Ath-Thabari;penerjemah, Akhmad 

Affandi, Benny Sarbeni,(Jakarta: Pustaka Azzam 2008, Cet. Ke2) h,906. 
60 https://muslim.or.id ayat al-qur’an tentang cadar 
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kepada kepribadiannya. Pemikirian M.Quraish Shihab, diantaranya bahwa busana 

tidaklah menggunakan satu istilah akan tetapi menggunakan istilah yang 

bermacam-macam yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Kata al-Libas 

merupakan segala sesuatu yang menutup tubuh yang dominannya adalah pakaian 

lahir batin, kata pakaian apapun jenis bahannya. Dengan demikian bahwa busana 

adalah pakaian yang digunakan oleh wanita Syar’i yang memenuhi kriteria yang 

ditetapkan oleh ajaran agama Islam yang meliputi fungsi busana dan syarat-syarat 

bebusana.61 

 Hamka memaknakan khimar sebagai selendang (kudung), yang telah 

memang tersedia ada di kepala itu di tutupkan kepada dada. Dalam ayat ini 

disuruh menutupkan selendang kepada juyub artinya seorang wanita wajib 

mengulurkan kerudungnya hingga sampai kedada.62 
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