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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Living Qur’an 

a. Deskripsi Living Qur’an 

Dari segi bahasa, living qur‟an terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu 

Living berarti hidup dan Qur’an berarti kitab suci ummat Islam. Singkatnya, 

Living qur’an dapat dimaknai dengan “(Teks) al-Qur‟an yang hidup di 

masyarakat” (Didi Junaedi, 2015: 172). Living qur‟an dapat diartikan sebagai 

kajian atau penelitian ilmiah terhadap berbagai fenomena sosial yang terkait 

dengan keberadaan al-Qur‟an di tengah komunitas muslim tertentu dan 

berinteraksi dengannya (Ahmad Farhan, 2017: 88).  

Menurut M. Mansur sebagaimana kutipan Ahmad Farhan (h.90), 

sebenarnya pengertian living qur‟an bermula dari fenomena Qur‟an in Everyday 

Life, berarti makna dan fungsi al-Qur‟an yang riil dipahami dan dialami 

masyarakat muslim. Heddy Shri Ahimsa-Putra sebagaimana dikutip oleh Didi 

(2015: 172), membagi pemaknaan living qur‟an menjadi tiga bagian. Pertama, 

sosok Nabi Muhammad Saw yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dikatakan 

Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad, maka ia menjawab, 

“akhlak Nabi adalah al-Qur‟an”. Dengan demikian, Nabi merupakan “al-Qur‟an 

yang hidup” atau living qur‟an. Kedua, istilah living qur‟an juga bisa mengarah 

pada suatu masyarakat yang kehidupan sehari-harinya menggunakan al-Qur‟an 

sebagai kitab acuannya. Mereka hidup dengan mengikuti apa-apa yang 
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diperintahkan al-Qur‟an dan menjauhi hal-hal yang dilarang di dalamnya. 

Sehingga, masyarakat tersebut seperti al-Qur‟an yang hidup, al-Qur‟an yang 

mewujud dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, ungkapan tersebut juga 

dapat memiliki arti jika al-Qur‟an bukanlah hanya suatu kitab, melainkan sebuah 

kitab “hidup” yang wujudnya dalam kehidupan sehari-hari begitu terasa nyata, 

serta beraneka ragam,  tergantung pada bidang kehidupannya. 

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa living qur‟an 

adalah suatu kajian ilmiah dalam ranah studi al-Qur‟an yang meneliti dialektika 

antara al-Qur‟an dengan kondisi realistis sosial di masyarakat. Living qur‟an juga 

berarti praktik-praktik pelaksanaan ajaran al-Qur‟an pada masyarakat dalam 

kehidupan mereka sehari-hari. Tidak jarang praktik-praktik yang dilakukan 

masyarakat berbeda dari makna yang terdapat pada tekstual dari ayat-ayat atau 

surah dalam al-Qur‟an itu sendiri (2015: 173). Living qur‟an dimaksudkan bukan 

bagaimana individu atau sekelompok orang memahami al-Qur‟an (penafsiran), 

tetapi bagaimana al-Qur‟an itu disikapi dan direspon oleh msayarakat muslim 

dalam realitas kehidupan sehari-hari menurut konteks budaya dan pergaulan sosial 

(Ahmad, 2017: 92). 

b. Sejarah Living Qur’an 

Pada hakikatnya, praktik memperlakukan al-Qur‟an, surah-surah atau 

ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur‟an untuk kehidupan ummat sudah terjadi sejak 

masa awal Islam, yaitu pada masa Rasulullah Saw. Sejarah mencatat, Nabi 

Muhammad Saw dan para sahabat pernah melakukan praktik ruqyah, yaitu 

mengobati dirinya sendiri dan juga orang lain yang menderita sakit dengan 
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membacakan ayat-ayat tertentu dari al-Qur‟an. Sebagaimana hadis s{ahih yang 

diriwayatkan oleh imam Bukhari dalam shahih al-Bukhari. 

رضيٌاهللٌٌةٌَشٌَائٌِعٌٌَنٌْعٌَةٌَوٌرٌْعٌٌُنٌْابٌعٌَهٌَشٌٌِنٌِابٌٌْنٌْكٌعٌَالٌِاٌمٌَنٌَرٌَب ٌَخٌَْأٌٌفسٌُوٌْي ٌٌُنٌِاهللٌبٌٌْدٌُبٌْاٌعٌَنٌَث ٌَدٌَّحٌَ
ٌاتٌٌَِِوٌِّعٌَمٌُالٌِْبٌٌوٌِسٌِفٌْىٌن ٌَلٌَعٌٌَأٌَُرٌقٌْىٌي ٌَكٌَتٌَاٌاشٌٌَِِْإٌٌانٌَكٌٌٌَمٌَلَّسٌٌَوٌٌَوٌِْيٌلٌَعٌٌَىٌاهللٌُلَّصٌٌَاهللٌٌِولٌُسٌُرٌٌَنٌََّأٌٌ:عنها

 اهٌَتٌِكٌََرٌب ٌٌَاءٌَجٌََرٌٌهٌِدٌَِيٌِبٌٌحٌُسٌَمٌْأٌَوٌٌَوٌِْيٌلٌَعٌٌَأٌَرٌَق ٌَْأٌٌتٌُنٌْكٌٌٌُوٌُعٌُجٌْوٌٌَدٌَّتٌَاٌاشٌْمٌَّلٌَف ٌٌَثٌُفٌُن ٌْيَ ٌوٌَ
Artinya:  

Telah menceritakan kepada kami „Abdullah ibn Yu>suf, telah menceritakan 

kepada kami Ma>lik dari ibn Syiha>b dari „Urwah dari A>isyah r.a. ia berkata 

bahwa Nabi Muhammad Saw; pernah membaca surah al-mu’awwiz}atain, 

yaitu surah al-Falaq dan al-Nas ketika beliau sakit sebelum wafatnya (S}ahih 

Bukhari, no. 4728) 

 

Jika kita cermati, praktik yang dilakukan Nabi Muhammad Saw untuk 

mengobati sakitnya, jelas sudah di luar teks. Sebab, secara otomatis tidak ada 

kaitan antara  makna teks dengan penyakit yang di derita oleh Nabi Muhamamad 

Saw. Dari praktik interaksi ummat Islam masa awal, dapat dipahami jika 

kemudian berkembang pemahaman di masyarakat tentang fadilah serta keutamaan 

surah-surah atau ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur‟an sebagai obat dalam arti 

yang sebenarnya, yaitu untuk menyembuhkan penyakit fisik (Didi, 2015: 177). 

Syahiron Syamsudin (2007:xii) berpendapat bahwa obyek penelitian living 

qur‟an  dibagi menjadi empat macam, yaitu: 

1. Penelitian yang menempatkan teks al-Qur‟an sebagai objek kajian.  

Dalam hal ini, teks al-Qur‟an diteliti dan dianalisis dengan metode dan 

pendekatan tertentu, sehingga peneliti mampu menemukan „sesuatu‟ yang 

diharapakan dari penelitiannya. „Sesuatu‟ yang dimaksud disini bisa saja berupa 

konsep-konsep atau gambaran-gambaran tertentu dari ayat maupun surah yang 
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bersumber dari teks al-Qur‟an itu sendiri. Tujuan kajian semacam ini beragam, 

tergantung pada kepentingan dan keahlian masing-masing pengkaji. Pada 

akhirnya, konsep Qur‟an yang dipahami dari penelitian tersebut dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Penelitian yang menempatkan hal-hal di luar teks al-Qur‟an 

Penelitian ini disebut studi tentang apa yang ada disekitar teks al-Qur‟an. 

Kajian tentang asba>b al-nuzu>l, sejarah pengkodifikasian teks termasuk dalam 

kategori penelitian ini yang sangat membantu dalam melakukan kajian teks al-

Qur‟an. Kajian ini sebagaimana kajian teks konvensional telah mendapatkan 

perhatian dari ulama-ulama Islam periode klasik. 

3. Penelitian yang menjadikan pemahaman terhadap teks al-Qur‟an sebagai 

objek penelitian. 

Dari masa Nabi hingga sekarang, al-Qur‟an dipahami dan ditafsirkan oleh 

ummat Islam baik secara keseluruhan maupun hanya bagian-bagian tertentu dari 

al-Qur‟an, dan secara mushafi maupun tematik. Hasil penafsiran ini kemudian 

dijadikan objek pembahasan. Sejumlah pertanyaan terkait dengan metode dan 

hasil penafsiran sudah barang tentu berusaha dijawab oleh penelitian semacam ini. 

Selain itu, peneliti juga menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

seseorang dan hubungannya dengan Zeitgeist (semangat zaman). 

4. Penelitian respon masyarakat terhadap teks al-Qur‟an dan hasil 

penafsiran seseorang. 

Termasuk dalam pengertian „respon masyarakat‟ adalah resepsi mereka 

terhadap teks tertentu dari penafsiran tertentu. Resepsi sosial dari penafsiran al-
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Qur‟an dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, seperti pentradisian bacaan 

surah atau ayat-ayat tertentu pada acara atau kegiatan pembukaan sosial 

keagamaan tertentu pula. Teks al-Qur‟an yang „hidup‟ di masyarakat itulah yang 

disebut dengan the living qur‟an. Penelitian jenis ini merupakan bentuk penelitian 

yang menggabungkan  antara cabang ilmu sosial, seperti sosiologi dan 

antropologi. 

2.1.2 Suku Bugis 

Menurut kamus dewan, istilah Bugis bermakna suku bangsa yang berasal 

dari Sulawesi Selatan, Indonesia yang terkenal sebagai pelaut. Suku ini juga 

merupakan bagian dari suku etnik lainnya di wilayah Sulawesi, termasuk 

kelompok suku bangsa Toraja, Mandar, dan Makassar. Ciri utama kelompok ini 

adalah bahasa dan adat istiadat. Orang Bugis kini degan populasinya mencapai 

empat juta orang yang mendiami hampir ke semua kawasan Sulawesi Selatan. 

Suku ini merupakan suku bangsa yang menyebar dan merantau hampir ke seluruh 

kawasan pesisir pantai kepulauan nusantara Indonesia. Asal nenek moyang 

mereka di katakan berasal dari Sulawesi Selatan. Orang Bugis kebanyakan 

menganut agama Islam sebagai keyakinan hidup, namun amalan cara hidup 

mereka masih menggunakan pengamalan berdasarkan hukum adat istiadat yang 

kental, pemali dan pantangan (Muhammad Qadaruddin, 2020: 48). 

Berdasarkan sensus penduduk Indonesia tahun 2000, populasi orang Bugis 

sebanyak sekitar enam juta jiwa. Kini orang-orang Bugis menyebar pula di 

berbagai provinsi di Indonesia, seperti Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, 

Papua, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Riau dan 
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Kepulauan Riau, bahkan banyak ditemukan di negara Malaysia dan Singapura. 

Hal ini menunjukkan jiwa perantau para masyarakat Bugis.  

2.1.3 Busana Haji dalam Suku Bugis 

a. Deskripsi Haji 

Dalam terminologi ajaran Islam, Nadirsyah Hosen (2019:238) dalam 

bukunya “Tafsir Al-Qur‟an di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci 

Pada Era Media Sosial” menjelaskan, makna haji adalah kunjungan menuju 

Baitullah dan tempat-tempat syiar keagamaan yang lain, pada waktu-waktu 

tertentu untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu dengan niat karena 

Allah Swt. Pelaksanaan ibadah ini dilakukan mulai sejak bulan Syawal, 

Zulkaidah, dan puncaknya adalah pada bulan Zulhijjah. 

Nurhayati & Ahmad (2019:5) dalam buku “Ibadah Haji dalam perspektif 

Fiqh dan Sosial” menjelaskan, di antara rukun Islam, bahkan seluruh kewajiban 

yang diperintahkan oleh Allah Swt, ayat-ayat al-Qur‟an dalam menyinggung 

ibadah haji lebih sering menyinggung  frasa lillah (demi untuk Allah semata). 

Allah Swt., berfirman dalam QS. al-Baqarah/2:196 

ٌَوأَِت واٌاْلَْجٌََّواْلُعْمرََةٌلِلَّوٌِ

Terjemahnya: 

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah (Depag RI, 

2012: 31) 

 

Kemudian dalam QS. Ali-„Imra>n/3:97; 

ٌَمِنٌ ٌاْلبَ ْيِت ٌِحج  ٌالنَّاِس ٌَعَلى ٌَولِلَِّو ٌَآِمًنا ٌَكاَن ٌَدَخَلُو ٌَوَمْن ٌإِبْ رَاِىيَم ٌَمَقاُم ٌبَ ي َِّناٌت ٌَآيَاٌت ِفيِو
ٌَكَفَرٌفَِإنٌَّاللََّوٌَغِنٌٌَّعِنٌاْلَعاَلِميٌَ  اْسَتطَاَعٌإِلَْيِوٌَسِبيًلٌَوَمْن
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Terjemahnya: 

Di sana 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 Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam 

(Depag RI, 2012: 63) 

 

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang pentingnya niat haji yang 

dilaksanakan semata-mata karena Allah Swt dan wajib dilaksanakan sekali 

seumur hidup bagi yang mampu dan memenuhi syarat-syarat yang telah 

ditentukan. Kata lillah dalam surah al-Baqarah ayat 196 tersebut adalah lam al-

ija>b wa al-ilza>m (yang berfaedah mewajibkan dan meniscayakan) ibadah haji 

hanya untuk Allah Swt. 

b. Macam-macam Busana Haji Orang Bugis 

 
Ismail Suardi Wekke (2013) mengemukakan dalam sebuah jurnal Analisis, 

ada beberapa hal yang mencirikan haji orang Bugis dengan haji suku lain. Ketika 

menyelesaikan rangkaian haji dengan wukuf di Arafah dan kembali ke Mekkah 

seusai tahallul, maka seseorang yang menjalankan ibadah haji belum mau 

mengenakan songkok haji (putih) bagi laki-laki dan cipo‟-cipo‟ (penutup kepala) 

bagi perempuan jika belum mengikuti prosesi mappatoppo. Prosesi ini ditandai 

dengan adanya seseorang yang mempunyai kapasitas haji mengenakan songkok 

atau cipo-cipo itu ke atas kepala seorang haji baru. 

Subair (2018) mejelaskan dalam sebuah jurnal Ri‟ayah, di antara bagian-

bagian dari busana haji Suku Bugis adalah sebagai berikut:  

a) Busana Haji untuk Perempuan 
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1) Kabe‟ 

Kabe‟ adalah baju panjang yang menutupi seluruh tubuh pemakainya, 

biasanya berwarna merah atau hitam. Kabe‟  hanya dipakai pada keadaan tertentu 

saja.  Terlihat dari bentuknya, tampaknya di adaptasi dari pakaian orang di gurun 

Arabia. Sebagian orang Bugis menganggap kabe‟ sebagai pakaian penuh berkah. 

Tidak jarang kita mendengar orang berkata, “Mabarakka mutoha rita taue 

narekko mappake kabe‟i” (sungguh kelihatan “barakah” sekali orang yang 

memakai kabe‟).   

2) Taliling  

Taliling adalah sejenis kerudung yang cara penggunaannya dililitkan di 

bagian kepala. Cara pemakaiannya tergolong susah, dibutuhkan sebuah 

keterampilan untuk memakainya. Oleh karena pemakaian yang agak rumit, 

membutuhkan waktu agak lama untuk menuntaskan, maka biasanya taliling hanya 

dipakai oleh perempuan yang sudah berhaji pada saat haid. Taliling dipakai pada 

setiap kegiatan yang bersifat resmi. Cara memakainya ditutupi dengan sebuah 

kerudung (terispa‟). Taliling biasanya disiapkan dari tanah air atau bisa membeli 

di Arab Saudi. 

3) Terispa‟ / Misba' 

Terispa‟ adalah sebuah kerudung yang terbuat dari kain transparan, dibuat 

dari bahan sutera. Di sepanjang tepinya dihiasi dengan manik-manik, bagian 

tengahnya dihiasi gambar dan motif bunga dengan sulaman benang emas. Warna 

dominan pada terispa‟ adalah merah, dikenakan pada saat ritual mappatoppo‟ 

dan di pasangkan oleh syaikh. 
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Terispa‟ merupakan ciri kehajian perempuan yang paling lazim. 

Umumnya digunakan untuk menutupi taliling, akan tetapi untuk pemakaian yang 

lebih ringkas terispa‟ digunakan untuk menutupi cipo‟-cipo‟ yaitu sejenis 

penutup kepala yang dirancang khusus meneyerupai taliling‟. Terispa‟ adalah 

pembeda antara haji dengan bukan haji, apabila keduanya sama-sama memakai 

cipo‟-cipo‟. 

4) Cipo‟-cipo‟  

Cipo‟-cipo‟ adalah sejenis penutup kepala khas perempuan yang dirancang 

khusus menyerupai taliling. Atribut ini sebagai pengganti taliling dan terispa‟, 

dipakai oleh haji perempuan dalam beraktifitas sehari-hari. 

  b)  Busana dan Atribut Haji untuk Laki-laki 

            Songkok haji, surubeng, dan tippolo. Ketiga jenis busana ini adalah 

identitas kehajian bagi haji laki-laki. Songkok haji adalah sebuah peci berbentuk 

bundar, terbuat dari kain berwarna putih atau biasa juga dihiasi dengan sulaman 

benang emas. Surubeng adalah sorban yang digunakan untuk menutup kepala. 

Sebenarnya, pemakaian sorban bukan hanya dipakai oleh seorang yang telah 

menunaikan haji saja, akan tetapi biasa juga dipakai oleh seorang yang dianggap 

ustadz. Lebih dari itu, sorban dimaknai sebagai pakaian taqwa yang dipakai ketika 

melakukan shalat atau menyampaikan ceramah. Perbedaannya terletak pada cara 

pemakaiannya. ketika dipakai oleh seorang yang belum menunaikan haji, cukup 

disangkutkan di pundak saja, sedangkan pada laki-laki yang sudah berhaji  dipakai 

sebagai penutup kepala.  
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c. Konsep Haji Mabrur 

 Mabrur secara bahasa mempunyai dua makna. Pertama, berarti baik, suci, 

dan bersih. Kedua, berarti diterima dan mendapat ridha Allah Swt. Dengan 

demikian, haji mabrur adalah haji yang baik dan mendatangkan kebaikan bagi 

pelakunya. Sedangkan menurut ulama, haji mabrur adalah haji yang tidak 

bercampur dengan dosa-dosa. Jadi, haji mabrur adalah haji yang selama 

pelaksanaan manasik haji, kepergian dan kepulangannya tidak dicemari oleh 

tindakan buruk dan perbuatan dosa. Orang yang mendapatkan haji mabrur akan 

semakin kuat imannya serta semakin meningkat ibadah dan amalnya (Nurhayati & 

Ahmad: 56) 

Di ungkapkan oleh seorang perawi bernama al-Hasan, adapun indikator 

lain atas haji mabrur ketika sudah berada di tanah air ialah bahwa seorang yang 

telah pulang dari haji, kemudian Ia “Zahida fi> al-dunya>, raghiba fi> al-akhirah” 

artinya, “menjadi zuhud tentang persoalan dunia dan optimis berharap pada 

akhirat”. (Nurhayati & Ahmad:60) 

2.1.4 Aurat dalam Islam 

a. Definisi Aurat 

Aurat secara bahasa memiliki banyak makna. Di antaranya, aurat dalam 

bahasa arab disebut “ ةَرٌوٌْعٌَ ” berasal dari kata dasar “ ارٌَعٌَ " yang bermakna sesuatu 

yang aib, cela, keji, dan patut disembunyikan (Shofian Ahmad, 2004: 3). Adapun 

makna lain, aurat disebut sebagai cacat pada mulut ( ٌَلٌاخلٌَْ رٌِغٌٌْالث َّلٌِِ  ), bagian yang 

harus ditutupi, atau sesuatu yang buruk (Isnawati, 2020: 8). 
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Fuqaha memaknai aurat sebagai bagian tubuh seseorang yang wajib 

ditutupi dan dilindungi dari pandangan (Nuraini dan Dhiauddin, 2013: 5). 

Sedangkan aurat di dalam al-Qur’a >n al-Kari>m bermakna sesuatu yang terbuka dan 

tidak terjaga. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. al-Ahza>b/33: 13 berikut: 

ُهُمٌالنَِّبٌَّيَ ُقولُوَنٌِإنٌَّبُ ُيوتَ َناٌَعْورٌَةٌَوَماٌِىَيٌ ُِِنٌَفرِيٌقٌِمن ْ ٌِفرَارًٌَوَيْسَتْأ  ِبَعْورٍَةٌِإْنٌيُرِيُدوَنٌِإلَّ
Terjemahnya: 

Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali 

pulang) dan berkata, “sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada 
penjaga). “Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah 

hendak lari (Depag RI, 2010: 419). 
 

Menurut Wahbah al-Zuhaily, aurat dalam pengertian syara‟ adalah:  

ٌوٌِْيٌَلٌِاٌٌرٌُظٌْالنٌَُّمٌرٌُاٌَيٌَْمٌَوٌٌَهٌُرٌَت ٌْسٌٌَبٌُاٌيٌَِا:ٌمٌَعًٌرٌْشٌٌَةٌَُرٌوٌْالعٌَ

Artinya:  

Aurat menurut syara‟: adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan 

apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya. 

 

Jadi, aurat adalah bagian tubuh laki-laki dan perempuan yang wajib ditutupi dan 

haram untuk dibuka atau diperlihatkan kepada orang lain (Ardiansyah: 259). 

b. Dasar Hukum Menutup Aurat 

Islam telah mengatur masalah aurat secara baik. Aurat dalam syari‟at 

Islam harus dijaga dan dipelihara agar tidak terlihat oleh orang lain yang haram 

untuk melihatnya. Melihat kembali kapada sejarah, menutup aurat sudah menjadi 

fitrah manusia. Kita lihat pada sejarah Nabi Adam, dari ayat-ayat yang 

menggambarkan peristiwa terbukanya aurat Nabi Adam, para ulama 

menyimpulkan bahwa menutup aurat adalah fitrah manusia yang dilakukan pada 

saat ia memiliki kesadaran. Allah Swt berfirman dalam surah al-A‟ra>f ayat 20; 
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ُهَماٌِمْنٌَسْوَآِِتَِماٌَوقَاَلٌَماٌنَ َهاُكَماٌرَب ُكَما ٌفَ َوْسَوَسٌََلَُماٌالشَّْيطَاُنٌلِيُْبِدَيٌََلَُماٌَماٌُوورَِيٌَعن ْ
ٌَأْنٌَتُكونَاٌَمَلَكْيٌَِأْوٌَتُكونَاٌِمَنٌاخْلَاِلِدينٌَ  َعْنٌَىِذِهٌالشََّجرَِةٌِإلَّ

Terjemahnya: 

Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar 

menampakkan aurat mereka (yang selama ini) tertutup. Dan (setan) 

berkata, “Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, 

agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang 

kekal (dalam surga)”. (Depag RI, 2012: 153) 

 

Ayat ini mengisyaratkan, sejak semula aurat Nabi Adam dan Hawa 

tertutup, sehingga mereka sendiripun tidak dapat melihatnya. Kemudian, setan 

menggoda mereka untuk mendekati pohon itu (salah satu pohon yang ada di 

surga) agar Nabi Adam dan Hawa memakan buahnya, sehingga aurat mereka 

terbuka. 

Selanjutnya, surah al-A‟ra >f  ayat 22; 

ٌَوَرقٌِ ٌِمْن ٌَعَلْيِهَما ٌَُيِْصَفاِن ٌَوَطِفَقا ٌَسْوَآتُ ُهَما ٌََلَُما ٌَبَدْت ٌالشََّجرََة َِاقَا ٌ ٌفَ َلمَّا ٌبِغُُروٍر ُهَا ٌَفَدلَّ
  ...اْْلَنَّةٌِ

Terjemahnya: 

Dia (setan) membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi 

(buah) pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka 

menutupinya dengan daun-daun surga.  (Depag RI, 2012: 153). 

 

M. Qurais Shihab dalam bukunya “Wawasan al-Qur‟an” mengemukakan, 

ketika Adam dan Hawa memakan buah pohon itu, maka aurat yang sebelumnya 

tertutup menjadi terbuka. Kemudian, keduanya menyadari bahwa aurat mereka 

terlihat, sehingga mereka berusaha menutupi dengan daun-daun surga. Usaha ini 

menunjukkan adanya naluri pada diri manusia bahwa aurat manusia harus ditutup 

dengan cara berpakaian (h. 158). 
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Nabi Adam dan Hawa tidak hanya mengambil selembar daun untuk 

menutup auratnya, akan tetapi beberapa lembar agar melebar, dengan cara 

menempelkan daun selembar di atas daun lain, sebagai tanda bahwa kain 

sedemikian tebal sehingga tidak tembus pandang dan transparan, meskipun tidak 

ada manusia lainnya pada saat itu (h. 159). 

Adapun ayat lain yang menjadi dasar hukum menutup aurat adalah surah al-Nu>r 

ayat 31; 

ٌَظَهَرٌَوُقْلٌ ٌَما ٌِإلَّ ٌيُ ْبِديَنٌزِيَنتَ ُهنَّ ٌَوَل ٌفُ ُروَجُهنَّ ٌَوََيَْفْظَن ٌأَْبَصارِِىنَّ ٌِمْن لِْلُمْؤِمَناِتٌيَ ْغُضْضَن
ٌآَبَاِئِهنٌَّ ٌَأْو ٌلِبُ ُعولَِتِهنَّ ٌِإلَّ ٌزِينَتَ ُهنَّ ٌيُ ْبِديَن ٌَوَل ٌَعَلىٌُجُيوِِبِنَّ ٌِِبُُمرِِىنَّ ٌَوْلَيْضرِْبَن َها ٌَآبٌَِمن ْ اِءٌٌأَْو
ٌَأخٌَ ٌَبِن ٌأَْو ٌِإْخَواِِنِنَّ ٌَبِن ٌَأْو ٌِإْخَواِِنِنَّ ٌَأْو ٌبُ ُعولَِتِهنَّ ٌأَبْ َناِء ٌَأْو ٌأَبْ َناِئِهنَّ ٌَأْو ٌأَْوٌبُ ُعولَِتِهنَّ َواِِتِنَّ

ْربَِةٌِمَنٌالرَِّجاِلٌَأوٌِ ٌأُورلٌاْلِ ٌَأِوٌالتَّاِبِعَيٌَغْْيِ ٌَأْوٌَماٌَمَلَكْتٌأَِْيَانُ ُهنَّ الطِّْفِلٌالَِّذيَنٌدَلٌٌِْنَساِئِهنَّ
ٌَوتُوبُواٌإٌِ ٌلِيُ ْعَلَمٌَماٌُُيِْفَيٌِمْنٌزِينَِتِهنَّ ذَلٌاللَِّوٌَيْظَهُرواٌَعَلىٌَعْورَاِتٌالنَِّساِءٌَوَلٌَيْضرِْبَنٌبَِأْرُجِلِهنَّ

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 

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) 

Kemudian dipertegas kembali dalam QS. al-Ahza>b/33:59: 



 

24 

 

ٌَِ ٌ ِلَكٌيَاٌأَي  َهاٌالنَِّب ٌُقْلٌأِلَْزَواِجَكٌَوبَ َناِتَكٌَوِنَساِءٌاْلُمْؤِمِنَيٌيُْدِنَيٌَعَلْيِهنٌَِّمْنٌَجَلبِيِبِهنَّ
 أَْدََنٌَأْنٌيُ ْعَرْفَنٌَفَلٌيُ ْؤَِْيَنٌوََكاَنٌاللَُّوٌَغُفورًاٌَرِحيًما

Terjemahnya:  

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka.” yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk 

dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. dan Allah Maha Pengampun, 

Maha Penyayang (Depag RI, 2012: 427). 

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap mukminah wajib menutup seluruh tubuh 

sebagai tanda keimanan mereka. Sekalipun konteks ayat tersebut ditujukan untuk 

istri-istri Rasululllah Saw; namun juga mencakup untuk seluruh perempuan 

muslimah. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaedah ushul fiqh: ٌٌِمٌِوٌْمٌُعٌُِبٌٌةٌُرٌَب ٌْالع
بٌِبٌَالسٌٌَّصٌِوٌْصٌُِبٌٌُلَْيسٌٌَظٌِفٌْلَّال  (yang dijadikan pedoman adalah keumuman lafazh 

sebuah dalil dan bukan kekhususan sebab munculnya dalil tersebut). 

 

Menurut al-Qurt}ubi sebagaimana dikutip oleh (Sesse, 2016), surah al-Ah}za>b 

ayat 59 turun sebagai teguran atas kebiasaan perempuan-perempuan Arab yang 

keluar rumah tanpa memakai jilbab. Dengan alasan ini, kaum laki-laki sering 

mengganggu dan memperlakukan mereka seperti budak. Untuk mencegah hal itu, 

maka turunlah ayat tersebut. 

Dalam suatu riwayat dijelaskan, dahulu perempuan Arab belum menutup 

kepala mereka, terutama kaum Muhajirin. Akan tetapi, setelah ayat tentang 

perintah untuk menutup bagian kepala sampai dada turun, maka mereka merobek 

sebagian azra (selimut) untuk digunakan menutupi bagian kepala, leher dan dada 

mereka. Adapun redaksi hadisnya sebagai berikut: 



 

25 

 

ثَ نَا ثَ نَا نُ َعْيمٌٍ أَبُو َحدَّ  َأنٌَّ َشْيَبةٌَ بِْنتٌِ َعْنَصِفيَّةٌَ ُمْسِلمٌٍ ْبنٌِ اْلََْسنٌِ َعنٌْ نَاِفعٌٍ ْبنٌُ إِبْ رَاِىيمٌُ َحدَّ
َها اللَّوٌُ َرِضيٌَ َعاِئَشةٌَ ا تَ ُقولٌُ َكاَنتٌْ َعن ْ  ُجُيوِِبِنٌَّ َعَلى ِِبُُمرِِىنٌَّ َولَْيْضرِْبنٌَ الية َىِذهٌِ نَ زََلتٌْ َلمَّ
 ِِبَا فَاْخَتَمْرنٌَ اْلََْواِشي ِقَبلٌِ ِمنٌْ َفَشقَّْقنَ َها أُْزَرُىنٌَّ َأَخْذنٌَ

 

Artinya: 

Telah meriwayatkan kepada kami Abu Nu’ai>m, Ibrahim telah 

meriwayatkan kepada kami dari al-Hasan ibn Musli>m dari S}afiyyah binti 

Syaibah. Sesungguhnya A>isyah r.a. telah berkata: (Wanita-wanita 
Muhajirin), ketika turun ayat ini “Dan hendaklah mereka menutupkan kain 

kerudung ke dada (dan leher) mereka (QS. al-Nu >r ayat 31)”, mereka 
merobek selimut mereka lalu berkerudung dengannya. 

 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari seseorang yang berasal dari Hadramaut 

bahwa seorang wanita memasang dua gelang perak dan mengenakan batu kumala, 

lalu ia lewat depan sekelompok orang dan ia menghentakkan kakinya, sehingga 

gelang kakinya membenturkan batu kumala dan mengeluarkan suara. Maka Allah 

Swt menurunkan ayat, “Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan” (Mardani: 219). 

Perihal menutup aurat juga dijelaskan dalam hadis Nabi Saw; 

ٌدٌبنٌِْيٌعٌِسٌٌَنٌْدٌعٌَْيٌلٌِلوٌَاٌاٌْنٌٌَث ٌَاَلٌٌقٌَاِنٌرٌَلٌاْلٌَضٌْفٌَالٌٌْلٌبنٌِمٌَّؤٌَمٌُيٌوٌَاكٌِطٌَنٌْألٌَْاٌٌبٌٍعٌْكٌٌٌَبنٌٌِبٌُوٌْقٌُعٌْي ٌٌَناٌَثٌَدٌَّحٌَ
ٌاءٌََسٌََْأٌٌنٌَّرضيٌاهللٌعنهاٌ:ٌأٌٌَةٌَشٌَائٌِعٌٌَنٌْكٌعٌَيٌْرٌَدٌٌُبٌابنٌِوٌْقٌُعٌْي ٌٌَالٌَدٌقٌَالٌِخٌٌَنٌْةٌعٌَادٌَتٌَق ٌٌَنٌٌْعٌَْْيٌشٌِبٌَ
ٌضٌَرٌَعٌْأٌَفٌٌَاقٌٍقٌَرٌٌِابٌٍيٌَاٌثٌِهٌَي ٌْلٌَعٌَوٌٌَمٌَلَّسٌٌَوٌٌَوٌِْيٌلٌَعٌٌَىٌاهللٌُلَّصٌٌَاهللٌٌِلٌِوٌْسٌُىٌرٌَلٌَعٌٌَتٌْلٌَخٌَدٌٌَرٌٍكٌٌْبٌَِبٌَأٌٌتٌِْنٌبٌِ
ٌْاٌٌنٌَّاءٌإٌَِسٌَْاٌأٌَ"ٌيٌٌَالٌََقٌوٌٌَمٌَلَّسٌٌَوٌٌَوٌِْيٌلٌَعٌٌَىٌاهللٌُلَّصٌٌَاهللٌٌِلٌُوٌْسٌُاٌرٌَهٌَن ٌْعٌَ

َ
ٌضٌدلٌَْيٌْحٌِمٌَالٌٌْتٌْغٌَلٌَاٌب ٌٌََِِإٌٌةٌَأٌَْرٌل

ٌوٌِْيٌفٌَّكٌََوٌٌوٌِهٌِجٌٌْوٌَذَلٌِإٌٌارٌَشٌَأٌَاٌ"وٌَذٌَاٌوىٌَذٌٌَىٌَلٌَّاٌإٌِهٌَن ٌْىٌمٌِرٌَي ٌٌُنٌْتصلحٌأٌَ
(Abu Daud, no. 4104) 

 

Artinya: 

Abu> Dau>d menceritakan dari Ya‟qu>b bin Ka‟ab al-Ant}ak>y dan Muammal 

bin al-Fad}l al-Haran>y dari al-Wali>d dan Sa’i>d bin Bas}ir dari Qata>dah dari 

kha>lid menurut Ya’qu>b, Kha>lid disini adalah kha>lid ibn Durayk, dari 

A>isyah r.a. Bahwasanya Asma‟ binti Abu Bakar masuk menjumpai 
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Rasulullah Saw; dengan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah Saw; berpaling 

darinya dan berkata: “Hai Asma‟, sesungguhnya jika seorang wanita sudah 

mencapai usia haid (akil-baligh) maka tidak layak terlihat kecuali ini dan 

ini” sambil beliau menunjuk wajah dan kedua tangan sampai 

pergelangan”.(HR. Abu > Dau>d) 
 

 Al-Alban>y berpendapat sebagaimana dikutip oleh Fitria, sabda Nabi Saw 

“Tidak layak untuk terlihat darinya” adalah penjelasan firman Allah, “Dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka”, sementara sabda “kecuali 

wajah dan tangan sampai pergelangannya” adalah penjelasan firman Allah 

“Kecuali yang (biasa nampak dari mereka, artinya wajah dan tangan sampai 

pergelangannya)”. Apa yang dilarang dan dikecualikan di dalam ayat ini sama 

dengan larangan dan pengecualian di dalam hadis (2012: 266).  

c.  Batasan Aurat Laki-Laki dan Perempuan 

 

Islam mengatur cara berpakaian laki-laki dan perempuan sebagaimana 

perbedaan batasan aurat keduanya, yaitu batasan minimal untuk menutup badan 

bagi laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan bagi perempuan adalah 

seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangannya. Berikut ini 

rincian kriteria aurat laki-laki dan perempuan: (Faruq, 2015:146) 

1) Aurat Laki-laki 

Aurat laki-laki dalam shalat atau ketika berada di antara laki-laki dan 

perempuan mahramnya adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan 

lutut bukanlah aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup karena sepadan dengan 

aurat. Hal ini berdasarkan kaidah “us}ul al-fiqh ma>la yatimmu al-waji>b illa> bihi fa 

huwa waji>b” (Apa yang tidak sempurna yang wajib melainkan dengannya, maka 

ia adalah wajib). Ketika laki-laki berhadapan dengan perempuan yang bukan 
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mahramnya (ajnabiyah) maka auratnya adalah seluruh badannya. Ini berbeda pada 

saat laki-laki berada di tempat yang sunyi (khalwah), maka auratnya adalah dua 

kemaluannya. 

2) Aurat Perempuan 

Galih Maulana menulis dalam bukunya “Batasan Aurat Wanita di Depan 

Mahramnya” bahwasanya batasan aurat perempuan menurut para ulama adalah 

sebagai berikut: 

a. Jumhur Ulama 

Menurut mayoritas ulama Fiqih, aurat perempuan terhadap laki-laki yang 

bukan mahram adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya 

yakni sebatas pergelangannya. 

b. Tambahan Madzhab Hanafi 

Dalam madzhab al-Hanafiyah, disebutkan bahwa kaki bukan termasuk 

aurat perempuan (sebatas mata kaki). Dengan alasan, perempuan punya kebutuhan 

untuk bermuamalah dengan kaum lelaki dalam kehidupan sehari-hari, seperti 

untuk mengambil atau memberi sesuatu dengan tangannya. 

c. Tambahan Madzhab Hambali 

Pendapat resmi dari madzhab Hambali hampir sama dengan madzhab 

Maliki. Mereka menambahkan bahwa batasan aurat perempuan dihadapan 

mahramnya ini tidak terbatas pada mahram yang muslim saja, namun juga berlaku 

bagi nonmuslim. 
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d. Tambahan Madzhab Al-Syafi‟iyah 

Al-Khatib Al-Syirbini dalam kitabnya “Mughni al-Muhtaj” mengatakan 

bahwa mayoritas ulama madzhab Syafi‟i berpendapat, aurat perempuan terhadap 

mahramnya adalah seluruh tubuh kecuali yang ada di antara pusar dan lutut, 

dengan syarat aman dari fitnah syahwat. 

Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali sedikit berbeda dengan pendapat 

resmi madzhabnya. Ia cenderung sepakat dengan pendapat madzhab Syafi‟i. Ia 

mengatakan dalam kitabnya “al-Mughni” bahwa batasan aurat bagi perempuan 

terhadap mahramnya adalah seperti aurat laki-laki dengan laki-laki dan 

perempuan dengan perempuan, yaitu anggota tubuh yang ada di antara pusar dan 

lutut.    

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa batasan aurat perempuan 

adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangannya. 

Oleh karena itu, bagi prempuan muslimah merdeka dan balig wajib hukumnya 

menutup aurat baik di dalam maupun di luar shalat.  

Ijma‟ ulama sebagaimana dinukil oleh Wahbah al-Zuhaili menyatakan 

bahwa wajib hukumnya menutup aurat bagi perempuan di dalam maupun luar 

shalat. Beliau menegaskan dalam kitabnya: ٌٌَوٌُلٌَعٌٌَاءٌُمٌَلٌَلعٌُْاٌٌعٌََجٌَْأ َةٌِرٌَت ٌْسٌٌَبٌِوٌْجٌُى
ٌاٌْ

َ
ٌِفٌْقًٌلٌَطٌْمٌُةٌِأٌَْرٌل اىٌَْيٌِْغٌَوٌٌَةٌِلٌَالصٌٌَّا  . Haram hukumnya membuka aurat semua atau 

sebagian,  kecuali untuk keperluan tertentu. Seperti mandi, buang hajat, bersuci, 

dan pemeriksaan dokter (kehamilan, khitan atau penyakit) (Ardiansyah, 265). 
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2.2 Kajian Relevan 

Adapun dari pembahasan-pembahasan terdahulu, penulis mendapatkan 

banyak informasi yang bisa dijadikan pijakan dan rekomendasi. Berdasarkan tema 

yang diangkat, penulis menemukan beberapa referensi baik berupa jurnal, skripsi, 

dan tesis yang dapat dijadikan sebagai pembanding dan tambahan informasi, 

antara lain: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Agustang (2009) “Simbolik Haji: Studi 

Deskriptif Analitik Pada Orang Bugis”. Fokus penelitian ini mengenai 

fenomena perilaku keagamaan orang Bugis di Kabupaten Bone melalui salah 

satu aspek pranata ibadah yaitu haji. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 

fungsi haji yang tertinggi bagi orang Bugis adalah transformasi keagamaan 

dan transformasi kedirian. Status haji adalah sebuah prestise, kebanggaan 

sosial, simbol keulamaan dan kekayaan sekaligus. Status haji juga merupakan 

simbol untuk seseorang disebut sebagai panrita (Orang pintar/alim) sekaligus 

salah satu simbol untuk seseorang disebut sebagai to sugi (orang kaya). 

b. Subair (2018) “Simbolisme Haji Orang Bugis: Menguak Makna Ibadah Haji 

Bagi Orang Bugis di Bone, Sulawesi Selatan”. Penelitian ini membahas 

mengenai pentingnya makna ibadah haji bagi orang Bugis yang berimplikasi 

pada aspek-aspek simbolik yang penuh makna, cenderung mistis dan 

kontemplatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pemakaian busana 

haji harus dilakukan pada acara-acara publik, jika tidak maka dianggap 

melecehkan status kehajian. Sebaliknya, mengenakan pakaian haji oleh orang 

yang bukan haji di muka umum, dianggap orang yang tidak punya rasa malu 
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(to de‟gaga siri‟na), dan niscaya akan mendapat sangsi berupa celaan dan 

pengucilan dalam pergaulan sosial. Penelitian ini berfokus pada pentingnya 

identitas kehajian bagi masyarakat Bugis.  

c.  Penelitian yang dilakukan oleh Suf Kasman (2019), yaitu “Tradisi Jamaah 

Haji Orang Bugis Sepulang Dari Tanah Suci Mekah (Perspektif Kompas Tv 

Makassar)”, yang menjadi fokus penelitian ini adalah rangkuman pemberitaan 

kisah ibadah haji suku Bugis sepulang dari tanah suci terkhusus pada media 

KOMPAS TV Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KOMPASTV 

Makassar lebih menonjolkan sensibilitas perjalanan ibadah haji. Hal ini 

membuktikan media massa tersebut masih fanatik terhadap frame yang 

membedah pernik-pernik kekayaan tradisi jamaah haji suku Bugis. 

d. Penilitian yang dilakukan oleh Nurjannah M., Wa Ode Sitti Hafsah, dan 

Ashmarita (2019), yaitu “Haji Dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana 

Muslim Terhadap Identitas Haji Di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila 

Kabupaten Konawe Selatan)”. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui trend 

busana Muslim di desa Mataiwoi dan untuk mengetahui bagaiamana busana 

Muslim dapat mengubah identitas kehajian dalam pesta. Dalam 

pembahasannya, penyebab terjadinya perubahan pada haji suku Bugis, 

terutama pada perubahan penampilan disebabkan oleh lingkungan dan 

teknologi. Penelitian Nurjannah dkk berfokus pada dua hal, yaitu pengaruh 

trend busana Muslim terhadap budaya busana haji orang bugis dan penyebab 

perubahan busana masyarakat setempat.  
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e. Penelitian Nasruddin (2020) “Haji Dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru: 

Suaru Pergeseran Makna”. Kesimpulan dari penelitian ini, bentuk-bentuk 

pergeseran makna simbolik haji dapat dilihat dari dua hal, yaitu pada acara 

mappatoppo dan konstruksi pakaian. Sedangkan faktor pendorong terjadinya 

pergeseran makna simbolik haji yaitu status sosial, gengsi dan rasa ingin 

dihargai. 

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yang 

telah ditelusuri oleh peneliti di atas adalah bahwasanya penelitian ini fokus 

membahas kajian living qur‟an mengenai keserasian antara pemahaman dan 

praktik perempuan Bugis yang telah menunaikan ibadah haji dengan batasan-

batasan aurat yang sudah ditetapkan dalam Islam berdasarkan dalil QS. al-Nu>r 

ayat 31. 

 

  


