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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Islam ada beberapa syarat yang perlu dilakukan agar sempurnanya 

Islam seseorang, yaitu mengerjakan rukun Islam yang jumlahnya ada lima. Di 

antara rukun-rukunnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat lima 

waktu dalam sehari, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan 

yang terakhir menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Imam Nawawi 

menghimpun hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab hadis al-

Arba’i>n al-Nawawia berikut; 

ْعُتٌَرُسْوَلٌ ُهَماٌقَاَلٌ:ٌَسَِ َعْنٌَأِبٌَعْبِدٌالرَّْْحَِنٌَعْبِدٌاهلِلٌْبِنٌُعَمَرٌْبِنٌْاخلَطَّاِبٌَرِضَيٌاهلُلٌَعن ْ
ٌنٌََّأٌٌٌاهللٌوٌَلٌَِّإٌٌوٌَلٌٌَإٌَِلٌٌنٌَْأٌٌةٌُادٌَهٌَ:ٌشٌٌَسٌٍيٌخٌَْلٌَعٌٌَمٌَُلٌسٌْلٌِْاٌٌِنٌَ:ٌبٌٌُلٌُوٌْقٌُي ٌٌَمٌَلَّسٌَوٌٌَوٌِْيٌلٌَعٌٌَاهللٌٌُىاهللٌَصلَّ

ٌرٌَدًٌمٌّمٌَُ ٌالرتمذيٌٌانٌَضٌَمٌََرٌٌمٌُوٌْصٌَوٌٌَتٌِيٌْب ٌَالٌٌْجٌ حٌَوٌٌَاةٌِكٌَالزٌٌَّاءٌِتٌَي ٌْإٌِوٌٌَةٌِلٌَالصٌٌَّامٌُقٌَإٌِاهللٌوٌٌَولٌُسٌُا )رواه
ٌومسلم(

Artinya: 

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin „Umar bin al-Khatta>b 

radiallahu‟anhuma > dia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: 
Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah 

dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, 

menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (HR Tirmidzi 

dan Muslim) 

 

Perintah menunaikan ibadah haji wajib hukumnya bagi mereka yang telah 

memenuhi syarat, yaitu mampu, baik dari segi finansial maupun fisik. 

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ali „Imra>n/3:97; 
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ٌ ٌَمِنٌِفيِو ٌاْلبَ ْيِت ٌِحج  ٌالنَّاِس ٌَعَلى ٌَولِلَِّو ٌَآِمًنا ٌَكاَن ٌَدَخَلُو ٌَوَمْن ٌإِبْ رَاِىيَم ٌَمَقاُم ٌبَ ي َِّناٌت َآيَاٌت
ٌَكَفَرٌفَِإنٌَّاللََّوٌَغِنٌٌَّعِنٌاْلَعاَلِميٌَ  اْسَتطَاَعٌإِلَْيِوٌَسِبيًلٌَوَمْن

Terjemahnya: 

Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. 

Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) 

kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke 

Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan 

kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah 

bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam 

(Depag RI, 2012: 63). 

 

Dalam praktik ibadah haji, ada beberapa rangkaian ibadah haji berupa 

simbolisme yang perlu dipahami dan dihayati maknanya. Misalnya, tawaf yang 

berarti setiap orang bergerak mengelilingi Ka‟bah secara bersamaan tanpa ada 

identifikasi individual yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, kulit 

putih dan kulit hitam, dll. Berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwa 

melambangkan perjuangan hidup-mati seorang ibu yang baru melahirkan di 

bawah terik matahari, gurun pasir dan batu. Kemudian, pakaian ihram bermakna 

bahwa setiap manusia harus menanggalkan semua perbedaan dan menghapus 

segala sifat angkuh dalam dirinya yang ditimbulkan dari status sosial (Nur Hayati 

& Nur Ahmad Fadhil, 2019: 20).  

Nabi Saw pun pernah mencontohkan doa dalam bentuk simbol, disebut 

dengan istilah “tafa>’ul”. Imam Bukhari meriwayatkan dalam S>}ahih Bukhari no. 

97 ;  

ٌتٌُْيٌأٌَ:ٌرٌٌَالٌَقٌٌَوٌُمٌَّعٌٌَنٌْعٌٌَمٌِْيٌتٌٌَِنٌِْبٌٌادٌِبَّعٌٌَنٌْالزىريٌعٌٌَنٌْعٌٌَبٌٍئٌٌٌِِِْبٌبنٌأٌَاٌاٌْنٌَث ٌَدٌَّحٌٌَالٌَقٌٌَمٌُاٌآدٌَنٌَث ٌَدٌَّحٌَ
ٌخٌَمًٌوٌْي ٌٌَمٌَلَّسٌٌَوٌٌَوٌِْيٌلٌَعٌٌَىٌاهللٌُلَّصٌٌَِبٌَّالنَّ ٌلٌََبٌقٌْت ٌَاسٌْوٌٌَهٌَُرٌهٌْظٌٌَاسٌٌِالنَّذَلٌِإٌٌلٌَوٌَّحٌَفٌٌَالٌَيٌقٌَقٌِسٌْتٌَسٌَْيٌٌجٌَرٌَا
ٌٌةٌِاءٌََرٌقٌِالٌْاٌبٌِمٌَهٌِيٌْف ٌٌَرٌَهٌَجٌٌَْيٌِت ٌَعٌَكٌْاٌَرٌنٌَىٌلٌَلَّصٌٌَُثٌَّهٌُاءٌََدٌرٌٌِلٌَوٌَّحٌٌَُثٌَّوٌْعٌُدٌَْيٌٌةٌَلٌَب ٌْلقٌِاٌْ
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Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami A>dam berkata, telah menceritakan 

kepada kami Ibnu Abi Z}i’b dari al-Zuhri dari Dari „Abba>d bin Tami>m dari 
pamannya berkata: “Aku pernah melihat Nabi Saw; di hari saat beliau 

keluar minta turunnya hujan. Beliau kemudian menghadap ke arah kiblat 

dengan menghadapkan punggungnya ke arah manusia, beliau lalu berdo‟a 

sambil membalikkan kain selendangnya. Setelah itu beliau mengimami 

kami shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan”. 

  

Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya‟ sebagaimana dikutip oleh 

Hasanuddin Mohd dkk (2011) berkata: 

Imam itu mengubah-ubah serbannya pada ketika itu sebagai bertafa‟ul 

dengan perubahan hal. Yang demikian itu dilakukan oleh Rasulullah Saw. 

Baginda menjadikan bahagian atas sorban itu ke bawah, yang kanan ke 

kiri, dan yang kiri ke kanan. Begitu juga yang dilakukan oleh orang lain. 

 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa disunnahkan bagi imam yang hendak 

mendirikan shalat istisqa‟ (shalat minta hujan disebabkan kemarau 

berkepanjangan) untuk mengubah-ubah posisi sorban yang berada di atas 

bahunya. Hal ini sebagai bentuk tafa>’ul dalam mengharapkan perubahan dari 

keadaan yang buruk (kemarau panjang) kepada keadaan yang lebih baik (hujan). 

Seperti halnya dalam masyarakat Bugis, khususnya di desa Puurema Subur 

Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat tradisi yang mengandung 

tafa>’ul, seperti mappacci dalam pernikahan, masuk rumah baru, dan mappatoppo‟ 

dalam ibadah haji. 

 Mappatoppo‟ adalah tradisi yang dilakukan setelah menyelesaikan 

rangkaian rukun haji. Nasruddin (2020) mengungkapkan bahwa harapan dari 

pelaksanaan tradisi tersebut ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari 

Allah Swt, Sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual 

mappatoppo‟. Kandungan doa tersebut sebagai berikut: 
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ٌاًرٌوٌْكٌُشٌْاٌمًٌَيٌعٌْسٌَاٌوًٌَرٌْوٌرٌُب ٌْاٌمٌَجٌ حٌٌَمٌَّهٌُاللَّ
 

Artinya: 

Ya Allah, jadikanlah hajiku sebagai haji mabrur dan masukkan aku dalam 
golongan orang-orang yang bersyukur. 

 

Adapun gambaran haji mabrur yang diharapkan ialah mendapatkan 

kebaikan dari segala aspek, seperti semakin baik ibadahnya, baik mahd{a ataupun 

gairu mahd{a, semakin baik akhlaknya, serta mampu istiqamah menutup aurat 

secara benar sesuai dengan ketentuan syari‟at Islam. Namun, realitanya di 

kalangan masyarakat Bugis terdapat atribut haji seperti taliling dan cipo‟-cipo‟ 

(penutup kepala) bagi perempuan yang hanya sekedar menutup bagian kepala 

saja, sedangkan leher dibiarkan tetap terbuka. Bahkan, terkadang rambut bagian 

depan serta telinga juga terlihat. Sebagaimana diungkapkan oleh Tim Dokter 

Tazkiyah Travel, Wachyudi Muchsin (2019) dalam sebuah artikel Berita-

Sulsel.com, 

Realitanya, di kalangan masyarakat, memakai cipo‟-cipo‟ sebagai simbol 

hajjah, namun masih kelihatan telinga dan lehernya (para 17). 

Selain itu, ada fenomena lain yang cukup menarik terkait tradisi 

penggunaan busana khas perempuan haji Bugis, khususnya busana kaum 

perempuan yang sering mengundang decak kagum dan kerap menarik perhatian 

orang yang melihatnya. Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi, 

pada tahun 2018 peneliti mengamati salah satu jama‟ah haji yang berasal dari desa 

Puurema Subur, ketika menjelang berangkat melaksanakan ibadah haji 

menggunakan pakaian seragam tertutup dan sama sekali tidak menampakkkan 

aurat, yakni menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan. 
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Seragam yang dikenakan bernuansa putih dengan dandanan tidak mencolok. 

Namun, setelah usai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke kampung 

halaman dengan menggunakan busana khas berwarna mencolok bertaburan blink-

blink dan dilengkapi dandanan  menor plus emas yang menghiasi leher serta 

tangan mereka. 

Jika kembali menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi mappatoppo‟ 

dapat diimplementasikan dalam akhlakul karimah. Di mana seseorang yang telah 

melaksanakan ibadah haji berarti menduduki kelas lima perspektif lima rukun 

Islam. Yang paling penting adalah berakhlakul karimah dari segala aspek, 

termasuk istiqamah menutup aurat pasca haji. Allah Swt berfirman dalam QS. al-

Nu>r/24:31; 

ٌِمْنٌ ٌلِْلُمْؤِمَناِتٌيَ ْغُضْضَن ٌَظَهَرٌَوُقْل ٌَما ٌِإلَّ ٌيُ ْبِديَنٌزِيَنتَ ُهنَّ ٌَوَل ٌفُ ُروَجُهنَّ ٌَوََيَْفْظَن أَْبَصارِِىنَّ
ٌآَبَاِئِهنٌَّ ٌَأْو ٌلِبُ ُعولَِتِهنَّ ٌِإلَّ ٌزِينَتَ ُهنَّ ٌيُ ْبِديَن ٌَوَل ٌَعَلىٌُجُيوِِبِنَّ ٌِِبُُمرِِىنَّ ٌَوْلَيْضرِْبَن َها ٌَآبَاِءٌِمن ْ ٌأَْو

ٌأَبْ َنائٌِ ٌَأْو ٌأَْوٌبُ ُعولَِتِهنَّ ٌَأَخَواِِتِنَّ ٌَبِن ٌأَْو ٌِإْخَواِِنِنَّ ٌَبِن ٌَأْو ٌِإْخَواِِنِنَّ ٌَأْو ٌبُ ُعولَِتِهنَّ ٌأَبْ َناِء ٌَأْو ِهنَّ
ْربَِةٌِمَنٌالرَِّجاِلٌَأِوٌالطِّْفِلٌالَّ ٌأُورلٌاْلِ ٌَأِوٌالتَّاِبِعَيٌَغْْيِ ٌَأْوٌَماٌَمَلَكْتٌأَِْيَانُ ُهنَّ ِذيَنٌدَلٌِْنَساِئِهنَّ

ٌَوتُوبُواٌِإذَلٌاَيْظهٌَ ٌلِيُ ْعَلَمٌَماٌُُيِْفَيٌِمْنٌزِينَِتِهنَّ للَِّوٌُرواٌَعَلىٌَعْورَاِتٌالنَِّساِءٌَوَلٌَيْضرِْبَنٌبَِأْرُجِلِهنَّ
يًعاٌأَي  َهاٌاْلُمْؤِمُنوَنٌَلَعلَُّكْمٌتُ ْفِلُحونٌَ  َجَِ

Terjemahnya: 

Katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan 

hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya (auratnya), 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 para perempuan (sesama Islam) mereka, atau 

hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki (tua) 

yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak 
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yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka 

menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-

orang yang beriman supaya kamu beruntung (Depag RI, 2012: 354) 

 

Ulama mazhab sepakat bahwa berdasarkan firman Allah Swt tersebut, 

seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan tangan sampai 

pergelangannya. Para kaum perempuan diperintahkan untuk meletakkan kain 

penutup di bagian kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dada. 

Kandungan ayat di atas juga mempertegas larangan untuk menampakkan 

perhiasan kecuali yang biasa nampak. Perhiasan yang nampak tersebut adalah 

wajah dan kedua tangan sampai pergelangan. Sebagaimana dijelaskan dalam 

hadis, diriwayatkan dalam Sunan al-Tirmiz}i no. 1173 berikut: 

ٌِبٌَأٌٌنٌْعٌٌَقٌٍرٌِّوٌَمٌٌُنٌْعٌٌَةٌَادٌَتٌَق ٌٌَنٌْعٌٌَامٌٌاٌَهَّنٌَث ٌَدٌَّحٌٌَمٌٍاصٌِعٌٌَنٌُوٌبٌْرٌُمٌْاٌعٌَنٌَث ٌَدٌَّحٌٌَارٌٍشٌََبٌٌنٌُاٌممدٌبٌْنٌَث ٌَدٌَّحٌَ
ٌْاٌٌالٌَقٌٌَمٌَلَّسٌٌَوٌٌَوٌِْيٌلٌَعٌٌَىٌاهللٌُلَّصٌٌَِبٌِّالنٌَّنٌْاهللٌ:ٌعٌٌَدٌُبٌْعٌٌَنٌْعٌٌَصٌِوٌَحٌْأٌَ

َ
ٌتٌْجٌَرٌَاٌخٌٌََِإٌِفٌٌَةٌٌَرٌوٌْعٌٌَةٌُأٌَْرٌل

 انطٌَيٌْاٌالشٌَّهٌَف ٌَرٌَشٌْتٌَاسٌْ
Artinya: 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basya >r, telah 

menceritakan kepada kami „Amr bin „A>s}him telah menceritakan kepada 

kami Hamma>m dari Qata>dah dari Muwarriq dari Abu Ahwa >s} dari „Abdullah 
dari Nabi Saw; bersabda: perempuan adalah aurat, maka jika ia keluar 

syaitan akan mengikutinya.(HR.Tirmidz{i)  
 

Selain itu, para ulama menyatakan ayat ini menunjukkan akan haramnya 

memperlihatkan anggota tubuh perempuan sebagai tempat perhiasan. Sebab, jika 

perhiasannya saja dilarang untuk diperlihatkan, apalagi tempat perhiasannya, tentu 

termasuk dalam larangan tersebut (Ardiansyah, 2014:256). Adapun hadis yang 

berkaitan dengan ayat di atas, hadis dari „A>isyah yang diriwayatkan oleh Abu 

Dau>d sebagai berikut: 
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ٌأٌٌَةٌَشٌَائٌِعٌٌَنٌْعٌَ ٌْاٌٌاءٌَسٌَِنٌٌاهللٌٌُمٌُحٌَرٌْ:ٌي ٌٌَتٌْالٌَقٌٌَاهٌَن َّرضيٌاهللٌعنها
ُ
ٌأٌَمٌَّألولٌلٌَْاٌٌاتٌِرٌَاجٌِهٌَل ٌاهللٌٌُلٌَزٌَن ٌْا

ٌأٌٌَفٌَنٌَكٌَْأٌٌنٌَقٌْقٌَ{ٌشٌٌَنٌَِّبٌِِوٌْي ٌُىٌجٌُلٌَعٌٌَنٌَّىٌِِرٌمٌُِِبٌٌُنٌَبٌْرٌِضٌَْيٌْلٌوٌَ{ لكنفٌْاٌٌوٌُْنٌمٌِاسرتٌواصفقٌوٌٌَفٌَنٌَكٌْ)
ٌاِبٌٌَِنٌَرٌْمٌَتٌَاخٌْفٌٌَنٌَّهٌِطٌِوٌْرٌُمٌٌُفٌَثٌَكٌْحلٌأٌَاٌِصٌٌَنٌَابٌٌْلٌَللوعاءٌوالكنفٌللبناءٌ.ٌىامشٌدٌ(ٌقاٌَ

(Abu Daud no.4102) 

 

Artinya: 

Dari „A>isyah r.a., bahwasanya ia berkata: Allah merahmati wanita muhajirin 
yang pertama. Ketika turun ayat: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain 

kudung ke dadanya”(QS. al-Nu>r/24: 31). Mereka merobek atau memotong 
pakaian (luarnya), lalu digunakan sebagai kerudung (tutup kepala). 

 

Busana dan atribut bagi perempuan yang sudah berhaji dikenakan baik di 

dalam maupun luar rumah. Menggunakan atribut kehajian di luar rumah, dapat 

terlihat oleh masyarakat sekitar, dengan begitu akan lebih mudah ditandai bahwa 

ia adalah seorang haji dan akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Hal 

demikian disebabkan karna terdapat anggapan dalam masyarakat Bugis bahwa 

orang yang sudah berhaji di anggap sebagai orang mampu dari segi materi. 

Dengan demikian, berangkat dari fenomena-fenomena yang telah 

dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 

berjudul “TRADISI PENGGUNAAN BUSANA HAJI DALAM SUKU BUGIS 

(Studi Living Qur’an Terhadap Perempuan Desa Puurema Subur Kabupaten 

Konawe Selatan)” secara mendalam dan terdorong untuk lebih tahu tentang 

makna dan pelaksanaan tradisi penggunaan busana haji pada masyarakat Bugis, 

khususnya masyarakat di desa Puurema Subur, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten 

Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bagi penulis, fenomena ini menarik 

untuk dikaji dan diteliti lebih dalam.  Sebab, terdapat tradisi suatu suku yang 

nampaknya tidak sejalan dengan syari‟at Islam.   
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk membatasi ruang lingkup pembahasan dan memfokuskan penelitian 

pada permasalahan, penulis merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, 

yaitu bagaimana kesesuaian antara praktik tradisi penggunaan atribut haji bagi 

perempuan dengan pemahaman mereka tentang aurat dalam syari‟at Islam 

mengacu pada dalil QS. al-Nu>r ayat 31 . 

Untuk menjawab rumusan masalah pokok diatas, maka dibuatlah sub-sub 

rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana Praktik Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis di  

Desa Puurema Subur Konawe Selatan?  

b. Bagaimana Penafsiran Ulama Terhadap QS.al-Nu>r/24:31? 

c. Bagaimana Pemahaman Perempuan yang Sudah Berhaji tentang Aurat 

dalam Islam? 

1.3    Definisi Operasioanal 

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran atau kekeliruan terhadap 

pembaca akan judul penelitian, maka penulis memandang perlu untuk 

menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Tema penelitian 

yang diangkat adalah tradisi penggunaan busana dan atribut haji bagi perempuan. 

Atribut yang dimaksud adalah taliling dan cipo‟-cipo‟. Kemudian, pembahasan 

tentang batasan aurat perempuan. Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman 

perempuan yang sudah berhaji terhadap batasan-batasan aurat perempuan dalam 

Islam.  
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Masyarakat suku Bugis yang dimaksud adalah perempuan suku Bugis yang 

telah melaksanakan ibadah haji. Penelitian ini mengkhususkan pada desa Puurema 

Subur, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Sedangkan batasan-batasan aurat yang dimaksud dalam penelitian ini, 

yaitu terkait dalil QS. al-Nu>r ayat 31. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian  yang hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui praktik tradisi penggunaan busana haji dalam suku 

Bugis di  desa Puurema Subur Konawe Selatan. 

b. Untuk mengetahui penafsiran ulama terhadap QS.al-Nu>r/24:31. 

c. Untuk mengetahui pemahaman perempuan Bugis yang sudah berhaji 

tentang aurat dalam Islam. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1. Memberikan khasanah wawasan keilmuan serta pengalaman 

akademik bagi penulis.  

2. Peneltian ini diharapkan mampu menambah referensi penelitian 

selanjutnya, terutama dalam kajian living qur‟an, mengingat model 

penelitian seperti ini masih terbilang minim digunakan dalam 

kalangan mahasiswa IAIN Kendari, khususnya terkait dengan 

pengembangan living qur‟an terhadap pengkajian fenomena-
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fenomena masyarakat yang beragam dan berbeda dalam pemahaman 

dan pengaplikasiannya. 

3.  Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyelaraskan 

pemahaman antara kultur budaya masyarakat dengan ayat-ayat al-

Qur‟an. 

4. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat 

dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian. 

b. Manfaat Praktis  

1. Sebagai kontribusi positif untuk pengembangan  Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah, terutama pada prodi Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir. 

2. Menambah pemahaman dan wawasan bagi kita selaku mahasiswa 

untuk memahami budaya-budaya yang berkembang di masyarakat. 

3. Untuk pihak yang bersangkutan, dapat memberikan kontribusi serta 

untuk bahan evaluasi dalam meningkatkan pemahaman perempuan  

tentang Batasan aurat dalam Islam. 

 

  


