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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wanita diciptakan dengan tabiat cinta berhias, berdandan, dan indah 

dalam berpakaian dan lain-lain. Namun Islam mengatur semua itu dengan 

porsi tertentu dipergunakan pada tempat serta situasi tertentu. Kenyataan di 

masyarakat adalah lebih banyak wanita yang menghamburkan uang untuk 

kepentingan pakaiannya, perhiasan, alat-alat kecantikan, rambut dan hiasan-

hiasan remeh dan berlebihan lainnya. Padahal semuanya tidak akan 

menambah kemajuan perekonomian dan tidak akan meningkatkan taraf hidup 

masyarakat. Bahkan sebaliknya dapat menambah beban masyarakat jika 

dilakukan tidak menurut aturan Islam.  

Dan lengkaplah sudah dunia ini dipenuhi mode -mode jahiliyah yang 

mengusung kebebasan berpikir dan berperilaku yang steril dari nilai-nilai 

Islam. Ironisnya, kemunduran ini mereka sebut kemajuan. Pamer aurat 

dianggap seni. Perzinaan dia nggap zamannya dan pembunuhan janin (aborsi) 

dianggap hak asasi. Maka lahirlah generasi instan, yaitu generasi yang tidak 

memiliki kepedulian terhadap moral. Yang mereka pikirkan hanya kenikmatan 

sesaat walaupun harus  merugikan orang lain. 1 

Meskipun pemakai busana muslimah sekarang ini sudah banyak 

dijumpai, yang seharusnya sesuai dengan syar’i, yaitu seorang wanita muslim 

                                                 
1 Abu AL-Ghifari, Remaja Korban Mode,  Bandung, Mujahid Press, 2003, hal. 13. 



seharusnya mengenakan pakaian yang longgar, tidak terlalu ketat, berpakaian 

tidak tembus pandang, dan sebagainya. Namun masih banyak yang jauh dari 

standar syar’i misalnya: 

1.  Pakaian yang dikenakan terlalu ketat, sehingga lekuk tubuhnya kelihatan. 

2.  Bahan pakaian yang dikenakan terlalu tipis. 

3.  Mengenakan kudung gaul, dan lain sebagainya. 

Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka 

dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki bukan muhrim. Mereka tidak 

dilarang menampakkan zinat (perhiasan) nya kepada beberapa golongan laki-

laki dan wanita.  

Allah SWT juga memerintahkan kaum wanita untuk menggunakan 

hijab sebagaimana firman Allah SWT: 

�????T?????�?????????�????�???????????�????????????�????????µ ???�????�???p ?p ????�?? ?????????????�?????? 
�??????�?????? �???�??? 

“Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah 
mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluan-nya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak dari padanya.” (Q.S. An-Nur: 31) 

 
Allah SWT berfirman: 

??????????? ??�????????�???? ??????�?? ??�???????????�???�???????? 
“Dan hendak lah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah....”  (Q.S. Al-
Ahzab: 33) 

 
Allah SWT berfirman : 

�???�?????????? �?????????�?????????????�????d????�?? ?????????�?? ???????? �????�?? ??????�??????�???�?????????? ?? 
“Hai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu dan istri-istri orang mu’min: “Hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.”   (Q.S. Al-Ahzab: 59) 



Jika menyinggung soal pakaian hal ini memang tidak bisa dipisahkan 

dari pergaulan hidup sehari-hari dalam masyarakat. Karena persoalan pakaian 

dan pergaulan ini merupakan salah satu pembeda yang sangat pokok antara 

manusia dan hewan. Selain itu juga menjadi tanda adanya peradaban dan 

kemajuan. 

Wanita muslimah dilarang ber-tabarruj (memamerkan aurat). 

Didalamnya termasuk pula larangan untuk mengenakan pakaian yang 

mencolok atau menarik perhatian dengan tujuan memamerkan diri. Rasulullah 

SAW bersabda: 

”Perempuan adalah aurat. Apabila keluar, setan akan 
membuatnya tampak menggairahkan.” (HR. Turmuzi) 

 
Maksudnya adalah bahwa wanita harus menutupi auratnya. 

Setiap wanita diwajibkan menutup seluruh tubuhnya (kecuali muka 

dan telapak tangan) dari pandangan laki-laki bukan muhrim. Tabarruj 

menyebabkan laknat dan dijauhkan dari rahmat Allah.  

Rasulullah SAW bersabda: 

?�?? ??????�???????? ????�???????????�? ???? �?�?? ???????? �?? ????? ???�????d??�? ?T????�?????�? ??�????????? 
?? ??????????�?????????�?????????????� 

“Akan ada pada akhir umatku nanti wanita -wanita yang 
berpakaian tapi telanjang, kepala mereka bagaikan punuk unta, 
laknatlah mereka karena mereka  adalah wanita -wanita yang  pantas 
dilaknat.”. (HR. Muslim) 

 
Selain itu ber-tabarruj juga dapat menimbulkan banyak keburukan-

keburukan diantaranya yaitu: 

 



1.  Tabarruj adalah sifat penghuni neraka. 

Rasulullah SAW bersabda:  

�????????�????�???????�?????�????�?????????�???????�?? ????????�??????? �????????�?????? 
?a ?????�?????�????????p ???�? ????????�?? ????? ???�????d???? 

“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah saya 
lihat; kaum yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang digunakan 
memukul menusia dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang...” 
(HR. Muslim) 

 

2. Tabarruj penyebab hitam dan gelap di hari kiamat. 

Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda:  

�???????�??????�??�?????????�? ?�???????????�??????????�?????�?? �???????????�??????�???????? �????????�? 
“Permisalan wanita yang berhias untuk selain suaminya, adalah 

bagaikan kegelapan pada hari kiamat, tidak ada cahaya baginya.” (HR. 
Abu Daud) 

 
Maksudnya adalah wanita yang berlenggak-lenggok ketika berjalan 

dengan menarik pakaiannya, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan 

hitam dan gelap, bagaikan berlenggak-lenggok dalam kegelapan. Dan hadits 

ini walaupun lemah, tetapi artinya benar, karena kenikmatan dalam maksiat 

adalah siksaan, wangi-wangian akan menjadi busuk dan cahaya menjadi 

kegelapan. 

3.  Tabarruj adalah kemunafikan.  

Rasulullah SAW bersabda:  

�??????????????????�??????? ???????�??O???????�?O??O????�????????d??�?? ?�?????????�????�? 
???T????�?? ??? ?????T????�????????d??�???????? ????????????�??????�?? ?? ??�???????�??????????�?? � ? 

??????µ ????�?? ???????�??????�        
“Sebaik -baik wanita kalian adalah yang memiliki kasih sayang, 

subur (banyak anak), suka menghibur dan siap melayani, bila mereka 
bertakwa kepada Allah. Dan sejelek -jelek wanita kalian adalah wanita 



pesolek dan penghayal mereka itu adalah wanita-wanita munafik, 
mereka tidak  akan masuk surga kecuali seperti ghurab a’sham.” 
(HR.Bukhari Muslim) 

 
Yang dimaksud ghurab a’sham adalah burung gagak yang memiliki 

cakar dan kaki merah, pertanda minimnya wanita masuk surga, karena burung 

gagak yang memiliki sifat  seperti ini sangat jarang ditemukan. 

4.  Tabarruj mengoyak tirai pelindung dan membuka aib. 

Rasulullah SAW bersabda:  

�????????�???�???T?? � ?? ???T??�??????�?????????? �?? ????�??????�? ??�??????????�?? ???? ??�?G???????�?????? 
??????�????�?? ?�???????? 

“Siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaian -nya di 
selain rumah suaminya, maka ia telah mengoyak tirai pelindung antara 
dirinya dan Allah Azza wa Jalla.”(HR. Ahmad) 

 
5.  Tabarruj adalah ajaran iblis.  

Sesungguhnya kisah Adam dengan Iblis memberikan gambaran 

kepada kita bagaimana musuh Allah, Iblis membuka peluang untuk 

melakukan perbuatan dosa dan mengoyak tirai pelindung dan bahwa Tabarruj 

itulah tujuan asasi baginya. 

Allah SWT berfirman: 

�????????�?? ??????�?????? ??�????�????????????�???????�?????�????t ???? ??�?????????T????�?? �???O?�? ????�??? 
?????????????? � ?????????????�???????????? 

“Hai anak Adam! Janganlah kamu sekali-kali dapat ditipu oleh 
setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari 
surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk 
memperlihatkan kepada keduanya auratnya. (Q.S. Al-A’raf: 27) 

 



Jadi iblislah yang mengajak kepada Tabarruj dan membuka aurat 

mereka. Dialah pemimpin utama bagi para pencetus apa yang dikenal dengan 

istilah Tahrirul Mar’ah (pembebasan wanita). 

6.  Tabarruj adalah jalan hidup orang-orang Yahudi. 

Orang-orang Yahudi memiliki peran yang sangat besar dalam 

menghancurkan umat ini melalui wanita, dan kaum wanita sejak dulu 

memiliki pengalaman di bidang ini, 

Rasulullah SAW bersabda: 

????d????�? ?�?? ?????�???????????�? ????�?????T??�?????�?????�?�????d????�?????????�?????????�????????? 
“Takutlah pada dunia dan takutlah pada wanita karena fitnah 

pertama pada Bani Israel adalah pada wanita.” (HR. Bukhari Muslim) 

 
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 harus tidak 

menyimpang dari aturan syari’at Islam. Sehingga penulis ingin membahas 

secara khusus dan mendalam dalam sebuah judul 

 ” PAKAIAN WANITA TINJAUAN MENURUT ATURAN 

SYRI’AT ISLAM DAN TREND MODE  ”. 

 



B. Pembatasan Masalah  

Berangkat dari latar belakang diatas, agar penelitian ini lebih terfokus 

maka masalah yang dijadikan pokok bahasan dalam penelitian ini adalah 

pakaian wanita tinjauan menurut aturan syari’at Islam dan trend mode. 

C. Perumusan Masalah  

Dengan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1.  Bagaimana kah prinsip berbusana muslimah yang baik dan benar menurut 

aturan syari’at Islam. 

2.  Mengapa wanita sekarang cenderung mengenakan pakaian yang tidak 

sesuai dengan aturan syari’at Islam. Dan faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaruhinya. 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah: 

a. Untuk mengetahui prinsip berbusana muslimah yang yang baik dan 

benar menurut aturan syrari’at Islam. 

b.  Dapat mengetahui kenapa kebanyakan wanita sekarang cenderung 

mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan syari’at Islam. Dan 

faktor -faktor apa sajakah yang mempengaruhinya. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah: 



a. Untuk menambah khasanah pengembangan ilmu hukum, khususnya 

dalam bidang hukum Islam.  

b.  Untuk dapat diambil manfaat dan hikmahnya tentang pengetahuan 

berpakaian yang baik dan benar menurut syari’at Islam. 

E. Metodologi Penelitian 

Metode dalam hal ini diartikan sebagai salah satu cara yang harus 

dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. 

Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, menguji suatu pengetahuan, usaha dimana dilakaukan 

dengan menggnakan metode-metode tertentu.2 

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1.  Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penulisan ini, maka 

penulis menggunakan penelitian sosiologis normatif yaitu pada tahap awal 

yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan 

penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.3 

2.  Sumber Data 

a. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari Al-Qur’an dan Al-Hadist, bahan-

bahan pustaka, berupa buku literatur, mengutip dari internet, yang  

berhubungan dengan obyek yang diteliti.4 

                                                 
2 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yoqyakarta: UGM Press, 1997, hal.3. 
3 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 52. 
 



b.  Data Primer 

Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta 

yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan 

pihak-pihak yang bersangkutan dengan obyek yang diteliti. 

3.  Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari data tertulis 

dari Al-Qur’an, dan Al-Hadist, literatur, mengutip dari internet, serta 

buku-buku yang ada kaitannyaa secara langsung maupun maupun 

tidak langsung dengan obyek yang diteliti dimaksud untuk mencari 

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat atau penemuan yang 

berhubungan erat dengan pokok permasalahan.  

b.  Wawancara 

Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

wawancara langsung dengan responden, yaitu para wanita 

diantaranya adalah dengan obyek yang berhubungan dengan yang 

diteliti, guna memperoleh data-data yang diperlukan. 

c. Analisa Data 

Analisa merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, 

sehingga data yang telah terkumpul dapat memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah dalam pe nelitian dilakukan secara kualitatf. 



F. Sistematika Skripsi 

Pada penelitian skripsi ini, penulis berpedoman pada suatu sistematika 

yang sudah baku. Sistemetika skripsi memberikan gambaran dan 

mengemukakan garis basar skripsi agar memudahkan di dalam mempelajari 

seluruh isinya. Adapun skripsi yang akan penulis susun adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Pembatasan Masalah 

C. Perumusan Masalah 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Wanita 

1.  Pengertian Pakaian Menurut Al-Qur’an 

dan Al Hadist 

2.  Fungsi Pakaian Menurut AL-Qur’an dan 

Al Hadist 

3.  Keutamaan Hijab 

4.  Adab Berpakaian 

B. Tinjauan Umum Tentang Trend Mode 

1.  Makna Trend Mode 



2.  Faktor Penyebab Munculnya Trend Mode 

3.  Sanksi Bagi Wanita Telanjang (Tak 

Berjilbab) 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Bagaimana Prinsip Mode Berbusana Muslimah 

Yang Baik Dan Benar Sesuai Syar’iat Islam. 

B. Mengapa Sekarang Ini Banyak Wanita 

Mengenakan Pakaian Yang Tidak Sesuai Dengan 

Aturan Syari’at Islam. Dan Faktor-Faktor Apa 

Sajakah Yang Mempengaruhinya. 

BAB IV  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR PUSTAKA  

 


