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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejak awal manusia di kenal sebagai mahluk sosial yang paling mulia, dari pada 

mahluk-mahluk yang lain. Oleh karena itu secara kongkrit yang berkembang di 

masyarakat umumnya bahwa, pakaian adalah salah satu yang membedakan manusia 

dari pada lainnya, lebih-lebih pakaian berfungsi sebagai penutup aurat dari pada sebagai 

pernyataan lambang status seorang dalam  masyarakat. Busana bagi seorang muslimah 

merupakan cerminan  kepribadian, status dalam strata sosial, kebutuhan estetika, selera 

dan segudang kebutuhan lainnya yang sifatnya manusiawi. Karena baginya warna, 

bentuk, jenis, model  busana, trennya mode, dan kesesuaian busana dengan iklim, 

tempat juga mempunyai nilai kepuasan tersendiri dan dunia tersendiri pula. Sebab 

busana atau pun pakaian memang merupakan suatu perwujudan dari sifat dasar manusia 

yang mempunyai rasa malu sehingga selalu berusaha untuk menutupi tubuh nya. 

Pada perkembangan zaman milenial ini berhias merupakan topik yang sangat 

menarik untuk di perbincangkan terutama di kalangan wanita-wanita muslimah. Dalam 

hal ini dapat kita lihat dalam  kehidupan sehari-hari yang telah di buktikan oleh peneliti 

baik secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya pada aplikasi media sosial 

(Facebook, WhatsApp, Instagram dll). 

Fenomena ini mencerminkan teknologi yang sudah semakin canggih baik dari 

segi transportasi, media sosial, termasuk busana-busana muslimah. Selain itu, media 

sosial saat ini juga digunakan sebagai tempat mata pencaharian bagi sebagian 
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masyarakat untuk berjualan secara Online mulai dari alat komunikasi sampai busana 

muslimah, sehingga tidak heran jika busana muslimah pada masa ini mengalami 

kemajuan yang sangat signifikan.   

Gaya dalam  tren modern sangat di gemari oleh manusia. Namun, fashion ini lebih 

mendominasi kepada fashion Barat terkhusus nya negara Muslim yang di ketahui 

penggunaan  pakaian yang lebih minim dan menampakkan bentuk tubuh(Tabarruj) . 

Dengan adanya kebanggan untuk memamerkan bentuk tubuh yang dianggap modern, 

membuat wanita telah hancur akhlaknya. Aneka tayangan sinetron, musik, film dan 

sebagainya di Tv swasta, sering kali di tampilkan budaya Tabarruj secara berlebihan, 

sehingga anak-anak yang telah terdidik jilbab dengan benar di sekolah menjadi runtuh 

moralnya. (Muslih Muhaimin Seknun, 2018 : 7). 

 

Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al- A‟raaf, 7:31 : 

َبِنْ   بُّ اْلُمْسرِِفْيَ  ٓ َٰاَدَم ُخُذْوا زِيْ َنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُّكُلْوا َواْشرَبُ ْوا َوََل ُتْسرِفُ ْوا َٓ ي ٰ  اِنَّه ََل ُيُِ
Terjemahnya 

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) 

masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Kemenag RI, 2013 : 153) 

 

Dalam jurnal (Titik Rahmawati & Agus Khunaifi, 2019 : 61) Akhlak kepada 

sesama merupakan bagian ajaran Islam dengan berprinsip pada upaya menghormati dan 

menghargai orang lain. Berpakain yang sopan dan baik merupakan bagian dari upaya 

menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan kajian pakaian dari aspek fiqh 

menekankan pada upaya menutup aurat. Mengingat dalam ajaran Islam terdapat batasan 
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aurat yang harus di tutupi bagi muslim maupun muslimah. Artinya setiap muslim baik 

laki-laki maupun perempuan akan  memperoleh pahala ketika dapat berpakain sesuai 

tuntunan syariat dan sebaliknya akan mendapat dosa kalau melanggarnya. Singkatnya 

pakaian yang di kenakan  seorang muslim maupun muslimah merupakan ungkapan 

ketaatan dan ketundukan kepada Allah.  

Pendekatan  akhlak dan fiqh dalam  mengkaji pakaian biasa dilakukan dalam 

Islam dan memiliki kedudukan yang sama penting. Khusus untuk wanita menopause di 

perbolehkan Allah untuk melepaskan jilbabnya hanya saja tetap di perintahkan untuk 

tidak tabarruj, sehingga di perbolehkan baginya menggunakan baju panjang selapis / 

tidak rangkap (bukan jilbab) model apa saja selama tidak menampakkan keindahan 

tubuhnya seperti baju panjang atas bawah, kulot panjang dan lain-lain. 

Sebagaimana Allah berfirman dalam (QS. an-Nûr 24: 60) 

َر ُمَتبَ رِّٰجتٍ َواْلَقَواِعُد ِمَن  ِِتْ ََل يَ ْرُجْوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح اَْن يََّضْعَن ثَِيابَ ُهنَّ َغي ْ
َالنَِّسۤاِء الّٰ  ٓ 

ُنَّ  ٓ َبِزِيْ َنةٍ  ٌر َّلَّ ْيٌع َعِلْيمٌ  ٓ ََواَْن يَّْستَ ْعِفْفَن َخي ْ ُه َسَِ  َواللّٰ
 

Terjemahnya 

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak 

ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka 

dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan 

adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. 

 

Keberadaan wanita di hadapan  mahram atau bukan,  di hadapan suami atau 

bukan, Pakaian wanita di dalam  rumahnya cukup menggunakan mihnah (kecuali ada 

tamu bukan  mahrom, maka wajib menutup aurat yang harus di tutup di hadapan bukan 
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mahrom). Di hadapan mahrom maka cukup menggunakan mihnah (kecuali di tempat 

umum maka harus memenuhi pakaian wanita di tempat umum), di hadapan suami tidak 

ada keharusan menutup bagian tubuhnya (walaupun di anjurkan tidak telanjang). 

Pakaian adalah kebutuhan primer bagi umat manusia, ia berperan menghangatkan badan 

di kala musim dingin dan mentari tertidur pulas, dan menghalangi teriknya sinar mentari 

disaat siang menyapa. Selain kebutuhan setiap wanita di wajibkan menutup seluruh 

tubuhnya (kecuali muka dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki bukan muhrim. 

Tabarruj menyebabkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah. 

Pakaian juga berfungsi sebagai satir bagi tubuh yang hina ini. Seiring berjalannya 

waktu, pakaian juga berperan sebagai alat bantu untuk mengetahui status seseorang, di 

mana pada saat kekinian, pakaian merupakan simbol bagi identitas manusia, baik 

identitas manusia dalam struktur sosil maupun identitas ideologinya. (Febrianto, 2016 : 

2) 

Menurut (Muhammad Nur Asikh, 2018 : 3) Dalam Al-Qur‟an terkandung 

berbagai aturan atau ajaran yang mencakup segala dimensi serta aspek kehidupan bagi 

manusia, agar di jadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Salah satu ajaran dan 

aturan yang terdapat dalam agama adalah tentang cara berpakaian atau  memakai 

perhiasan. Ajaran ini di maksudkan untuk menggugah timbulnya kesadaran yang 

berdasarkan  keimanan untuk menutup aurat. Manusia adalah mahluk beriman. Tidak 

ada satu pun manusia yang lahir di dunia ini tanpa membawa fitrah/potensi ketuhanan. 

Namun, karena potensi yang di miliki manusia sangat lemah, dan cenderung membelok 
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ke jalan yang salah, maka manusia membutuhkan agama yang benar untuk menguatkan 

fitrah yang telah di milikinya. 

Dari berbagai nash yang ada, dapat dipahami bahwa tidak ada satupun aktivitas 

manusia yang akan terlepas dari pertanggung jawaban di hadapan Allah SWT. Setiap 

aktivitas pasti akan dihisab, dan Allah SWT akan memberikan balasan berupa pahala 

dan siksa. Disamping itu dengan perkembangan jaman yang senantiasa berubah dari 

waktu ke waktu dalam aspek kehidupan manusia maka berkaitan dengan perubahan 

budaya pakaian wanita dan batasan-batasannya yang seharusnya tidak menyimpang dari 

aturan syari‟at Islam. Sehingga penulis ingin membahas secara khusus dan mendalam 

yang di terapkan  masyarakat saat ini, dengan  sebuah judul: “ Etika Berhias Wanita 

Muslimah Dalam Qs. Al-Ahzab ayat 33” ( Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. 

Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan ). 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan dan memfokuskan penelitian pada 

permasalahan, peneliti merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu dengan 

judul “ Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Qs. Al-Ahzab ayat 33” (Studi 

Komparatif di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan). 

Untuk menjawab rumusan masalah pokok di atas maka dibuatlah sub-sub rumusan 

masalah sebagai berikut: 
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a. Bagaimana  penafsiran menurut para ulama  dalam Al-Qur‟an Surah  Al-Ahzab / 

33: 33? 

b. Bagaimana pelaksanaan berhias masyarakat muslim di Desa Sindang Kasih, Kec. 

Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan? 

c. Bagaimana pengamalan  dalam  etika berhias  kaum wanita muslimah di Desa 

Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan dengan Al-Qur‟an 

dalam Surah Al-Ahzab / 33: 33? 

1.3 Definisi Operasioanal 

Untuk menghindari kemungkinan salah penafsiran atau kekeliruan terhadap 

pembaca akan judul penelitian, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan 

pengertian yang terkandung dalam judul penelitian tersebut. Judul penelitian yang di 

angkat adalah Etika Berhias Wanita Muslimah Dalam Qur‟an Surah. Al-Ahzab ayat 33 ( 

Studi Kasus di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan), 

penelitian ini memfokuskan kepada  kaum remaja wanita muslimah tentang bagaimana 

penerapan cara berhias mereka terhadap Qur‟an surah Al-Ahzab / 33:33. .  

Masyarakat di sini lebih di fokuskan di Desa Sindangkasih, Kec. Ranomeeto 

Barat, Kab. Konawe Selatan, terkhususnya di kalangan remaja/usia muda pada wanita 

muslimah yang  bisa di katakan telah baligh. 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan dan manfaat penelitian  yang hendak di capai adalah untuk 

mengetahui: 

 

1.4.1.1 Untuk mengetahui penafsiran Al-Qur‟an dalam Surah Al-Ahzab /33:33 

1.4.1.2 Untuk mengetahui pelaksanaan berhias masyarakat muslim di Desa Sindang 

Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe Selatan 

1.4.1.3 Untuk mengetahui pengamalan  dalam etika berhias kaaum wanita 

muslimah di Desa Sindang Kasih, Kec. Ranomeeto Barat, Kab. Konawe 

Selatan 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari penelitian ini adalah sebagai  

berikut: 

1.4.2.1 Manfaat Teoritis 

1.4.2.2 Sebagai kontribusi positif untuk menambah khazanah ilmu dimasa 

mendatang dan juga pengetahuan akan batasan-batasan aurat dalam berhias 

di kalangan remaja. 

1.4.2.3 Memberikan khasanah wawasan keilmuan serta pengalaman akademik bagi 

penulis. 

1.4.2.4 Peneltian di harapkan mampu menambah referensi penelitian terutama 

dalam kajian Living Qur‟an, mengingat model penelitian ini masih terbilang 

minim digunakan dalam kalangan mahasiswa IAIN Kendari. Sehingga 
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berguna bagi peneliti selanjutnya terkait dengan pengembangan living 

Qur‟an terhadap pengkajian fenomena-fenomena masyarakat yang beragam 

dan berbeda dalam pemahaman dan pengaplikasiannya dan semoga dengan 

penelitian ini juga dapat bermanfaat dalam menyelaraskan pemahaman 

antara kultur budaya masyarakat dengan ayat-ayat al-Qur‟an. 

1.4.2.5 Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat di 

jadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan penelitian terutama di 

kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusunya 

dalam jurusan Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir. 

1.4.3 Manfaat Praktis   

1.4.3.1 Sebagai kontribusi postif untuk pengembangan  Fakultas Ushuluddin Adab 

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

1.4.3.2 Menambah pemahaman dan wawasan bagi kita selaku mahasiswa dan 

masyarakat. 

1.4.3.3 Untuk pihak yang bersangkutan, dapat memberikan kontribusi serta untuk 

bahan evaluasi dalam meningkatkan pemahaman para muslimah khususnya 

batasan-batasan dalam berhias wanita muslimah. 

 

 

 

 

 


