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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT 

 

A. Pengertian Aurat 

Diantara kewajiban yang banyak dilalaikan oleh seorang muslimah 

di zaman ini adalah menutup aurat dengan menggunakan hijab muslimah yang 

syar‟i. Jika melihat kehidupan masyarakat di sekitar, banyak kita jumpai kaum 

wanita keluar rumahnya dengan tidak menggunakan jilbab, atau bahkan 

memakai rok pendek yang mengumbar aurat mereka. Anehnya, keadaan itu 

dianggap biasa, tidak dianggap sebuah kemaksiatan yang perlu di ingkari. 

Seakan menutup aurat buak sebuah kewajiban dan membuka aurat bukan 

sebuah dosa. Bahkan sebaliknya, terkadang orang yang menutup aurat aneh, 

lucu dan asing. Inilah fakta zaman sekarang, timbul pertanyaan besar mengapa 

hal itu bisa terjadi? Jawabannya, karena jauhnya mereka dari agama mereka, 

jahilnya mereka terhadap agama mereka. Oleh karenanya, dalam bab kali ini 

penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan permasalahan aurat dan yang 

berkaitan dengannya. 

1. Pengertian secara bahasa 

Dalam kamus bahasa Arab ََةرََىَ الع  jamak dari َ راٌت  .yaitu aurat َعى 

Dalam perkataan orang arab disebutkan يَا تَح  َيُس  ٍر َأَم   setiap perkara yang“  ُكلُّ

dirasakan malu”, ََالَعي ُب “aib, cacat atau pun cela”.
 1
 

 2.العورة لغة النقص و تطلق شرعا على   ما جيب سرته وىو املرادىنا وعلى ما حيرم نظره
                                                             

1
 Ahmad Wason Munawir, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: 

Progesip, 1984), h. 985 
2
Ibnu Qosim Al-Qhozzi, Al-Baijuri, (Toha Putra: Semarang, tt), Jus I, h. 141 
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Aurat menurut bahasa adalah kurang dan menurut syara‟ adalah 

sesuatu yang wajib ditutup, maksudnya adalah sesuatu yang tidak boleh 

untuk dilihat. 

Semua bagian tubuh wanita selain wajah dan telapak tangan adalah 

aurat yang wajib ditutup oleh nya.
3
  

Sumber kata aurat adalah dari sumber rumbun kata-kata : 

1. “A`wira َ َعىرَ َ " artinya hilang perasaan. Kalau dipakai untuk mata, 

maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangan. Pada 

umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dan dipandang 

memalukan dan mengecewakan. Kalau sekiranya kata ini uang 

menjadi sumber dari kata aurat, maka berarti bahwa aurat itu adalah 

sesuatu yang mengecewakan dan tidak dipandang baik.
4
 

2. “Aara َعار  َ" artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air 

dan menimbunnya. Ini berarti pula, bahwa aurat itu adalah sesuatu 

yang ditutup dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kecewaan dan 

malu.
5
 

3. “A`wara  اعىر   "  yakni sesuatu yang jika dilihat akan mencemarkan. 

Dari sini terdapatlah kata aurat yang artinya sesuatu yang harus ditutup 

dan dijaga sehingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.
6
 

 

                                                             
3
Sayyid Sabid, Fiqh Sunnah,  (Jakarta: Pt. Pena Pundi Aksara, 2009), Cet. 1, h.177 

4
 Fuad MOHD. Fachruddin, Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam, (Jakarta: 

CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h.10 
5
 Ibid., h. 11 

6
 Ibid.,  
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Sebagaimana dalam firman Allah SWT QS.  An-Nur (24): 31 

                     

                              

                             

                         

                         

                            

          

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 

kudung 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 kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu 

sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya 

kamu beruntung.
7
 

 

2. Pengertian secara Istilah 

Aurat adalah suatu anggota badan yang tidak boleh di tampakkan 

dan di perlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain.
8
 

                                                             
7

 Mujamma` Al Malik Fahd Li Thiba`At Al Mushaf Asy-Syarif, Al-Quran dan 

Terjemahan, (Madinah Munawwarah: tp, th), h. 548 
8
 Al-Mawsu‟ah al-Fiqhiyah, Jilid 31, (Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa al-Syu‟un al-

Islamiyah, 2007), h. 44 
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Ibnu Qasim al-Ghozzi berkata: “Aurat itu wajib ditutupi dari 

pandangan manusia ketika berada bukan hanya dalam shalat, namun juga di 

luar shalat. Juga aurat tersebut ditutupi ketika sendirian kecuali jika dalam 

keadaan mandi.”
9
 

Para ulama sepakat, bahwa menutup aurat hukumnya wajib secara 

mutlak. Tapi kebanyakan kaum wanita yang mempertontonkan kecantikannya 

dan perhiasannya kepada orang lain, menampakkan auratnya tanpa hijab dan 

memperlihatkan perhiasan yang Allah haramkan atas mereka untuk 

diperlihatkan.
10

 

B. Dasar Hukum Kewajiban Menutup Aurat 

1. Dari Al-Qur’an 

Para ulama telah sepakat bahwa hukum menutup aurat adalah 

wajib. Sebagaimana firman-firman Allah SWT yang menjelaskan 

kewajiban menutup aurat. 

a. QS. Al-Ahzab (33):59 

                             

                              

Artinya:  “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: 

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih 
mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. 

dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.
11

 

                                                             
9
 Ibnu Qasim al-Ghazi, Fathul Qarib Jilid 1 (t.t., Darul Kutub, 2003) , hal.115 

10
 Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Bas, Bahaya Pamer Aurat Dan Pergaulan Bebas Bagi 

Wanita, Cet. 1, (tp: Pustaka Sumayyah, 2009), h. 1 
11  Mujamma` Al Malik Fahd Li Thiba`At Al Mushaf Asy-Syarif, op-cit, h. 677 



 27 

b. QS. al-A‟raaf (7): 26 

  َ ََ َ َ  ََ  َ  ََ َ

ََََََ ََ َ َََ

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”.
12

 

   

c. QS. Al-A‟raaf (7): 27 

  َ  ََ   َ   ََ  َ  ََ َ َ

 َ   َ  َ  ََ  َ  ََ    ََ ََ

 ََ َ  َ َ  َ ََ  َََ

Artinya: “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu 

oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu 

bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya 

pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 

'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya 

melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa 

melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan 

syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang 

yang tidak beriman”.
13

 

 

d. QS. An-Nur  (24): 30-31 

َ  َ  ََ  َ   َ ََ َ  َ ََ

ََ ََ َََ َ  ََ  َ

                                                             
12

 Ibid.,  h. 224 
13

 Ibid., h. 224 
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  َ ََ َ  َََ َ ََ   َ  َ

 َ  َََ َ  ََ   ََ  َََ

   ََ   ََ َ   ََ  ََ َ

   ََ َ  ََ   َََ َ ََ  َ

 َ َ ََ ََ َ ََ َ َ َ

  َََ  َ   َ ََ   ََ  ََ   َ  ََ

 َ َ   ََ   َََ

Artinya: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan 

memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih 

suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang mereka perbuat". 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 kudung 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.
14

 

  

Maksud ayat tersebut, “janganlah mereka menampakkan bagian 

tubuh tempat perhiasan mereka kecuali wajah dan kedua telapak tangan.”
15

   

                                                             
14

 Ibid., h. 548  
15

 Sayyid Sabid, Loc.cit, h. 210 
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2. Dari Sunnah 

a. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu „anhu: 

16يَا َبِِن آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ 
 

Artinya: Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid 

Takhrij Hadits: hadits ini di keluarkan oleh imam Muslim dalam 

kitab at-Tafsir, no. 3028,  

b. Dari „Aisyah radhiyallahu „anha: 

َها ِإَّلَّ َىَذا  يَا َأْْسَاُء ِإنَّ اْلَمْرأََة ِإَذا بَ َلَغِت اْلَمِحيَض َلَْ َيْصُلْح َأْن يُ َرى ِمن ْ
17اَوَىذَ 

 

Artinya: Wahai Asma ! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka 

tidak boleh nampak dari anggota badannya kecuali ini dan 

ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan telapak tangan). 

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarakan oleh Abu Dâwud, dalam 

kitab Al-Libas no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. 

Hadist ini di shahihkan oleh syaikh al-Albâni 

rahimahullah dalam Silsilah Ash-Shahihah no 957 

c. Dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu „anhu, Nabi Shalallahu alaihi 

wa Sallam bersabda: 

                                                             
16

 Abu Husain Muslim bin Hajjaj An-Nasaiburi, Shahih Muslim, (Riyadh: Darul Ifkar ad-

Dauliyah, 1998), h. 1211 
17

 Abu Dawud Sulaiman bin asy‟ats as-Sijistani, Sunan Abu Dawud, (Riyadh: Darul 

Afkar Ad-Dauliyah, 1998), h. 448 
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18اْحَفْظ َعْورََتَك إَّلَّ ِمْن َزْوِجَك َأْو َما َمَلَكْت دَيِيُنكَ 
 

Artinya: Jagalah auratmu kecuali terhadap (penglihatan) istrimu atau 

budak yang kamu miliki. 

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh Abu Dâwud, no.4017; 

Tirmidzi, no. 2794; Nasa‟i dalam kitabnya Sunan al-

Kubrâ, no. 8923; Ibnu Mâjah, no. 1920. Hadist ini 

dihasankan oleh Syaikh al-Albâni. 

C. Batasan-Batasan Aurat Wanita 

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat bagi seorang 

wanita. Adapun batasan aurat wanita adalah:
19

 Mayoritas ulama berpendapat 

bahwa semua tubuh wanita adalah aurat, kecuali muka dan dua telapak tangan. 

Menurut Imam Asy-Syafi‟i adalah seluruh tubuh wanita itu aurat, selain dua 

telapak tangannya dan mukanya, dan yang zahir dari dua telapak kakinya itu 

aurat.
20

 Menurut Ibnu Katsir aurat wanita adalah selain wajah dan dua telapak 

tangan.
21

 Abu Bakar bin Abdirrahman bin ahmad berpendapat bahwa semua 

tubuh wanita itu adalah aurat. Menurut Ibnu Qasim al-Ghozzi, “Aurat wanita 

merdeka di dalam shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak 

tangan, termasuk dalam telapak tangan adalah bagian punggung dan dalam 

                                                             
18

 Ibid. 
19

Ibnu Rasyd, Biyadatul Mujtahid, Penerjemah, Beni Sarbeni, Abdul Hadi, Zuhdi, Cet. 1 

(Jakarta; Pustaka Azzam, 2006), h. 237 
20

 Al-Imam Asy-Syafi‟i, AL-UMM Kitab Induk, Penerjemah:  Ismail Yakub, Jilid I, Cet 

ke-2, (Kuala Lumpur: Victori Agencie, 2000),  h. 214 
21

 Abdullah Bin Muhammad bin „Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Penerjemah, M. 

„Abdul Ghoffar, Abu Ihsan Al-Atasari, Tafsir Ibnu Katsir, (Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2011), h. 

290 
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telapak tangan. Adapun aurat wanita merdeka di luar shalat adalah seluruh 

tubuhnya. Ketika sendirian aurat wanita adalah sebagaimana pria yaitu antara 

pusar dan lutut.”
22

 

Menurut Imam An-Nawawi, “aurat wanita adalah seluruh badan 

kecuali muka dan telapak tangan.
23

 Menurut pendapat yang benar, wajah, 

telapak tangan dan telapak kaki bukanlah aurat.
24

 

Adapun yang menjadi dalil bagi yang berpendapat bahwa seluruh 

badan wanita itu adalah aurat adalah: 

Dalil-Dali Dari Al-Qur’an 

1. QS. Al Ahzab (33): 53 

 َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُىنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجابٍ 
Artinya: ”Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka 

(isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir” 
25

 

Sebab turunnya ayat ini menunjukan kewajiban bagi wanita untuk 

menutup seluruh tubuhnya. Lihatlah hadist Anas di dalam Shahihain 

tentang sebab turunnya firman Allah: 

2. QS. An Nur (24): 31 

َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوحَيَْفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َوََّل يُ ْبِديَن 
َها َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِِبِنَّ َوََّل يُ ْبِديَن  زِيَنتَ ُهنَّ ِإَّلَّ َما َظَهرَ  ِمن ْ

 اآلية……زِيَنتَ ُهنَّ 
Artinya: ”Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 

mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 

                                                             
22

 Ibnu Qasim Ghozzi, Op. Cit, hal. 116 
23

 Imam Abu Zakariya Mahyuddin Asyaraf an-Nawawi: Al-Majmu‟ Syarah Muhadzdzab 

Lisy-Syirazi Jlid 3,(Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, t.th), hal. 122 
24

 Abu Malik Kamal Bin As-Sayid Salim, Shahih Fiqh Sunnah, Penerjemah, Bangun 

Sarwo, Aji Wibowo, Masrur Huda, Cet. Ke-5, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), h.  462 
25  Mujamma` Al Malik Fahd Li Thiba`At Al Mushaf Asy-Syarif, op-cit, h. 677 
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nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 

kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya 

kecuali kepada suami mereka…” 
26

 

 

Sisi pendalilan dari ayat ini: Firman-Nya: ” janganlah 

menampakkan perhiasannya” termasuk perhiasan wanita adalah wajah, 

dan wajah merupakan perhiasan yang paling besar dan berharga daripada 

rambut dan betisnya. Firman Allah ta‟ala QS. AL Ahzab (33): 59 

ا أَي َُّها النَِّبُّ ُقْل ِِلَْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِننَي يُْدِننَي َعَلْيِهنَّ ِمْن يَ 
 27َجََلبِيِبِهنَّ 

Artinya:  Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” 

Jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh wanita. Firman 

Allah ta‟ala QS. An Nur (24): 60 

ِت ََّل يَ ْرُجوَن ِنَكاًحا فَ َلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌح أَْن َيَضْعَن  َواْلَقَواِعُد ِمَن النَِّساِء الَلَّ
َر ُمَتبَ رَِّجاٍت ِبزِيَنةٍ   …ثَِيابَ ُهنَّ َغي ْ

Artinya: ”Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid 

dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas 

mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak 

(bermaksud) menampakkan perhiasan…” 
28

 

Dalil-Dalil Dari Sunnah 

Sabda Nabi shalallahu „alaihi wasallam: 

                                                             
26  Ibid., h. 548 
27 Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sauroh At-Tirmidzi, Jami`ut Tarmidzi, Nomor 1173, 

(Riyadh: Baitul Afkar Ad-Dauliyah, tt), h. 208 
28 Mujamma` Al Malik Fahd Li Thiba`At Al Mushaf Asy-Syarif, op-cit, h. 550 
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ْيطَانُ  ْرأَُة َعْوَرٌة ِفإََذا َخَرَجْت اْسَتْشَرفَ َها الشَّ
َ

29امل
 

Artinya: “Wanita adalah aurot, maka apabila dia keluar (dari rumahnya) 

maka syaithon akan berdiri tegak (untuk mnyesatkannya kedalam 

fitnah atau menyesatkan laki-laki kedalam fitnah disebabkan 

wanita teersebut)”.  

 

Takhrij Hadits: (HR. At Tirmidzy dari shahabat ibnu mas‟ud. Dan 

dishohihkan oleh Syekh Al Albani dan Syekh 

Muqbil_semoga Allah merahmati mereka). 

Hadits ini bersifat umum “Wanita adalah aurat” yaitu seluruh tubuhnya 

aurat. Tidaklah dikecualikan dari keumuman ini kecuali dengan dalil, maka 

tidak ada  bertanya kepada Rasulullah ketika memerintahkan seluruh wanita 

untuk keluar ke lapangan shalat ied: 

لِتُ ْلِبْسَها ُأْختُ َها ِمْن »قُ ْلُت: يَا َرُسوَل اهلِل ِإْحَدانَا ََّل َيُكوُن ََلَا ِجْلَباٌب، قَاَل: 
ِجل بَابِهَا

30 ». 
Artinya: “Wahai Rosululloh, diantara kami ada yang tidak memiliki jilbab, 

maka beliau menjawab: Hendaknya saudaranya yang memiliki 

jilbab memakainnya”  

 

Hadits „Aisyah radhiyallahu „anha di dalam kisah Ifiq dia berkata: 

َقْظُت بِاْسرتَْجاِعِو ِحنَي َعَرفَ  ْلَباِب فَاْستَ ي ْ ْرُت َوْجِهي ِِبِ 31ِِن، َفَخمَّ  
Artinya: “Maka saya terbangun dan mendengar dia (Shofwan bin Al 

Mu‟atthol) beristirja‟ (mengucapkan inna lillahi wa inna ilahi 

roji‟un) tatkala ia melihatku. Saya langsung menutupi wajahku 

dengan jilbabku….”  

 

                                                             
29 Abu Husain Muslim Bin Hajjaj,  Nomor 2770, op.cit , h. 1115 
30 Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, Shahih Bukhari, Nomor 4481, (Riyadh, Baitul 

Al-Afkar Ad-Dawiyah, 1998), h. 342-343 
31

 Abu Abdurrahman bin Isma‟il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Bairut: Al-Maktabah 

Ibnu Katsir, 1432 H), hal. 786 
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Takhrij Hadits: Hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab 

shahihnya dalam hadits al-Ifki, nomor 141, dan juga 

dikeluarkan . 

Di dalam hadits ini menunjukan bahwa ketika turun ayat jilbab maka 

para wanita diperintahkan untuk menutup wajah-wajah mereka. 

Hadits „Aisyah radhiyallahu „anha, tatkala turun ayat : 

“ ْقنَ َها ِمْن ِقَبِل »، فقالت: ”َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِِبِنَّ  َأَخْذَن أُْزَرُىنَّ َفَشقَّ
32احَلَواِشي فَاْخَتَمْرَن ِِبَا ». 

Artinya: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya” maka 

„Aisyah radhiyallahu „anha berkata: Maka mereka langsung 

mengambil sarung-sarung mereka dan menyobeknya dari bagian 

bawah lalu menjadikannya sebagai kerudung mereka”  

 

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dalam kitan 

Tafsirul Qur‟an. 

Berkata Al Hafidz Ibnu Hajar: yaitu mereka menutup wajah-wajah 

mereka, ini adalah sebuah bentuk praktek amalan  dari para shahabiyah dalam 

mengamalkan ayat tersebut. Secara dzahir  bahwa ayat ini hanya 

memerintahkan wanita untuk menututup kepala dan dada, maka hal ini 

melazimkan akan menutup pula antara keduanya yaitu wajah. Hadits Asma 

bintu abu Bakr radhiyallahu „anha berkata: 

 ”ُكنَّا نُ َغطَِّي ُوُجوَىَنا ِمَن الرَِّجالِ “33
Artinya: “kami menutup wajah-wajah kami dihadapan laki-laki”  

                                                             
32 Ibid., h. 847 
33

 Al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah Al-Hakim An-Nasaibury, Al-

Mustadrok „Ala Ash-Shahihaini, Bairut: Dar Kutub Al-„Ilmiyah, 2002 ), h.637 
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Takhrij Hadits: Dikeluarkan oleh Al-Hakim, dalam Al-Mustadrok dalam 

kitab awal kitab manasik nomor 1711 

Dalil-dalil mereka yang berpendapat bahwa aurat wanita seluruh badan 

kecuali muka dengan telapak tangan, sebagai berikut: Firman Allah ta‟ala QS. 

An Nur (24):31 

َها“  ”ِإَّلَّ َما َظَهَر ِمن ْ
Artinya: ” kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”  

Mereka berdalil dengan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu „anhuma bahwa 

yang dikecualikan dalam ayat ini adalah wajah dan telapak tangan. 

Menjawab pendalilan dari ayat ini: Tafsir ibnu Abbas, adalah atsar 

yang tidak sah darinya, dan kalau seandainya shahih maka tafsir ibnu Abbas 

bertentangan dengan tafsir dari shahabat yang lainnya seperti Ibnu Mas‟ud 

yang mana beliau mentafsirkan bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah 

pakaian, karena melihat ke pakaian wanita tidak sampai melihat kebadannya 

atau auratnya. Atau bisa jadi beliau mentafsirkan ayat tersebut sebelum 

turunnya ayat jilbab. 

Ayat jilbab diturunkan pada tahun kelima hijriyah. Dan juga kalau 

ditinjau secara bahasa maka pentafsiran dengan wajah dan telapak tangan 

adalah pentafsiran yang paling lemah karena di dalam ayat tersebut Allah 

berfirman QS. An Nur (24):31 

ََماَظَهََرَِمن هَا“    ”إَِّلا
Artinya:” kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”  

Allah tidak berfirman dengan lafadz: 

ََماَأَظَهََرَِمن هَا“  ”إَِّلا

artinya: ” kecuali apa yang ditampakan dari padanya”  

Kemudian lihatlah lafadz ayat setelahnya QS. An Nur (24):31 
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 َوََّل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَّلَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ 
 Artinya: “dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 

mereka”  

Maka lafadz ini menguatkan bahwa yang dimaksud dengan perhiasan 

adalah perhiasan secara bathin (yang tidak tampak) yaitu wanita menampakan 

perhiasan bathin tersebut hanya kepada mahramya saja. Maka hal ini 

menunjukan bahwa yang bukan termasuk mahramnya hukumnya berbeda 

dengan hukum yang berlaku pada mahramnya. 

Kemudian juga lafadz ayat setelahnya 

 َوََّل َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ 
Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan”  

Yaitu agar tidak terjadi fitnah disebabkan suara yang keluar dari 

perhiasannya, padahal hal ini tidak menunjukan warna, sifat, umur dan bentuk 

wanita tersebut, yang seperti ini dilarang. Bagaimana dengan wanita yang 

menampakan wajahnya, yang dengannya bisa terlihat warna, sifat, umur dan 

bentuk wanita tersebut, maka ini adalah fitnah dan  fitnahnya lebih besar dari 

sekedar suara perhiasan seperti pada kakinya. Sehingga menampakan wajah 

lebih dilarang dengan sebab di atas. 

Hadits „Aisyah radhiyallahu „anha, berkata: 

أَنَّ َأْْسَاَء بِْنَت َأِب َبْكٍر، َدَخَلْت َعَلى َرُسوِل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم 
َها َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو وَ  َها ثَِياٌب رِقَاٌق، فََأْعَرَض َعن ْ َسلََّم، َوقَاَل: َوَعَلي ْ
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َها ِإَّلَّ َىَذا » يَا َأْْسَاُء، ِإنَّ اْلَمْرأََة ِإَذا بَ َلَغِت اْلَمِحيَض َلَْ َتْصُلْح أَْن يُ َرى ِمن ْ
ْيِو.« َوَىَذا  .رواه أبو داود 34َوَأَشاَر ِإََل َوْجِهِو وََكفَّ

Artinya: “Bahwasannya Asma bintu Abu Bakr masuk menemui Rasulullah 

shalallahu „alaihi wasallam dengan mengenakan pakaian yang 

tipis, maka Rasulullah shalallahu „alaihi wasallam pun berpaling 

darinya, Beliau bersabda: “Wahai Asma‟ sesungguhnya seorang 

wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan 

ini – beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya”  

 

Takhrij Hadits: Ini adalah hadits yang dho‟if (lemah), karena di 

dalamnya ada 4 „ilal (penyakit yang menyebabkan lemahnya hadits): Di 

dalamnya ada perawi yang bernama Kholid bin Duroik, dia tidak bertemu 

dengan „Aisyah, sehingga hadits ini adalah hadits munqothi‟ (hadits yang 

terputus sanadnya). Di dalamnya juga ada perawi yang bernama Qotadah, dia 

seorang mudallis, dan di dalam hadits ini dia meriwayatkan dengan sighoh 

(bentuk) periwayatan (عن) sehingga dengan ini menjadikan periwayatannya 

menjadi lemah. Di dalamnya juga ada perawi yang bernama Sa‟id bin Basyir, 

dia meriwayatkan hadits ini dari Qotadah, sedangkan periwayatannya dari 

Qotadah terdapat kelemahan. Di dalamnya pula ada perawi yang bernama Al 

Walid bin Muslim, dia seorang mudallis, di dalam hadits ini dia juga 

meriwayatkan dengan bentuk periwayatan (عن) sehingga dengan ini 

menjadikan periwayatannya menjadi lemah. Hadits ini memeliki jalan sanad 

yang lain yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Baihaqy dari hadits „Aisyah 

pula, namun hadits ini juga hadits yang lemah Karena di dalam sanadnya 

terdapat Ibnu Lahi‟ah (perawi yang dho‟if) dan juga seorang perawi lain yang 

                                                             
34

 Abi Dawud Sulaiman bin Asy‟ats As-Sijistani, Sunan Abi Dawud, (Jordan: Baitul 

Afkar, t.t ), hal. 448 
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lemah sekali periwayatannya. Dan hadits juga memeliki jalan sanad yang lain, 

namun di dalamnya Qotadah meriwayatkan hadits secara mursal, sedangkan 

mursalnya Qotadah termasuk mursal yang paling lemah sebagaimana yang 

dikatakan oleh Syeikh Muqbil Rahimahullah, sehingga tidak bisa dijadikan 

sebagai penguat hadits. 

Mereka juga berdalil dengan hadits Ibnu „Abbas radhiyallahu „anhuma 

berkata: 

َكاَن اْلَفْضُل ْبُن َعبَّاٍس َرِديَف َرُسوِل اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم، َفَجاَءْتُو اْمرَأٌَة 
َها َوتَ ْنظُُر إِلَْيِو، َفَجعَ  َل َرُسوُل اهلِل ِمْن َخثْ َعَم َتْستَ ْفِتيِو، َفَجَعَل اْلَفْضُل يَ ْنظُُر إِلَي ْ

قِّ اآْلَخرِ  )رواه البخاري  35َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َيْصِرُف َوْجَو اْلَفْضِل ِإََل الشِّ
 )ومسلم وىذا لفظ مسلم

Artinya: “Al Fadhl bin „Abbas pernah membonceng Rasulullah shalallahu 

„alaihi wasallam, kemudian datang seorang wanita dari Khats‟am 

yang bertanya kepada beliau; dan Al Fadhl melihatnya kepadanya, 

dan wanita tersebut melihat kepadanya. Kemudian Rosululloh 

memalingkan wajah Al Fadhl kesisi yang lain  

 

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh imam Muslim dalam Kitab Haji 

nomor 1334 

 

Adapun lafadz Al Bukhary: 

36َوأَقْ بَ َلِت اْمرَأٌَة ِمْن َخثْ َعَم َوِضيَئةٌ …..   وََكاَن الَفْضُل َرُجًَل َوِضيًئا  
Artinya: “Al Fadhl seorang lelaki yang tampan ….. dan datanglah seorang 

wanita yang cantik dari khats‟am” 

                                                             
35 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj an-Nasaibury, op. cit, hal. 528 
36 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-bukhari, op. cit. 353 
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Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh imam Bukhari dalam shahihnya              

dalam kitab Jaza‟I Sh-Shaid  nomor 1855 

 

Dalam riwayat An Nasa‟i: 

 وََكاَنِت اْمرَأًَة َحْسَناءَ 
Artinya: “Dia adalah wanita yang cantik” 

Dengan hadits ini mereka berdalil tentang bolehnya bagi wanita 

membuka wajahnya. Sisi pendalilan mereka adalah Nabi shalallahu „alaihi 

wasallam tidak memerintahkan wanita tersebut untuk menurunkan jilbanya 

untuk menutup mukanya sehingga Al Fadhl dapat melihat mukanya. Jawaban 

dari hadits ini, sebab: Riwayat Al Imam Muslim tidak terdapat dalil bolehnya 

wanita membuka wajahnya, karena lafadznya: 

ُلَيَن ظُُرَإِلَي هَاََوتَن ظُُرَإِلَي هَِ  فََجَعَلَال فَض 

Artinya: “dan Al Fadhl melihatnya kepadanya, dan wanita tersebut pun 

melihat kepadanya” Al Fadhl melihat wanita tersebut tidaklah 

melazimkan kalau wanita tersebut dalam keadaan membuka 

wajahnya. 

Hadits Jabir radhiyallahu „anhuma: 

، فَ َقاَل:  َرُىنَّ ْقَن، فَِإنَّ َأْكثَ رَُكنَّ »ُُثَّ َمَضى َحَّتَّ أََتى النَِّساَء، فَ َوَعَظُهنَّ َوذَكَّ َتَصدَّ
ْيِن, فَ َقاَلْت: َِلَ؟ يَا «نَّمَ َحَطُب َجهَ  ، فَ َقاَمِت اْمرَأٌَة ِمْن ِسَطِة النَِّساِء َسْفَعاُء اْْلَدَّ

37َرُسوَل اهللِ   

                                                             
37

 Abi al-Husain Muslim bin al-Hajaj an-Nasaibury, op. cit, h. 341 
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Artinya: “Setelah itu, beliau berlalu hingga sampai di tempat kaum wanita. 

Beliau pun memberikan nasehat dan peringantan kepada mereka. 

Beliau bersabda: “Bersedekahlah kalian, karena kebanyakan 

kalian akan menjadi bahan bakar neraka jahannam.” Maka 

berdirilah seorang wnita terbaik di antara mereka denga wajah 

pucat kehitaman seraya bertanya: kenapa ya Rasulullah?  

 

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Shalat 

Id nomor 885 

Jika demikian maka sesungguhnya budak perempuan tidaklah 

diwajibkan atas mereka untuk menutup wajah-wajah mereka selama tidak 

mengundang fitnah, berbeda dengan para wanita yang merdeka, wajib bagi 

mereka menutupi wajahnya. Sebagaimana yang ditunjukan dalam hadits Anas 

radhiyallahu „anhu berkata: 

ْؤِمِننَي، أَْو َما َمَلَكْت دَيِيُنُو؟ قَاُلوا: ِإْن “
ُ

َهاِت امل ْسِلُموَن: ِإْحَدى أُمَّ
ُ

فَ َقاَل امل
ْؤِمِننَي،

ُ
َهاِت امل َها َفِهَي ِمَّا َمَلَكْت  َحَجبَ َها َفِهَي ِإْحَدى أُمَّ َوِإْن َلَْ حَيُْجب ْ

 رواه البخاري 38دَيِيُنُو.
Artinya: “Berkata para Shohabat: Ia adalah ummahatul mukminin ataukah 

hamba sahaya? Dan mereka pun berkata: Jika beliau 

menghijabinya maka dia termasuk ummahatul mukminin, dan bila 

tidak, maka ia adalah hamba sahaya…”  

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh imam Al-Bukhari dalam 

Shahihnya dalam kitab Nikah  

Jawaban yang lain, bahwa kejadian ini sebelum diturunkannya ayat hijab. 

                                                             
38 Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-bukhari, op. cit, h. 1005 
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Mereka berdalil dengan hadits Subai‟ah Al Aslamiyah radhiyallahu 

„anha, bahwa Abu As Sanabil bin Ba‟kak melihatnya dalam keadaan 

berdandan. HR. Al Bukhory dan Muslim. 

Jawaban dari hadits ini: Kejadian Abu As Sanabil melihatnya, ini 

disaat ingin mengkhitbahnya (meminangnya). Melihat wajah wanita yang 

akan dinikahi adalah hal yang dibolehkan. 

Hadits Fathimah bintu Qois, dimana Rasulullah berkata kepadanya: 

ََّل تَ ْفَعِلي، ِإنَّ أُمَّ َشرِيٍك اْمرَأٌَة َكِثريَُة الضِّيَفاِن، فَِإِّنِّ َأْكَرُه أَْن َيْسُقَط »فَ َقاَل: 
أَْو يَ ْنَكِشَف الث َّْوُب َعْن َساقَ ْيِك، فَ يَ َرى اْلَقْوُم ِمْنِك بَ ْعَض َما  َعْنِك ِِخَاُركِ 

 39َتْكَرِىنيَ 
Artinya: “Jangan (kamu pindah kerumahnya), karena Ummu Syuraik adalah 

wanita yang banyak tamunya, aku tidak mau kerudungmu jatuh 

atau penutup betismu tersingkap lalu orang-orang melihat 

sebagian yang tidak kau suka…..”  

Takhrij Hadits: hadits ini dikeluarkan Oleh Imam Muslim nomor 2942, at-

Tirmidzi dalam sunan nomor 2253, Abu Dawud dalam 

sunan nomor 4325.   

Jawaban dari hadits ini adalah bahwa kalimat “khimar” tidaklah cuma 

di pakai untuk sesuatu yang menutupi kepala saja, tetapi juga bermakna 

sesuatu yang menutupi aurat, dalil dalam hal ini adalah perkataan „Aisyah 

radhiyallahu „anha: 

ْلَباِب  40” ْرُت َوْجِهي ِبِ  ”َفَخمَّ

                                                             
39 Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj an-Nasaibury, op. oit,h. 1181 
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Artinya: “Aku tutupi wajahku dengan jilbabku” 

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh imam Muslim dalam shahihnya 

dalam kitab at-Taubah nomor 2770, Imam bukhari dalam 

kitab Tafsirul Qur‟an nomor 4473 dan selainnya 

D. Ancaman Bagi Yang Tidak Mau Menutup Aurat 

Wanita yang tidak menutup auratnya diancam tidak akan mencium bau 

surga sebagaimana yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu anhu 

beliau berkata : 

ٌم َمَعُهْم قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم : ِصنْ َفاِن ِمْن أَْىِل النَّاِر َلَْ أََرُُهَا، قَ وْ 
ِسَياٌط َكأَْذنَاِب اْلبَ َقِر َيْضرِبُوَن ِِبَا النَّاَس، َوِنَساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت َماِئََلٌت ُِمِيََلٌت 

ْدَن رحَِيَها، َوِإنَّ رحَِيهَ  ا ُرُءوُسُهنَّ َكَأْمثَاِل َأْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة، ََّل يَْدُخْلَن اْْلَنََّة َوََّل جيَِ
41وَجُد ِمْن َمِسرْيٍة َكَذا وََكَذالَتُ 

 

Artinya: Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam bersabda, “Ada dua 

golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: (yang 

pertama adalah) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor 

sapi untuk memukul manusia dan (yang kedua adalah) para wanita 

yang berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan 

mengajak lainnya untuk mengikuti mereka, kepala mereka seperti 

punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga 

dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama 

perjalanan sekian dan sekian.”  

 

Takhrij Hadits: Hadits ini di keluarakn oleh imam Muslim, no. 2128 

 

Dalam riwayat lain Abu Hurairah menjelaskan. bahwasanya aroma 

Surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Diriwayatkan Malik dari riwayat 

Yahya Al-Laisiy, no. 1626 

 

                                                                                                                                                                       
40

 Ibid., h. 1115 
41

 Ibid., h. 880 
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Begitu pentingnya menjaga aurat dalam agama Islam sehingga 

seseorang di perbolehkan melempar dengan kerikil orang yang berusaha 

melihat atau mengintip aurat keluarganya di rumahnya, sebagaimana sabda 

Rasûlullâh Shallallahu „alaihi wa sallam: 

َنُو َما َكاَن َعَلْيَك ِمْن  َلْو اطََّلَع ِف بَ ْيِتَك َأَحٌد وَََلْ تَْأَذْن لَُو َخَذفْ َتُو ِِبََصاٍة فَ َفَقْأَت َعي ْ
42ُجَناحٍ 

 

Artinya: Jika ada orang yang berusaha melihat (aurat keluargamu) di 

rumahmu dan kamu tidak mengizinkannya lantas kamu 

melemparnya dengan kerikil sehingga membutakan matanya maka 

tidak ada dosa bagimu.  

Takhrij Hadits: Hadits ini dikeluarkan oleh imam Al-Bukhâri, no. 688, dan 

Muslim, no. 2158. 

E. Pengertian Pakaian 

Pakaian meruapakan sarana untuk menutup aurat, Allah Subhanahu 

wa ta‟ala memerintahkan  untuk menutup aurat tentu Allah menurunkan 

sarana bagaimana cara untuk menutup aurat tersebut, dan pakaian adalah 

merupakan sarana untuk menutup aurat. Allah berfirman, QS. al-A‟raaf (7): 26 

  َ  ََ َ َ ََ َ ََ ََ

َََََ ََ َ َََ

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 

                                                             
42
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demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.
43

 

 

1. Defenisi pakaian 

Pakaian atau albisah adalah bentuk jamak dari libas yaitu apa yang 

dikenakan oleh manusia untuk menutup anggota tubuhnya, keseluruhan 

atau sebahagian untuk melindungi dirinya dari panas dan bahaya, seperti 

gamis, pakaian, salendang dan inti dari berpakaian adalah menutupi.
44

 

2. Pakaiaan yang disukai (Mustahabah) 

a. Berhias untuk shalat, hari raya dan sejenisnya 

Dianjurkan berhias untuk shalat, seseorang yang hendak shalat 

sejatinya ia mengenakan pakaian terbaik dan tambil sempurna sebab 

itu merupakan hak Allah segala sesuatu.
45

 Allah SWT berfirman dalam 

QS. Al-A`raf  (7):31 

                          

         

Artinta: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-

orang yang berlebih-lebihan”.
46

 

b. Sederhana dalam berpakaian 
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Dianjurkan memperlihatkan nikmat Allah tanpa bersikap 

sombong. Islam memerintahkan kaum muslimin untuk berpenampilan 

indah, mulia dengan menikmati apa yang Allah telah ciptakan 

untuknya berupa perhiasan dan pakaian dan hal-hal baik lainnya. Dia 

menjadikan proses menikmati itu menjadi bagian dari ekspresi 

pengakuan akan keutamaan dan rasa syukur.
47

 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 shaliha.
48

  Allah berfirman dalam QS.  Al-A`raf  (7):32  

                          

                           

       

Artiya:  “Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan 

dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-

Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang 

baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-

orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk 

mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 

mengetahui”.
49
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Mengenakan pakaian yang indah serta berhias adalah hal yag 

mubah selama tidak dilakukan untuk meyobongkan diri, bahkan ia 

sangat dianjurkan apabila itu dilakukan untuk menampakkan nikmat 

Allah SWT, selama ia tidak berlebih-lebihan dalam hal itu. 

c. Laragan berlebih-lebihan dalam kemewahan 

Kemewahan adalah kesenangan dan kenyamanan, yang 

terlarang adalah sikap berlebih-lebihan dan secara logika bahwa hal 

yang sederhana tidak tercela.
50

 

F. Syarat-Syarat wanita Dalam Menutup Aurat 

Wanita muslimah dalam menutup aurat atau berhijab dengan 

menggunakan pakaian atau jilbab. Hijab adalah pakaian wanita yang menutupi 

seluruh tubuhnya.
51

 Adapun jilbab merupaka pakaian yang luas dan menutup 

aurat. Kata-kata “ jalaba  َجلب" berarti menarik, maka karena tubuh wanita itu 

menari pandangan dan perhatian umum maka hendaklah ditutup.
52

  

Adapaun syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam berpakaian bagi 

wanita muslimah atau aurat yang wajib ditutup didepan yang bukan mahram 

atau kepada pria asing ada beberapa hal:  

a. Menutup seluruh anggota badan selain yang telah di kecualikan oleh 

agama, seperti wajah dan telapak tangan.
 53

  Sebagaimana firman Allah 

dalam QS. Al-Ahzab (33): 59 
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Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 

itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang”.
54

 

 

b. Hendaknya pakaian tarbuat dari bahan yang tebal yang dapat menutupi 

warna kulit. Karena tujuan menutup tubuh tidak akan tereliasasi jika 

menggunakan bahan seperti itu, karena keberadaannya sama degan tidak 

ada.
55

 

c. Pakaian wanita tidak boleh menyerupai laki-laki.
56

 

d. Pakaian wanita muslimah tidak boleh meyerupai wanita non muslim.  

e. Pakaian tersebut harus lapang dan tidak sempit, sehingga tidak 

menggambarkan postur tubuhnya.
57

 

f. Motif dan warnanya tidak terlalu mencolok dan tidak mengundang 

perhatian serta fitnah kepada laki-laki. Seorang wanita dperintahkan 

memakai pakaian untuk menutupi perhiasan dan pesona tubuhnya dan jauh 

dari perhatian laki-laki. Akan tetapi jika pakaian itu malah menambah dan 

mengundang nafsu laki-laki, maka jelas pakaian itu tetap dilarang.
58

 Allah 

SWT berfirman dalam QS. Surat Al-Ahzab (33):33 
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Artinya: “dan hendaklah kamu tetap di rumahmu  dan janganlah kamu 
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 

dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah 

Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan 

membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”
59

 

 

g. Kulit tubuh tidak boleh terlihat.
60

 

h. Tidak memakai parfum yang membangkitkan gairah laki-laki.
61

 

 

G. Pakaian Wanita Dihadapan Mahramnya 

Pakaian wanita dihadapan mahramnya, sebagaimana yang telah 

dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 31 diatas bahwa 

Allah SWT memulainya dengan suami, kemudian diikuti dengan mahram 

yang lainnya, mereka adalah:
62

 

a. Bapak dan kakek, baik dari arah bapak atau ibuk 

b. Bapak suami (mertua). 

c. Anak-anak mereka dan anak suami, masuk kedalamnya cucu dan 

seterusnya. 

d. Saudara secara mutlak, baik saudara kandung, saudara sebapak, saudara 

seibu (saudara tiri tidak masuk kedalamnya). 
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e. Anak-anak saudara laki-laki dan saudara perempuan karena mereka sama 

hukumnya dengan saudara. 

f. Paman dari bapak atau ibu, mereka termasuk mahram walaupun tidak 

dinyatakan didalam ayat. Kebanyakan para ulama berpandapat bahwa 

mereka sama hukumnya dengan mahram yang lainnya. 

H. Batasan Aurat Sesama Wanita 

Dalam pembahasan sebelumnya penulis telah menyebutkan batasan 

aurat wanita pada mahramnya dan pada kesempatan kali ini penulis ingin 

menjelaskan batasan aurat sesama wanita, bagian mana sajakah yeng boleh 

diperlihatkan sesama wanita. Maka penulis membagi menjadi dua pembagian: 

1. Aurat sesama wanita muslimah 

Hukum asal perempuan adalah ditutupi dan dilindungi. Terdapat 

banyak dalil dalam syariat yang menunjukkan hal tersebut. Praktek 

shahabat secara khusus dan salaf secara umumpun menunjukkan 

demikian. Tidaklah diperbolehkan kepada wanita muslimah 

memperlihatkan auratnya kecuali sesuatu yang boleh atau biasa 

ditampakkan, semisal rambut, betis, tangan, leher dan semisalnya. 

Syaikh Albani rahimahullah mengatakan: “Sedangkan perempuan 

muslimah di hadapan sesama perempuan muslimah maka perempuan 

adalah aurat kecuali bagian tubuhnya yang biasa diberi perhiasan. Yaitu 

kepala, telinga, leher, bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta 

dengan sedikit lengan atas yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki 

dan bagian bawah betis yang biasa diberi gelang kaki. 

Sedangkan bagian tubuh yang lain adalah aurat, tidak boleh bagi seorang 
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muslimah demikian pula mahram dari seorang perempuan untuk melihat 

bagian-bagian tubuh di atas dan tidak boleh bagi perempuan tersebut untuk 

menampakkannya. Dalilnya adalah firman Allah yang tegas: -beliau lalu 

membawakan QS an Nur 31.
63

 

2. Aurat wanita muslimah dengan non muslimah 

Adapun hukum wanita muslihat memperlihatkan auratnya kepada 

wanita non muslimah, dalam hal ini para ulam berbeda pendapat, 

perbedaan itu timbul karena berbeda dalam menafsirkan QS An-Nur (24): 

31 

َها َوْلَيْضرِْبَن ِِبُُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِِبِنَّ َوََّل  َوََّل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَّلَّ َما َظَهَر ِمن ْ
يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ِإَّلَّ لِبُ ُعولَِتِهنَّ أَْو َآبَائِِهنَّ أَْو َآبَاِء بُ ُعولَِتِهنَّ أَْو أَبْ َنائِِهنَّ أَْو 

ِإْخَواِِنِنَّ أَْو َبِِن ِإْخَواِِنِنَّ َأْو َبِِن َأَخَواِِتِنَّ َأْو ِنَسائِِهنَّ أَْو  أَبْ َناِء بُ ُعولَِتِهنَّ أَوْ 
ْربَِة ِمَن الرَِّجاِل أَِو الطِّْفِل الَِّذيَن  َما َمَلَكْت أدَْيَانُ ُهنَّ أَِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ أُوِل اْْلِ

 ََلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْورَاِت النَِّساءِ 
Artinya: “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, 

dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada 

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah 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.” 
64

 

 

Pertama: Tidak boleh seorang wanita muslimah memperlihatkan 

auratnya kepada wanita yang non muslim. Karena Pada kalimat “ َنَِسائِهِنَا  ”أَو 
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yang dimaksudkan di sini adalah boleh menampakkan perhiasan wanita di 

hadapan wanita muslimah, bukan di hadapan wanita kafir (ahlu dzimmah). 

Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa “nisaihinna” dalam ayat 

yang dimaksud adalah wanita muslimah, bukan wanita kafir. 

Mujahid mengatakan janganlah sampai wanita muslimah khimarnya di 

hadapan wanita musyrik. Karena dalam ayat hanya disebut “nisaihinna” 

„wanita mereka‟ artinya wanita musyrik bukanlah bagian dari wanita 

beriman.
65

 

Ini adalah pendapat madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan yang 

paling shahih dari madzhab Syafi‟iyyah, serta satu riwayat dari Al-Imam 

Ahmad.
66

 

Kedua Seorang perempuan kepada perempuan lain, boleh saja melihat 

mukanya, kepala, kedua tangannya, lengan bawah, kedua kakinya dan 

betisnya baik ia itu muslim ataupun kafir. Berdasarkan pendapat yang benar 

dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa Ta‟ala. “au nisaaihinna”  atau 

wanita-wanita”  

Bahwasanya yang dimaksud wanita di sini adalah Al-Jins (jenis) bukan 

Al-Wafsu (sifat). Namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa 

yang dimaksud dengan wanita-wanita di sini adalah wanita-wanita Islam, 

dengan demikian tidaklah boleh bagi seorang wanita Islam membuka aurat 

kepada wanita kafir. Dan yang tepat adalah yang dimaksudkan dengan kata 

wanita-wanita di dalam ayat tersebut adalah Al-Jins (jenisnya) yaitu wanita-
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wanita dan yang termasuk jenis wanita, dengan demikian boleh bagi 

perempuan muslim membuka sebagian auratnya kepada wanita kafir.
67

 

Pendapat ini ada dalam madzhab Syafi‟iyyah dan satu riwayat dari Al-

Imam Ahmad yang merupakan pendapat yang masyhur dalam madzhab 

pengikut beliau.
68

 

Menurut Ibnu Qudamah batasan aurat anggota tubuh yang biasa 

terlihat antara perempuan dengan perempuan yaitu: kepala, telinga, leher, 

bagian atas dada yang biasa diberi kalung, hasta dengan sedikit lengan atas 

yang biasa diberi hiasan lengan, telapak kaki dan bagian bawah betis yang 

biasa diberi gelang kaki. Tidak ada yang membedakan batasan aurat 

perempuan baik muslimah ataupun non muslimah.
69

 

Dalam hal ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa dibolehkan wanita 

muslimah membuka hijabnya kepada wanita non muslimah, karena dalam Q.S 

an-Nur ayat 31 pada kalimat ( َنَِسائِهِنَا  adalah wanita secara umum, bukan ( أَو 

secara khusus.
70

 In syaa Allah penulis akan jelaskan pada bab selanjutnya 

mengenai pendapat Ibnu Qudamah. 

 

I. Tujuan Tuntutan Menutup Aurat 

1. Membedakan manusia dengan makhluk lain, sebagaimana telah dijelaskan 

dalam surat Al-A`raaf ayat 26, menutup aurat ditujukan kepada siapa saja 

yang termasuk dalam kategori anak adam, yaitu manusia.
71
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2. Agar kaum muslimah tidak disakiti, berdasarkan firman Allah dalam QS. 

Al-Ahzab (7): 59 

                           

                        

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 

itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang”.
72

 

 

3. Tanda kepada penganut agama Islam. Sebagaimana dari penjelasan surat 

al-ahzab ayat 29 diatas  “yang demikian itu lebih memastikan mereka agar 

di kenali( sebagai muslimah Islam)”. 

4. Tanda profesionalisme dalam sistem pemakaian Islam. Islam adalah salah 

satu agama dan cara hidup yang profesional pastinya begitu lebgkap 

menyediakan panduan untuk setiap sudut kehidupan manusia. Dari hal-hal 

yang sulit sperti urusan di dalam ekonomi dan kenegaraan, Islam tidak 

mengarahkan umatnya membuat perkara yang tidak rasional akan tetapi 

sudah tentu standar pemakaian yang diletakkan ini tidak membebankan 

bahkan ia amat bertepatan dengan akal manusia yang sehat. 

5. Sebagai ujian bagi manusia untuk melihat tahap keta`atan mereka kepada 

Allah . 

 Hal ini sangat jelas dari firman allah dalam QS.  al-mulk (67): 2 

 ََ  َ  َ  ََ  َ ََ  َ َ   َََ
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Artinya: “yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, 

siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha 

Perkasa lagi Maha Pengampun”.
73

 

 

J. Hikmah Menutup Aurat 

a. Menutup anggota tubuh yang merupakan fitrahnya sebagai manusia 

b. Melindungi dirinya dari  cuaca yang berganti-ganti 

c. Sebagai perhiasan dan keindahan 
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