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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT memiliki segala sifat kesempurnaan yang tidak akan mampu

untuk  dihitung. Diantara sifat kesempurnaan itu ialah apa yang disebut dengan

al-Rahman dan al-Rahim (pengasih dan penyayang). Tidak bisa dipungkiri

bahwa keberadaan kasih dan sayang Allah terhadap hambaNya jauh lebih besar

dari pada murka dan laknatNya.

Sebagai bukti kasih sayang Allah kepada makhlukNya, Dia telah

mewahyukan al-Qur’an kepada utusanNya Nabi Muhammad SAW untuk di

jadikan hidayah dan petunjuk bagi alam semesta ini dan manusia.1Al-Qur’an

sebagai petunjuk dan kemashlahatan bagi umat manusia diturunkan secara

mutawwatir.2Ini berarti sebuah rangkaian petunjuk yang benar-benar dari Allah

SWT.

Al-Qur’an memperkenalkan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia agar

ia keluar dari kegelapan. Untuk memahami ayat-ayat al-Qur’an dilakukan

melalui penafsiran3. Penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur’an sebenarnya telah

ada pada masa Nabi Muhammad SAW dan beliaulah yang menjelaskan makna

yang terkandung dalam kitab Allah SWT. Ketika Nabi Muhammad SAW

1Manna’ Khalil al-Qattan, Mabahits fi ulum al- Qur’an, penerjemah. Mudzakir, (Cet.13;
Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2009), hlm. 302.

2Diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang mustahil mereka sepakat untuk
berdusta.Untuk lebih jelas nya lihat. Mudasir, Ilmu Hadits (Pustaka Setia: Bandung, 1999),  hlm.
113-115.

3Said Agil Husin al-Munawar, Al-Qur’an Membangun Tradisi Keshalehan Hakiki,
(Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm.61.
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masih hidup, para sahabat menanyakan segala persoalan yang tidak jelas

kepada beliau.

Setelah Rasulullah SAW wafat maka upaya penafsiran dilanjutkan oleh

para sahabat dalam menyampaikan makna-makna al-Qur’an dan penafsiran

ayat-ayat yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka dalam

memahami ayat-ayat al-Qur’an, karena adanya perbedaan lama dan tidaknya

mereka hidup bersama Rasulullah. Hal yang demikian diteruskan oleh murid-

murid mereka, yaitu para tabi’in. Pada masa para tabi’in mereka bersungguh-

sungguh atau melakukan ijtihad dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an.4

Kemudian upaya penafsiran al-Qur’an terus berlanjut dan berkembang

dari zaman ke zaman sehingga banyak melahirkan para mufassir yang

mengkaji ayat-ayat al-Qur’an,akan tetapi perbedaan dalam penafsiran

merupakan suatu hal yang tak terhindarkan, hal ini karena berbagai latar

belakang keilmuan, tempat dan adat kebiasaan suatu masyarakat. Diantaranya

adalah penafsiran terhadap kata hijab dalam al-Qur’an.

Penelusuran kata hijab dalam al-Qur’an dapat di temukan di berbagai

surah dan ayat yaitu Q.S.al-A’raf[7]:46. al-Isra’[17]: 45. Maryam[19]: 17. al-

Ahzab[33]: 53,59. Shaad[38]: 32. Fushshilat[41]: 5. asy-Syuura[42]: 41. al-

Muthaffifin[83]: 15,5 salah satunya adalah dalam Q.S. al-Ahzab [33]:53.

4Manna’ Khalil al-Qattan,Op.cit.,hlm. 5-6.
5Muhammad Fuad al-Baqi, Mu’jam al-Mufahrash li al-Fadz al-Qur’an, (Beirut: Dar

Ma’arif, 1199), hlm. 328.
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-
rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak
menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu
diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu
tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian
itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh
kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar.
Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-
isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir,cara yang demikian itu
lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu
menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya
selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah
amat besar (dosanya) di sisi Allah. (Q.S al-Ahzab: 53).

Ayat diatas dikenal dengan ayat hijab karena ayat inilah yang pertama

kali diturunkan mengenai urusan hijab sehingga nabi menghijabi istri-istrinya

terhadap kaum muslimin. Surah al-Ahzab ayat 53 ini menuntut wanita mukmin

jika keluar rumah hendaklah mereka menutupi wajah dan perhiasan
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mereka.Adapun alasannya adalahbahwa masyarakat Islam di masa itu belum

cukup sempurna kebersihan dan kesuciannya karena masih terdapatnya

sejumlah orang-orang munafik dan musyrik yang belum masuk islam.6Menurut

Ibnu Katsir ayat ini berkaitan dengan etika mengunjungi Nabi dan mengenai

hijab, yang mengandung beberapa hukum dan sopan santun.7

Penafsiran kata hijab dalam al-Qur’an terdapat perbedaan pendapat

diantara kalangan ulama tafsir seperti M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-

Misbah, Ibnu Katsir, al-Maraghi dan ulama tafsir lainnya.

Menurut Abdullah bin Shaleh al-Fauzan hijab adalah menutup seluruh

tubuh wanita yang wajib untuk ditutup, seperti: Wajah, kedua telapak tangan,

dan tempat dipakainya perhiasan seperti: celak, gelang, kalung dan lainnya.

Apabila perhiasan tersebut terlihat maka akan terlihat pula tempat dimana

perhiasan itu diletakkan atau dipakai. Oleh karena itu menutup seluruh tubuh

dan menyembunyikan perhiasan-perhiasan tersebut sangat bermanfaat bagi

pergaulan wanita-wanita muslimah.8

Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi menyebutkan dalam Tafsir al-

Maraghi bahwa hijab adalah dinding penghalang yang memisahkan masing-

masing dari keduanya terhadap yang lain, dan mencegahnya untuk saling

berkunjung. Dan dinding penghalang ini adalah pagar.9

6Abu Bakar Jabir al-Jaziri, Keputusan Terakhir Tentang Wanita dan Hijab, (Cet.II;
Bandung:Gema Risalah press,1999), hlm. 43.

7Abu Fida’ bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, Tafsir Ibnu Katsir, penerjemah. Abdul
Ghoffar, ( Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2006),  hlm. 885-886.

8Abdullah bin Shaleh al-Fauzan, Perhiasan Identitas Muslimah,(Jakarta: PT.Cendikia
Sentra Muslim, 2003), hlm. 205.

9Ahmad Musthafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, penerjemah.Anshori Umar Sitanggal
dkk, (Cet.I; Semarang: CV.Toha Putra, 1988), hlm.278.
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Sedangkan menurut Ali ash-Shabuni mengatakan bahwa hijab adalah

jilbab atau cadar, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab: 59

sebagai berikut:












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.(Q.S.al-Ahzab:
59)

Menurut Ibnu Katsir dalam Kitab Tafsirnya al-Qur’an al-‘Adzim

mengatakan bahwa hijab adalah al-Rida’ yang dikenakkan diatas Khimar

(kerudung), yang sering dipakai di kalangan wanita Arab yang berupa

mukenah yang menyelubungi dan menutupi pakaian wanita.10

Sedangkan menurut ulama Tafsir kontemporer M.Quraish Shihab beliau

memiliki pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa Allah tidak

memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab karena ketika itu sebagian

mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa

yang dikehendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat di atas yang

menyatakan jilbab mereka dan yang diperintahkan adalah hendaklah mereka

10 Abu Fida’ bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, Op.cit., hlm. 885-895.



6

mengulurkannya.11Kemudian M.Quraish Shihab juga berargumen bahwasanya

meskipun ayat tentang hijab ini menggunakan redaksi perintah, tetapi bukan

semua perintah dalam al-Qur’an merupakan perintah wajib.12

Berdasarkan penjelasan di atas, persoalan hijab menimbulkan persepsi

yang berbeda. Maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut lagi tentang perbedaan

para ulama tafsir dalam memahami makna kata hijab dalam al-Qur’an dengan

judul “Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi”

(Suat Studi komperatif). Sebagai judul pembahasan yang akan dituangkan

dalam karya ilmiah berbentuk skripsi.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun yang menjadi alasan mengapa penulis mengangkat tema ini

adalah:

1. Untuk mengetahui makna hijab yang sebenarnya didalam al-Qur’an

menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi.

2. Untuk menelusuri makna hijab dalam al-Qur’an dan membandingkan

persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa

al-Maraghi, sehingga akan dijumpai makna hijab yang sesungguhnya yang

sering kali kita dengar dalam kehidupan sehari-hari.

3. Kemudian berdasarkan keinginan penulis sendiri yang cukup besar untuk

mengetahui makna hijab yang tersebar diberbagai surah dan ayat dalam al-

Qur’an menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi.

11 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran (Cet.1;
Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 321.

12Idem.,Wawasan Al-Qur’an, (Cet.VII; Bandung: Mizan,1998),  hlm. 178-179.
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Adapun alasan yang menjadikan penulis membahas makna hijab dalam

al-Qur’an menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi adalah karena

tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir yang sangat popular dikalangan umat islam

sebagai sumber rujukan, semenjak kehadirannya pada abad pertama hijrah

sampai sekarang, karena keutamaan dan daya pikat dari tafsir ini sangat

mendukung danmemperkuat  keaktualan penafsirannya, juga sistem dalam

pengambilan alasannya. Kemudian dalam menafsirkan suatu ayat Ibnu Katsir

mengambil penjelasan dari ayat lain, apabila tidak didapat maka beliau

merujuk kepada hadits-hadits Nabi dan riwayat para sahabat dan menjelaskan

ayat-ayat al-Qur’an secara jelas dan rinci. Tafsir Ibnu Katsir merupakan tafsir

yang sangat terkenal dikalangan umat islam, yang bercorakkan tafsir bi al-

Ma’tsur, dalam hal ini kitab tafsir Ibnu Katsir merupakan kitab tafsir nomor

dua setelah kitab tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari.

Kemudian kitab tafsir Ahmad Musthafa al-Maraghi juga merupakan

kitab tafsir yang sangat terkenal dikalanga umat Islam, sama halnya dengan

kitab tafsir Ibnu Katsir yang bercorakkan tafsir bi al-Ma’tsur dan

menggunakan gaya bahasa yang sangat mudah dipahami oleh semua kalangan

dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an secara rinci dengan menjelaskan Syarh al-

Mufaradat.

C. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami maksud

yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan
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beberapa istialah yang terdapat didalam judul diatas, diantaranya sebagai

berikut:

a. Hijab

Berdasarkan penelusuran dalam kamus Lisan al-‘Araby berasal dari

kata حجا ب-یحجب - حجب  yang berarti mendindingi, menutupi, menghalangi

atau menabiri. Selain itu hijab adalah suatu nama yang diletakkan untuk

menutup ( menghijab) sesuatu.13

b. Tafsir

Kata tafsir berasal darai bahasa Arab yaitu fassara, yufassiru,

tafsiran, yang mana lafazh tafsir mempunyai beberapa lafazh muradlif

diantaranya, taudlih, tasyrih, dan tasrih. Lafazh–lafazh tersebut berarti

membuka, menjelaskan, mengungkap.14 Sedangkan yang dimaksud dengan

tafsir dalam kajian ini dalah pengertian tafsir secara istilah yaitu:

Tafsir itu adalah Ilmu yang mempelajari tentang kitab Allah yang

diturunkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. menjelaskan makna-maknanya,

hukum –hukum daripadanya serta hikmah–hikmahnya.15

c. Muqaran atau Komperatif

Metode muqaran menurut bahasa berarti perbandingan. Sedangkan

secara istilah ialah suatu metode atau teknik menafsirkan al-Qur’an dengan

13Al-‘Allamah ibn Manzhur, Lisan al-‘Araby, (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2003), hlm.
324.

14A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir, ( Surabaya: Pustaka Progresif, 1984), hlm. 756,
825, 1670.

15Manna’ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu al-Qur’an, (Cet.13; Bogor: Pustaka Litera Antar
Nusa, 2009), hlm. 456-45.
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cara memperbandingkan pendapat seorang mufassir dengan mufassir

lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. Tafsir muqaran dikategorikan

kepada tiga bentuk:

a. Memperbandingkan suatu ayat dengan ayat lainnya.

b. Memperbandingkan ayat dengan hadits yang membahas tema yang sama

atau sebaliknya.

c. Memperbandingkan suatu tafsir dengan tafsir lainnya mengenai sejumlah

ayat yang ditetapkan oleh mufassir itu sendiri.16

Kemudian disebutkan juga bahwasanya tafsir muqaran adalah suatu

metode tafsir al-Qur’an yang membandingkan ayat al-Qur’an yang satu

dengan lainnya yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dalam dua

masalah atau kasus yang berbeda untuk masalah atau kasus yang sama atau

diduga sama, atau membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir

menyangkut penafsiran al-Qur’an.

Adapun unsur-unsur yang diperbandingkan adalah:

1. Unsur ayat al-Qur’an dengan ayat. Ini terbagi kepada dua unsur yaitu:

a. Unsur ayat dengan ayat lainnya yang membahas kasus yang sama

tetapi dengan redaksi yang sama.

b. Unsur ayat dengan ayat lainnya yang membahas kasus yang berbeda

tetapi dengan redaksi yang mirip.

2. Unsur ayat dengan unsur hadits yang membahas kasus yang sama, tetapi

dengan pengertian yang tampak berbeda atau bahkan bertentangan.

16Kadar Muhammad Yusuf, Studi Al-Qur’an, (Cet.2; Jakarta: Hamzah, 2010),  hlm. 144.
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3. Unsur penafsiran mufassir tertentu dengan mufassir lainnya mengenai

ayat-ayat yang sama.17

D. Rumusan dan Batasan Masalah

Penelusuran dalam Mu’jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur’an bahwa

kata hijab dalam al-Qur’an tersebar di dalam 8 surah di antaranya adalah: al-

A’raf[7]:46. al-Isra’[17]: 45. Maryam[19]: 17. al-Ahzab[33]: 53,59. Shaad[38]:

32. Fushshilat[41]: 5. asy-Syuura[42]: 41. al-Muthaffifin[83]: 15.18 Namun

dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk membatasi permasalahan yang

akan dikaji agar tidak meluas. Yaitu mengungkap makna kata hijab dalam

surah: al-A’raf[7]: 46. al-Ahzab[33]: 53. Fushshilat[41]: 5. al-Isra’[17]: 45.

Maryam[19]: 17. Ayat-ayat tersebut dipilih karena memberikan makna yang

berbeda-beda terhadap kata hijab dalam al-Qur’an serta mewakili makna yang

tercakup dalam ayat lain karena persamaan makna.

Sedangkan permasalahan yang akan dikaji adalah:

1. Apa sebenarnya makna dan hukum berhijab dalam al-Qur’an secara umum?

2. Bagaimana makna kata hijab dalam al-Qur’an menurut Ibnu Katsir dalam

Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim dan Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsir

al-Maraghi.

3. Kemudian Bagaimana perbedaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan Ahmad

Musthafa al-Maraghi mengenai makna kata hijab tersebut.

17Ali Akbar, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir, (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau,
2011), hlm. 89-90.

18 Muhammad Fuad  al-Baqi, Op.cit.,hlm.328.
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Dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada dua mufassir yakni Ibnu

Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi karena  memiliki corak dan metode

penafsiran yang berbeda, sehingga kemungkinan adanya terjadi perbedaan

penafsiran mengenai makna hijab dalam al-Qur’an.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui makna hijab yang sebenarnya didalam al-Qur’an

menurut Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi.

b. Untuk mengkaji dan membandingkan penafsiran antara Ibnu Katsir dan

Ahmad Musthafa al-Maraghi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Memberikan konstribusi dan informasi tentang penafsiran kata hijab

dalam al-Qur’an berdasarkan metode perbandingan( Muqaran).

b. Sebagai sarana untuk mengajak para intelektual Islam untuk senantiasa

menggali dan mengembangkan Ilmu Tafsir, sebagai upaya untuk

memahami nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an.

c. Sebagai salah satu syarat dan memenuhi tugas-tugas untuk mencapai

gelar sarjana Ushuluddin pada Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

F. Tinjauan Kepustakaan

Kajian dengan judul “Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir dan Musthafa

al-Maraghi” merupakan study kepustakaan dengan menggunakan metode

muqaran atau komperatif yang difokuskan pada kajian hijab yang diangkat
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dari dlilalah al-Qur’an itu sendiri. Untuk itu penulis mengemukakan beberapa

literatur yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya:

1. Menurut Muhammad Ali ash-Shabuni dalam tafsirnya Shafwatut  Tafassir

bahwa hijab adalah yang menghalangi dan membatasi antara dua sesuatu

yakni penghalang yang menutupi pandangan agar kamu tidak melihatnya.19

2. Menurut Abdullah bin Shaleh al-Fauzan dalam bukunya Perhiasan Identitas

Muslimah mengatakan bahwa hijab adalah menutup seluruh tubuh wanita

yang wajib untuk ditutup seperti: Celak, gelang, kalung dan lainnya. Karena

apabila perhiasan tersebut terlihat maka akan terlihat pula tempat dimana

perhiasan itu diletakkan atau dipakai. Karena itulah menutup seluruh tubuh

dan menyembunyikan perhiasan sangat bermanfaat bagi pergaulan wanita

muslimah.

3. Menurut Murtadha Mutahhari  dalam bukunya Wanita dan Hijab adanya

kecendrungan pada masa sekarang ini tentang makna hijab, mereka

mengatakan bahwa hijab dengan penutup, karena menunjuk kepada suatu

alat penutup yaitu pakaian wanita. Kemudian  apabila ditinjau dari asal

katanya, maka tidak semua penutup itu berarti hijab karena penutup yang

dirujuk sebagai hijab adalah muncul di balik kata tabir. Kewajiban menutup

yang telah di gariskan dalam Islam, tidak berupa larangan terhadap seorang

wanita bahwa mereka tidak boleh keluar rumah akan tetapi yang dimksud

dengan hijab wanita dalam Islam adalah kewajiban seorang wanita agar

menutup badannya ketika berbaur dengan laki-laki yang bukan muhrim dan

19Muhammad Ali ash-Shabuni,Shafwatut Tafassir, (Jilid.2; Beirut: Dar al-Qur’an al-
Karim, 1981), hlm. 101.
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tidak mempertontonkan kecantikanya dan tidak pula mengenakkan

perhisan.20

4. Menurut Abdul Halim al-Syuqqah, hijab adalah penghalang antara laki-laki

dan perempuan untuk saling melihat, kecuali muka dan telapak tangan.21

G. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library research)

karena yang menjadi sumber penelitian ini adalah data-data yang tertulis yang

erat hubungannya dengan permasalahan atau topik yang akan dibahas. Dalam

penelitian ini penulis menggunakan metode komperatif analisis yaitu dengan

pengumpulan data, kemudian di analisa. Untuk itu perlu diperhatikan beberapa

hal sebagai berikut:

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori

yaitu:  data primer yang terdiri dari berbagai kitab tafsir seperti Tafsir al-

Maraghi oleh (Musthafa al-Maraghi), dan Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim oleh

(Ibnu Katsir), dan beberapa literatur yang erat kaitannya dengan penelitian

ini. Sedangkan data sekunder terdiri dari kitab tafsir yang lain seperti Tafsir

al-Misbah oleh (M.Quraish Shihab), Tafsir al-Azhar, Tafsiroleh (Prof.

Hamka), Tafsir fi Zhilal al-Qur’an oleh (Sayyid Quthb) dan lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

20Murtadhah Mutahhari, Wanita Dan Hijab, penerjemah. Nashib Musthafa, ( Jakarta:
Lentera, tt), hlm. 60.

21Abdul Halim al-Syuqqah, Tahrir al-Mar’ah, penerjemah. Chairul Halim. (Cet.1;
Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.86.
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Keseluruhan data yang diambil akan dikumpulkan kemudian

dilakukan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun secara

tidak langsung. Kemudian disusun secara sistematis sehingga menjadi satu

paparan yang jelas tentang Makna Hijab Menurut Ibnu Katsir dan Ahmad

Musthafa al-Maraghi (Suatu Studi Komperatif).

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah berhasil dikumpulkan, setelah

diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka

penulis menggunakan pendekatan tafsir Muqaran.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian tentang makna hijab ini terdiri dari lima bab, yang mana

masing-masing bab berisikan sub-sub bab yang merupakan satu kesatuan yang

utuh dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah,

Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Batasan dan Rumusan

Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Kepustakaan,

Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab  II : Dalam bab ini penulis menyajikan sejarah singkat atau biografi atau

profil Ibnu Katsir dan Ahmad Musthafa al-Maraghi yang memuat

tentang Sejarah Hidupnya, Pendidikan, karya-karya dari kedua

mufassir tersebut kemudian  metode dan corak penafsiran yang

digunakan.
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BAB III: Dalam bab ini penulis menggambarkan Tinjauan Umum Tentang

hijab kemudian menjelaskan pengertian hijab serta pendapat para

Ulama Tafsir tentang makna hijab tersebut.

BAB IV: Berisikan tentang term-term hijab kemudian perbandingan

penafsiran kata hijab dalam Tafsir Ibnu Katsir dan al-Maraghi

terhadap ayat-ayat hijab tersebut dengan mengadakan perbandingan

secara langsung antara kedua mufassir ini.  Kemudian Analisis data

untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran yang

terdapat dalam penafsiran kedua tokoh tersebut baik secara

metodologi ataupun substansi penafsiran kemudian kelemahan dan

kelebihan masing-masing dari mufssir tersebut.

BAB V : Merupakan bab penutup yang menjadi bab akhir dari penelitian ini

yang mana memuat hasil kajian secara keseluruhan dalam bentuk

kesimpulan dan juga saran.


