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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah mengadakan berbagai tahap pengkajian hadis tentang 

larangan mencukur alis baik dari segi pemaknaan dan kontekstualisasi 

kekinian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan melihat kondisi makro saat hadis ini muncul, wajar jika 

mencukur alis dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan oleh 

karena mencukur alis ditujukan untuk penipuan, seperti menyulap 

wajah agar lebih menarik. Perbuatan tersebut juga banyak dilakukan 

oleh wanita-wanita cabul pada saat itu. Islam sendiri sebenarnya tidak 

melarang penganutnya untuk berhias agar tampak cantik dan menarik, 

akan tetapi masih dalam batas yang wajar. Nabi sendiri pernah 

menyuruh para wanita untuk berhias seperti disebutkan dalam hadis 

“Kalian akan mendatangi saudara-saudara kalian. Karenanya 

perbaikilah kendaraan kalian, dan pakailah pakaian yang bagus 

sehingga kalian menjadi seperti tahi lalat di tengah-tengah umat 

manusia. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sesuatu yang buruk.” 

(HR. Abu Dawud dan Hakim). Dan juga disebutkan dalam al-Quran 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) 

masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orang  yang  berlebih-

lebihan”  (QS.  Al-A‘raaf,  7:  31).  Akan  tetapi jika berhiasnya 
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sampai melebihi batas yang wajar dan sampai merubah ciptaan Allah 

maka hal tersebut dilarang. 

2. Mencukur alis dilarang apabila disebabkan oleh karena mencukur alis 

ditujukan untuk penipuan, berhiasnya sampai melebihi batas yang 

wajar dan sampai merubah ciptaan Allah, seperti mencukur habis 

alisnya kemudian diganti dengan alis palsu, seperti sulam alis atau tato 

alis maka hal tersebut dilarang, karena sudah merubah struktur alis. 

Dan berdampak buruk bagi kesehatan. Mencukur alis dilarang juga 

dikarenakan untuk mengindari penyerupaan atas para ahli maksiat atau 

dijadikan sebagai modus penipuan dengan menyamar. Bila 

kekhawatiran itu tidak terjadi atau kemungkinannya nihil, maka tidak 

jadi masalah mencabut atau menghilangkan alis. Juga berhias diri 

dengan tujuan untuk menarik lawan jenis maka itu dilarang, bukan 

untuk tujuan agar kelihatan cantik didepan suaminya tapi kecantikanya 

untuk diperlihatkan kepada orang lain maka perbuatan tersebut sangat 

dilarang. 

B. Saran 
 

Hadis dan al-Quran merupakan rujukan pokok bagi umat Islam, 

yang memuat berbagai solusi kehidupan, baik masalah peribadatan, tauhid, 

akhlak, muamalah, bahkan mengenai fashionpun dibahas didalamnya. Tapi 

pada umumnya tidak berpandangan demikian. Oleh karena itu seiring 

dengan perkembangan teknologi yang ada pada masa sekarang, ada 

baiknya meneliti hadis dengan keilmuan yang sedang berkembang, baik itu 
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ilmu kealaman, ilmu social, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini akan 

mendapatkan dua keuntungan, yang pertama hadis akan terbukti 

keontetikanya. Setelah diteliti dengan berbagai peralatan yang berhubungan 

dengan Ulumu al-Hadis, ternyata hadis juga sesuai dengan realitas yang 

ada, bahkan hingga sekarang. Dan yang kedua, bagi masyarakat pada 

umumnya akan menambah keyakinan akan keakuratan hadis yang dapat 

diterima sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diharapkan hadis 

akan benar-benar membumi dikalangan masyarakat. 

Selanjutnya penulis tidak lupa menyarankan agar selalu menjaga 

penampilan, karena penampilan adalah cerminan bagi pribadi seseorang. 

Semoga penelitian ini dapat memberikan informasi-informasi baru yang 

dapat menambah wawasan dan menjadikan sebuah rangsangan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih komprehensif bagi pemerhati 

studi Islam terutama studi ma’ani al-hadis. Amiin. 

 

 

 

 


