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ABSTRAK 

 

 

Lilla Rahmayani, (2018):  Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah 

Tentang Hukum Seorang Wanita Muslimah 

Memperlihatkan Auratnya Kepada Wanita Non 

Muslimah 

 

Aurat adalah bagian tubuh wanita atau laki-laki yang wajib ditutupi dan 

haram untuk dibuka atau diperlihatkan kepada orang lain. Dalam Islam, ada 

batasan-batasan aurat antara laki-laki maupun perempuan. Yang mana dalam 

penelitian ini dibahas tentang aurat wanita muslim terhadap wanita non-muslim. 

Para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Ada yang memperbolehkan 

wanita muslim memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim, ada juga 

yang tidak memperbolehkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan 

dalam penelitian ini adalah pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum seorang 

wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim, istinbath 

hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang hukum bolehnya seorang wanita 

muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim, dan analisis 

terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum seorang wanita muslimah 

memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat Ibnu 

Qudamah tentang hukum seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya 

kepada wanita non muslim, bagaimana istinbath hukum yang digunakan Ibnu 

Qudamah tentang hukum bolehnya seorang wanita muslimah memperlihatkan 

auratnya kepada wanita non muslim, dan bagaimana analisis terhadap pendapat 

Ibnu Qudamah tentang hukum seorang wanita muslimah memperlihatkan 

auratnya kepada wanita non muslim. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (Library Research), 

dengan menggunakan metode deskriptif analisis terhadap pendapat Ibnu 

Qudamah, sebagai data primer dan data sekundernya diambil dari kitab Ibnu 

Qudamah al-Mughni dan sumber lain yang berkaitan dengan hal tersebut. 

Hasil dari penelitian ini adalah pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum 

seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim 
diperbolehkan seorang wanita muslim memperlihatkan auratnya kepada wanita 

non muslim, bahwa tidak ditemukan dalam nash  antara wanita muslimah dan 

wanita kafir wajib hijab atau tidak ada satu qiyas pun yang mengarah kedalam 

masalah tersebut. Sedangkan firman Allah, (    ) “Atau para perempuan 

mereka”, ada kemungkinan maksud dari ayat tersebut adalah perempuan secara 

umum. Adapun istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang hukum 

bolehnya seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non 

muslim adalah berdasarkan hadits Riwayat Muslim yang menyatakan bahwa 

perempuan kafir dari yahudi dan lain sebagainya telah mengunjungi isteri-isteri 

Nabi SAW, sedangkan mereka tidak memakai hijab dan tidak pula diperintahkan 

untuk memakainya. Aisyah telah berkata: “datang seorang yahudi bertanya 

kepadanya, ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur, lalu Aisyah 
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menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hadits ini. 

Kemudian analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum seorang 

wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim adalah 

penulis lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa kata ganti au nisaa 

ihinna, adalah wanita secara umum. Baik itu wanita muslim atau pun wanita kafir, 

karena wanita itu semuanya adalah sama tidak ada yang yang membedakan wanita 

tersebut kecuali keimanan dan adanya hadits shahih yang menjelaskan perbuatan 

istri-istri nabi Ummahatul Mu’minin, bahwa mereka menampakkan sebagian 

auratnya yang biasa tampak kepada wanita yahudi, sedangkan mereka isteri nabi 

tidak memakai hijab dan tidak pula diperintahkan untuk memakainya.  

 


