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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Al Qur‟an merupakan kitab suci agama Islam, yang di dalamnya terdapat banyak 

aturan Allah, salah satunya adalah aturan tentang etika berhias wanita muslimah. Di 

Jazirah Arab pada zaman dahulu memakai pakaian yang sama secara general di pakai 

oleh semua wanita, termasuk wanita tuna susila dan hamba sahaya. Mereka semua 

juga memakai kerudung, bahkan jilbab, tapi leher dan dadanya mudah terlihat dan 

tak jarang juga mereka memakai kerudung tapi ujungnya di kebelakangkan hingga 

leher telinga dan dada mereka terus terbuka. Hal ini di sebabkan oleh karena pada 

saat itu identitas wanita Muslimah tidak terlihat dengan jelas, dan dalam keadaan 

inilah Allah memerintahkan kepada wanita Muslimah untuk mengenakan jilbabnya 

sesuai dengan petunjuk Allah kepada Nabi saw dalam surat al-Ahzab/33:33. Qs. al-

Ahzab : 33. Secara implisit surah ini di khususkan bagi istri-istri Nabi Muhammad 

saw.  Maka sangat wajar jika pada masa itu istri-istri Nabi di larang keluar kecuali 

ada alasan yang benar-benar mendesak dan di perbolehkan oleh tuntunan agama. 

para kaum wanita di haruskan untuk tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh 

para wanita sebelum mereka, yaitu berjalan berlenggak-lenggok, lemah-gemulai, 

genit, memperlihatkan kecantikan tubuh yang mereka miliki kepada kaum pria, dan 
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lain sebagainya yang memang dilarang oleh agama. Larangan ini juga mencakup 

cara berbicara seorang wanita terhadap orang lain yang bukan muhrimnya. sehingga 

maknanya yaitu, janganlah kamu bertingkah laku seperti wanita-wanita Jahiliyah 

yang dahulu sebelum Islam. 

2.  Adapun pelaksanaan berhias masyarakat di Desa Sindangkasih  yang telah di teliti 

oleh peneliti melalui wawancara dari beberapa narasumber yaitu mayoritas dari 

mereka dilakukan ketika hendak keluar dari rumah mereka masing-masing untuk 

melakukan kegiatan atau untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti 

ketika bekerja, kuliah, sekolah dan pasar. Adapun contoh berhias yang mereka 

lakukan seperti memakai pewarna bibir, bedak dan memakai model tren 

busana/pakaian kekinian pada zaman milenial saat ini ( Pakaian yang menampakkan 

aurat). 

3. Pengamalan  dalam  Etika Berhias yang terdapat dalam Qur‟an Surah Al-Ahzab/ 

33:33 dengan  masyarakat muslim di Desa Sindang Kasih terdapat perbedaan dan 

persamaan. Adapun persamaan yang di dapatkan oleh peneliti adalah di 

perbolehkannya wanita keluar rumah dengan alasan memiliki kepentingan tertentu. 

Perbedaan nya adalah menurut para ulama wanita yang keluar dari rumah tidak boleh 

dalam kedaan bertabarruj seperti orang-orang jahiliah terdahulu , memakai pakaian 

yang baik dan benar yang sesuai dengan yang telah di atur oleh agama. Namun, 

pengamalan yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat justru berbeda, mereka selalu 

Bertabarruj ketika hendak keluar dari rumah, hanya beberapa orang saja yang tidak 

bertabarruj ketika keluar dari rumah mereka masing-masing. Sehingga masih 
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terdapat ketidak singkronan antara bentuk pengamalaan masyarakat diDesa 

Sindangkasih dengan Qur‟an Surah Al-Ahzab/ 33:33. 

5.2 Saran 

1) Pada zaman milenial ini peran orang tua sangat penting dalam mengatur pergaulan 

anak-anak mereka karena jika tidak demikian maka akhlak dan adab anak-anak 

akan terganggu dan rusak, hal ini di dukung pula dengan semakin canggihnya 

teknologi sehingga peran orang tua sangat di perlukan dalam mengingatkan anak-

anak serta dapat memberikan contoh dan suri tauladan yang baik. Selain itu, orang 

tua harus memperhatikan pergaulan anak-anak mereka agar tidak terjerumus pada 

pergaulan yang salah, diperlukan adanya komunikasi yang baik antara orang tua 

dan anak dan memberikan nasehat dengan benar agar anak mengikutinya.  

2) Perlunya memperhatikan lingkungan sekitar, misalnya di mana biasanya anak-

anak bergaul dan bermain, jika itu termasuk lingkungan yang buruk maka orang 

tua perlu membimbing  agar tidak berbaur di lingkungan tersebut dan mencarikan 

lingkungan yang baik untuk anaknya, menurut saya misalnya di masukkan ke 

pesantren agar segala kegiatan mereka bisa berdampak positif bagi diri mereka, 

serta mempunyai dasar agama, akhlak dan adab yang baik kelak. Sehingga, anak-

anak tidak rusak dan bisa terjaga dari maraknya pergaulan bebas saat ini.  

3) Mengadakan kegiatan-kegiatan Islami khusus nya di kalangan Wanita Muslimah 

usia remaja guna menambah wawasan dan ilmu yang bermanfaat dan positif, 

misalnya seperti kegiatan Tauziah dan sholawat di kalangan remaja, sosialisasi, 



 

68 
 

mengadakan kultum ceramah/ dakwah islamiyah, membentuk organisasi remaja 

islamiyah yang di mana segala kegiatan nya bisa berdampak positif baik bagi diri 

sendiri dan masyarakat desa sehingga pergaulan serta akhlak dan adab kaum 

wanita muslimah bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


