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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu pokok penting, diutusnya Rasulullah Shallahu Alaihi Wa 

Sallam sebagai penutup para Nabi dan Rasul adalah untuk menyempurnakan 

kemuliaan akhlak. Salah satu bentuk kemuliaan akhlak yang dihadirkan oleh 

Rasulullah adalah menyempurnakan sifat malu yang merupakan perhiasan 

setiap manusia dan bukti kemuliaan laki-laki dan perempuan karena malu 

adalah bagian dari iman.
1
 

Wanita ibarat sekolah yang akan menciptakan generasi cerdas dan 

tangguh. Kualitas ilmu dan amal yang mereka milikilah yang akan diwariskan 

kepada anak-anak mereka. Apalagi di masa yang penuh fitnah ini,  setiap ahli 

harus berusaha menulis buku yang dapat membimbing wanita muslimah 

dalam memahami dalam memahami ajaran agama yang baik, seperti hal-hal 

yang berkaitan dengan hijab, perhiasan, aurat, masalah bersuci, shalat dan 

segala hal yang hukumnya wajib „ain bagi mereka. Tentunya dengan 

memperhatikan sumber rujukan yang paling fundamental dalam ajaran agama 

Islam, yaitu Al-Qur‟a, dan Sunnah.
2
 

Menutup aurat dengan berbusana atau pakaian dan merasa malu, 

karena berpakaian adalah tabiat dan fitrah yang melekat pada diri manusia, ia 
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bukan sekedar kebiasaan lingkungan atau tradisi suatu daerah seperti yang 

sering didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Oleh karena itu, Islam 

hadir dan memerintahkan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki untuk 

menutup auratnya agar tidak terlihat di depan umum, bahkan mengajak untuk 

sealalu menutup aurat walaupun ditempat yang sepi, sebagai bentuk 

penghormatan karena ia adalah pribadi yang memiliki silsilah adamiyah dan 

juga untuk membedakannya dengan hewan.  

 Dalam kamus bahasa Arab  َةرَ وَ الع  adalah cacat.
3
 Menurut bahasa 

(etimologi) aurat adalah cacat yang terdapat di mulut dan dibagian lain. 

Pengertian lain, aurat adalah setiap kerusakan yang mendatangkan rasa takut, 

seperti lubang atau perang. Aurat juga bermakna setiap tempat bersifat 

rahasia.
4
 

Sedangkan menurut istilah (terminologi) aurat adalah anggota tubuh 

yang wajib ditutupi dari pandangan orang yang tidak dibolehkan melihatnya.
5
 

Menurut Ibn al-Athir pengertian dari perkataan “al-Sau’at” adalah 

kemaluan wanita (al-Farj). Kemudian ia memberi arti apa saja yang 

memalukan, apabila berlaku sama dalam bentuk perkataan atau perbuatan. 

Menurut Al-Laith berarti kemaluan laki-laki atau perempuan. Karena dalam 

al-Quran disebut “فبدتَلها“ سوءاتهما “ yaitu kemaluan Adam dan Hawa. Menurut 
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Al-Laith berarti pengertian di atas itu perkataan  al-Sau’at  ini digunakan 

untuk perbuatan atau perkataan yang memalukan.
6
 

Konsep aurat berdasarkan keterangan di atas adalah bahwa aurat dalam  

mempunyai dua pengertian:  

1. Aurat secara umum, yaitu apa saja yang dinilai sebagai kurang 

menyenangkan untuk dilihat atau diketahui oleh orang.
7
 

2. Aurat secara khusus, yaitu kemaluan (al-Sau’at) dan perkara-perkara yang 

berkaitan dengan itu.
8
  

Adapun dalil dalam kewajiban menutup aurat
9
adalah firman Allah 

dalam surat al-A`raaf (07): 26 sebagai berikut: 

                         

               

Artinya: “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik.yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

Mudah-mudahan mereka selalu ingat.
10

 
 
 

Adapun dalil pakaian atau busana seorang wanita muslimah  

dihadapan kaum wanita
11

, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat 

An-Nuur (24):31 sebagai berikut: 
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Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya dan janganlah mereka 

Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kurudung 

kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya 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 

wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah 

kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya 

kamu beruntung…”
12

 

 

Masalah penting yang sebaiknya diperhatikan kaum wanita dalam hal 

ini adalah sederhana dalam berpakaian dan memakai perhiasan. Kaum wanita 

juga harus berusaha menutup auratnya dari pandangan wanita lain agar yang 

terlihat tidak lebih dari apa yang biasa diperlihatkan oleh wanita-wanita 

shalihah.
13
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Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan interaksi dan 

pergaulan antar manusia yang lainnya, seorang wanita muslimah juga tidak 

bisa lepas dari pergaulan baik dilingkungan pekerjaan, kantor, kuliah atau 

lainnya, dan terkadang seorang  muslimah harus dihadapkan dengan pergaulan 

dengan seorang non muslim. Maka dari sini timbullah permasalahan apakah 

seorang muslimah boleh memperlihatkan sebagian auratnya kepada wanita 

non muslim? 

Dalam hal ini ulama berbeda pendapat, menurut Ibnu Qudamah hukum 

melihat anggota tubuh yang biasa terlihat antara perempuan dengan 

perempuan sama hukumnya dengan antara laki-laki dengan sesamanya. Dalam 

hal ini, tidak ada perbedaan apakah kedua perempuan tersebut muslimah atau 

salah satunya dzimmah (orang-orang bukan Islam yang berada dalam 

perlindungan pemerintahan Islam), seperti halnya tidak ada perbedaan antara 

dua orang laki-laki keduanya muslim ataupun salah satunya dzimmi.
14

 

Imam Ahmad berkata: sebahagian orang berpendapat bahwa sesorang 

muslimah tidak boleh melepaskan khimar didepan perempuan Yahudi 

ataupuan perempuan Nasrani. Sedangakan menurut Ibnu Qudamah 

berpendapat bahwa ia tidak boleh melihat kemaluannya dan jangan diterima 

ketika sedang melahirkan.
15

 

Menurut Imam Ahmad dalam riwayat menyatakan bahwa seorang 

muslimah tidak boleh melepaskan penutup kepalanya didepan orang kafir dan 

tidak boleh masuk kekamar mandi berduaan dengannya.
16
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Diwajibkannya hijab diantara wanita dan pria karena adanya alasan 

yang tidak didapatkan diantara wanita muslimah dengan wanita kafir dzimmi. 

Dengan demikian tidak ada alasan untuk menetapkan wajibnya hijab diantara 

mereka berdua seperti diantara seorang pria muslim dengan pria kafir dzimmi, 

dan karena sesungguhnya hijab hanya diwajibkan dengan adanya nash atau 

qiyas, sementara tidak ada salah satu pun diantara keduanya. Adapun firman 

Allah SWT (    ) mungkin saja maknanya adalah wanita secara umum.
17

 

Menurut Ibnu Qudamah riwayat pertama lebih utama, karena
18

 

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 bertannya kepadanya, ia berkata: “Aku berlindung kepada Allah dari 

azab kubur, lalu Aisyah menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW dan 

menyebutkan hadits ini 

Asma berkata: “Aku mengunjungi ibu ku dan ia membenci, yaitu tidak 

menyukai Islam, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku harus 

tetap bersilturrahmi dengannya? Beliau menjawab: “Ya”.
19

 

Makna wajib hijab antara laki-laki dan perempuan dan tidak ditemukan 

dalam kewajiban antara muslimah dan dzammiyah 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.
20
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Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis 

tertarik untuk membuat penelitian yang diberi berjudul “Analisis Terhadap 

Pendapat Ibnu Qudamah tentang Hukum Seorang Wanita Muslimah 

Memperlihatkan Auratnya Kepada Wanita Non Muslimah”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Untuk membuat permasalahan menjadi spesifik yang sesuai dengan 

titik kajian, maka diperlukan rumusan masalah yang lebih fokus.Hal ini 

dimaksudkan agar dalam pembahasan ini tidak melebar dari tujuan penelitian. 

Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, ada beberapa rumusan 

masalah yang dapat diambil: 

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum seorang wanita 

muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslimah? 

2. Bagaimana istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang 

hukum bolehnya seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya 

kepada wanita non muslimah? 

3. Bagaimana analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum 

seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non 

muslimah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan karya ini adalah untuk menjawab tentang apa 

yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Beberapa tujuan 

dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Qudamah tentang hukum seorang 

wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim. 

b. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan 

c. Untuk mengetahuianalisisterhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang 

hukum seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya kepada 

wanita non muslim. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan 

intelektual maupun kalangan orang awam, tentang hukum Islam 

khususnya yang berkenaan dengan aurat. 

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan. 

c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukun 

Islam pada Fakultas Syari‟ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

3. Metode Penelitian 

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang 

langkah-langkah sisitematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan 

dengan masalah tertentu untuk ditolak, dianalisis, diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dicarikan cara pemecahan.
21

 

Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Jenis penelitian 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian 

kepustakaan (library reseach), yaitu penelitian yang mengandalkan 

data dari bahan pustaka untuk dikumpulkan dan kemudian diolah 

sebagai bahan penelitian.
22

Adapun bahan yang dikumpulkan berupa 

kitab adalah: al-Mughni karya Ibnu Qudamah, pendapat para ahli : Al-

umm karya Al-imam As-syafi`i, Biyadatul mujtahid karya Ibnu Rasyd, 

Tafsir Al-qur`an karya Ibnu Katsir.  

2. Sumber Data 

Sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, 

yaitu: 

a. Sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang 

memuat informasi.
23

 Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah kitab al-Mughni karya Ibnu Qudamah. 

b. Sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh bukan dari sumber asli 

yang memuat informasi, data yang menunjang sumber primer. 

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: kitab Talkhish 

Ahkam Janaiz karya Muhammad Nashirudin Al-Albani dan kitab Durus 

Wa Fatawa Haramil Makki karya Syaikh Ibnu Utsaimin. Kegunaan 

bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis 

semacam petunjuk ke arah mana penulis harus melangkah.
24
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c. Sumber data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti: 

kamus ensiklopedia dan sebagainya. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur lalu 

ditela‟ah dan dikelompokkan kedalam ketegori-kategori atas dasar 

persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut. Kemudian data 

tersebut dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya 

diperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti. 

4. Metode Analisis Data 

Analisa dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, yaitu setelah 

data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklarifikasikan 

kedalam ketegori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, 

kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan atau diperbandingkan 

antara satu data dengan data yang lainnya, sehingga diperoleh gambaran 

yang utuh tentang masalah yang diteliti. 

5. Metode Penulisan  

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya kedalam 

tulisan, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut: 

a. Induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa 

yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peritiwa itu ditarik 

generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.
25
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b. Deduktif, yaitu pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian 

yang betsifat umum menuju suatau kesimpulan yang bersifat khusus. 

c. Komperatif, yaitu mencari pemecahan suatu masalah melalui analisis 

terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki 

dengan membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang 

lainnya. Kemudian dikompromikan, jika tidak bisa dikompromikan 

maka penulis akan mencoba menganalisa data mana yang mendekati 

kebenaran. 

 

D. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan uraian dalam tulisan ini, maka penulis menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I :  Pendahuluan yang tediri dari: Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. Di dalam bab ini dibicarakan secara 

umum tentang hukum seorang wanita muslimah memperlihatkan 

auratnya kepada wanita non muslim dan secara khusus lagi 

pandangan Ibnu Qudamah tentang hal tersebut. Adapun biografi 

tentang Ibnu Qudamah dibicarakan dalam bab dua. 

BAB II :  Bab dua berbicara tentang biografi Ibnu Qudamah, yang terdiri 

dari: latar belakang kehidupan Ibnu Qudamah, karir Ibnu 

Qudamah, pendidikan dan guru-guru Ibnu Qudamah, murid-

murid Ibnu Qudamah, karya-karya Ibnu Qudamah dan pujian 

ulama terhadap Ibnu Qudamah.  
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BAB III :  Dalam bab tiga berbicara tentang tinjauan umum tentang hukum 

seorang wanita muslimah mempelihatkan auratnya kepada 

wanita non muslim yang terdiri dari : Pengertian aurat, dasar 

hukum menutup aurat, batasan-batasan aurat, ancaman bagi 

wanita yang tidak menutup aurat,  pengertian pakaian, syarat-

syarat wanita dalam menutup aurat,  pakaian wanita dihadapan 

mahramnya, batasan aurat sesama wanita, tujuan tuntutan 

menutup aurat dan hikmah menutup aurat. Sedangkan 

pandangan Ibnu Qudamah di bicarakan dalam bab empat. 

BAB IV :  Bab empat berbicara tentang analisis Ibnu Qudamah tentang 

hukum seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya 

kepada wanita non muslim yang berisi: bagaimana pendapat 

Ibnu Qudamah tentang hukum seorang wanita muslimah 

memperlihatkan auratnya kepada wanita non muslim, istinbat 

hukum yang digunakan Ibnu Qudamah tentang hukum seorang 

wanita muslim memperlihatkan auratnya kepada wanita non 

muslim, analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang 

hukum seorang wanita muslimah memperlihatkan auratnya 

kepada wanita non muslim. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran. 

 

 


