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BAB III

TINJAUN UMUM TENTANG BERHIAS

A. Pengertian Berhias

Menurut Kamus Besar Bahasa indonesia berhias di artikan : “usaha

memperelok diri dengan pakain ataupun lainnya yang indah-indah,berdandan

dengan dandanan yang indah dan menarik”.1

Menurut bahasa adalah tazayyun (berhias diri) yang berarti

mempercantik dalam pakain.

Sedangkan menurut istilah adalah mempercantik dalam berpakain

termasuk dengan mempergunakan perhiasan, mempergunakan celak, inai, dan

lain sebgainya.2

B. Hukum Berhias

Berhias merupakan sunnah alamiah.3

Dari aisyah ra, rasullah telah bersabda:

َعائَثَةقَالَْتقاََلَرُسوُالللهَعَشُرِمَناْلِفطَرِةَقصالشَّارِِبَوِاْعَفاءُاللَُّحيِةَوالسََّواُكَواِالْسْتَساقُ  ِباْلَماِءَوَقصُّاَعنـْ
ِبِطَوَحلُقاْلَعانَِةَواْنِتَقاُصاْلَماِءيـَْعِنيَاِالْسِتَجاءَ  ُفاَإلِ َونـَّتـْ َالطَُفارَِواَغْسُالْلبَـرَاِمجِ

“dari Aisyah berkata ,berkata Rasulullah Saw ,sepuluh hal yang

termasuk fitrah: mencukur kumis memotong kuku, menyela-nyela

1Departemen pendidikan nasional, kamus besar bahasa indonesia, (jakarta : PT gramedia
pustaka utama 1990), cet 4,h.494

2 Ahmad Al;hajji Al;kurdi, hukum-hukum wanita dalam fiqih islam (semarang : dina
utama). Hlm 130

3 Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah, fiqih wanita (jakarata: pustaka al-kausar2008). H
684
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(mencuci)jari jemari, memanjangkan jenggot, siwak, istinsyak(memesukkan

air kedalam hidung, mencbut bulu ketisk, mencukur rambut kemaluan, dan

intisaqul ma’a istinjak, ‘mush’abbin syaibah mengatakan :’aku lupa yang

kesepuluh , melainkan berkumur.”4

C. Dasar Hukum Berhias

Dalam surat al-A’raf ayat 26







Artinya : hai anak cucu adam sungguh kami telah menurunkan untuk kamu
pakain yang dapat menutupi auratmu dan untuk berhias , tetapi
pakain takwa itilah yang lebih baik, demikianlah sebagian tanda
kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat”.5

Dalam sebuah hadits nabi SAW bersabda :

ٌلَوحيُِبُاَجلِعالَ  اِنَّاللهَجِعيـْ
Artinya : seseungguhnya Allah itu indah dan menyukai yang keindahan.6

D. Adab Berhias

Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan

menarik. Justru tampil menarik dan berhias atau bersolek sangat dianjurkan bagi

kaum muslimah, selama ia berhias dalam jalur  yang benar dan halal, seperti

berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya. Hal ini dianjurkan

4 Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid, sunan ibnu majah, (i’tani bihi farikun :baitul
apkard dauliyah),h 298

5 Kementrian Agama RI, Al;Quran Al;karimdan terjemahannya, (Bandung: Syamil
Quran, 2010), h.154

6 Abi Abdillah Muhammad Bin yazid, Op,cit, h 199
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Islam dengan maksud agar tetap terpelihara keharmonisan cinta kasih suami istri,

jika sebuah rumah tangga telah terjalin suatu keharmonisan maka   mereka akan

jauh dari kemaksiatan dan kemungkaranselanjutnya kan terbinasebuah keluarga

sakinah yang penuh kebahagian dan kasih sayang.7

Oleh karna itu, untuk menjaga agar tidak terjerumus kedalam

kemungkaran, maka seorang wanita harus memperhatikan adabnya.

Adapun adab seorang wanita berhias adalah sebagai berikut :

1. Niat untuk menyenangkan suami

Berhias  seperti ini tidak hanya diperbolehkan bahkan dianjurkan

dalam Islam, agar cinta kasih serta pehatian sang suamisemakin

bertambha terhadap dirinya. Dengan demikian, akan tercipta

keharmonisan rumah tangga yang bahagia.8

2. Didasari oleh perasaan syukur kepada Allah

Seorang wanita, setiap menghadapkan wajahnya kecermin untuk

mulai berhias , niatkan untuk mensyukuri nikmat dan karunia Allah yag

telah memberinya pakain dan perhiasan serta kesempurnaan wajah.

Disamping itu, setiap hendak berhias, awali dengan do’a agar terhindar

dari ketercelaan akhlak.

Setiap perbuatan yang dilandasi dengan perasaan syukur kepad

Allah akan menghindarkan diri dari keburukan moral dan akhlak.

Demikian juga dalam hal bercermin untuk berhias, sebab sedikit saja

7 Bahrun Abu Bakkar, yang cantik yang beradab (bandung : nuansa aulia 2007 )cet 1,
h.107

8Ibid, h.107
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salah niat, maka apa yang tadinya bisa jadi amal, justru akan menjadi

laknat baginya.9

3. Tidak bertujuan untuk pamer dan bersaing

Pada zaman sekarang ini kebanyakan wanita berhias untuk

menunjukkan kecantiknnya, kemewahan pakainnya,atau ingin brsaing

dengan tetangganya dalam berpakain atau berhias.bila tujuannya

demikian maka dilarang oleh agama.10

4. Tidak untuk mencari perhatian laki-laki lain

Seorag wanita yang berhias dan menggunakan farpum kemudian

keluar rumah dengan  berlengak-lenggok, agar bau farfumnya serta

gayanya dapat memikat lelaki lain, maka wanita seperti itu diibaratkan

oleh Rosulullah seperti wanita nakal atau pelacur.11

5. Keharumannya hanya untuk suami

Minyak wangi atau parfum yang dipakainya hanya diperuntukkan

bagi suami dan memakainya pun didalam rumah dihalakan, bahkan si

istri kelak akan mendapatkan pahala yang besar,  istri yang demikian

berarti telah menyenangkan hati suami dan mendahulukan kepentingan

suami.12

9Ibid, h .107-108
10Ibid, h.108
11Ibid, h. 108
12Ibid, h. 109
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6. Memakai pakain yang diperbolehkan syara’

Pakain atau perhiasan yang dipakainya adalah barang-barang

yang diperbolehkan syara’ dan pemakainnya menurut aturan yang telah

dibenarkan oleh syara’.13

7. Tidak berlebihan dalam berhias

Artinya  pakain atau perhiasan yang dipakainya tidak berlebihan,

apalagi ditambah dengan dandanan wajah yang sangat mencolok mata

serta pakain-pakain yang disebut oleh Rosulullah  SAW dengan

“berpakain tapi telanjang” , yakni pakain transpran yang tembus

pandang,sehingga nampak jelas warna kulit dan lekuk tubuhnya, yang

akan mengundang kejahatan serta memancing nafsu setan.14

Demikianlah penjelasan mengenai  bagaimana seharusnya wanita

berhias.

E. Hal-hal yang Dilarang Dalam Berhias

1. Perempuan mengenakan minyak wangi ketika keluar rumah

Perempuan dilarang mengenakan minyak wangi keluar rumah

menuju jalan karna hal itu mengandumg fitnah15

2. Laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki

Rasulullah SAW. Pernah mengumumkan bahwa perempuan

dilarang memakai pakain laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakain

perempuan. Disamping itu beliau melaknat laki-laki yang menyerupai

13Ibid, h. 109
14Ibid, h. 109
15 Ahmad Al-hajji Al-kurdi .Op.Cit ,h.141
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perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Termasuk antaranya

ialah tentang bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakainnya, dan

sebagainya.

Sejahat-jahat bencana yang mengancam kehidupan manusia dan

masyarakat ialah karna sikap yang menentang tabia’t. Sedangkan tabiat

ada dua: tabiat laki-laki dan tabiat perempuan.masing-masing

mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka, jika ada laki-laki yang

berlagak seperti perempuan dan perempuan yang bergaya seperti laki-

laki, hal itu berarti suatu sikap yang tidak normal dan merendahkan

martabat.

Rosulullah SAW, pernah menghitung orang-orang yang dilaknat

didunia dan disambutnya juga oleh malaikat. Di antaranya adalah laki-

laki yang memang dijadikan oleh Allah laki-laki, tetapi menjadikan

dirinya sebagai perempuan dan menyerupai perempuan. Yang kedua

adalah perempuan yang memang dicipta oleh Allah sebagai perempuan

betul-betul, tetapi kemudian dia menjadikan dirinya sebagai laki-laki dan

menyerupai laki-laki.16

3. Berhias diri dengan sesuatu yang menyerupai orang-orang non muslim

baik laki-laki ataupun perempuan.

Karna hal ini mengandung suatu penaungan kedalam wadah

orang lain dan cetakannya, serta sesudah itu mengikuti jejanya dalam hal-

hal lain, dan menyia-nyiakan kepribadian muslim yang mandiri, efektif

16 Yusuf qaedhawi, halal dan haram dalam islam,, (surabaya:PT bina ilmu,2007)h. 113-
114
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dan membimbing. Bekenaan dengan hal itu, al-Hajjaj bin Hasan

meriwayatkan, ia berkata :

َرُةقَاَلتْ  ثـَْتِنىُاْخِتىْاملُِغيـْ َواَنـْتَـيَـْوَمِئٍذُغَالٌمَوَلَكَقْرناَنَِاْوُقصََّتانَِفمَ :َدَخْلَناَعَلىاََنِسْبِنَماِلٍك،َفَحدَّ
َاْحِلُقْواَهَذْيِنَاْوُقصُّْوُمهَا،فَِانـََّهَذاَريُّاْليَـُهْوِديِّ :َسَحرَْأَسَك،َوبـَرََّكَعَلْيَكَوقَالَ 

Artinya : kami masuk pada Anas bin Malik ra, kemudian saudara
perempuanku al-Mughiroh menceritakan padaku, Ia berkata :
“ketika itu kamu adalah anak-anak, dan kamu mempunyai
dua tanduk (jambul rambut) atau dua qushsas (jambul),
lantas beliau mengusap kepalamu, dan membekatimu seraya
bersabda : “cukurlah atau guntinglah kedua jambul ini,
karna sesungguhnya ini adalah perhiasan orang
yahudi”.Hadits abu daud.17

Di antara hal itu yang sering terjadi adalah : pemanjangan rambut

oleh pemuda, mengikuti orang-orang asing, menggunakan topi special

orang asing, mengenakan kain tenun kasar yang dipakai para pendeta,

mengikatkan tali pada pertengahan tubuh, dan lain sebagainya.18

4. Pakain untuk berfoya-foya dan kesombongan

Ketentuan secara umum dalam hubungannya dengan masalah

menikmati hal-hal yang baik, yang berupa makanan, minuman, ataupun

pakain ialah tidak boleh berlebih-lebihan dan untuk kesombongan.

Berebih-lebihan ialah melewati batas ketentuan dalam menikamati yang

halal. Yang disebut kesombongan adalah erat sekali hubungan dengan

masalah niat, dan hati manusia itu terkait dengan masalah yang lahir.

Dengan demikian, apa yang disebut kesombongan itu adalah bermaksud

untuk bermegah-megahdan menunjuk-nunjukkan serta menyombongkan

17 Sulaiman Abu Daud. Op. Cit h. 123
18 Ahmad Al-Hajji. Op.Cit h 142-143
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diri terhadap orang lain. Padahal, allah sama sekali tidak suka terhadap

orang yang sombong.

Kemudian, agar setiap muslim dapat menjauhkan diri dari hal-hal

menyebabkan kesombongan, maka Rosulullah SAW, melarang berpakain

yang berlebih-lebihan. Hal tersebut akan dapat menimbulkan persaan

angkuh dan membanggakan dirimpada orang lain dengan bentuk-bentuk

lahiriah yang kosong itu.19

5. Berlebih-lebihan dalam berhias dengan mengubah ciptaan Allah

Islam menentang sikap berlebih lebihan dalam berhias sampai

batas yang menjurus pada suatu sikap  mengubah ciptaan Allah itu

sebagai salah satu ciptaan Allah itu sebagai salah satu ajakan syaitan

kepada pengikut-pengikut. Syaitan akan berkata kepada pengikutna itu

sebagai berikut :






“sungguh akan kami pengaruhi mereka itu sehingga mereka mau

mengubah ciptaan Allah,” (an-nisa’ : 119).20

6. Bertato

19 Yusuf Qardhawi Op.Cit h 115
20 Kementrian Agama. Op. Cit h 97
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Tato adalah tindakan menusuk kulit tubuh dengan jarum dan alat

lainnya,baik di bagian punggung telapak tagan, pergelangan tangan ,

wajah, bibir, dan sebagainya hingga keluar darah lalu titik yang ditusuk

tadi diisi dengan alkohol dan bahan lainnya hingga berbah warnanya

memjadi hijau. Hukum melakukan nya adalah haram.21

7. Mencukur rambut wajah

Haram hukumnya mencukur rambut yang tumbuh diwajah, kecuali

rambut tersebut tumbuh dengan lebat dieajah perempuan seperti jenggot

dan kumis. Dalam hal ini, sunnah untuk dicukur sampai habis

Imam ahmad juga meriwayatkan dari IbnuMas’ud, “saya mendengar

Rasulullah saw. Melarang tindakan an-namsh (mencukur rambut yang ada

diwajah).22

8. Memjarangkan gigi

Merenggangkan gigi hukumnya haram. Maksud merenggangkannnya

adalah merenggang bagian depan gigi itu, yaitu bagian depan gigi, yaitu

bagian antara gigi seri dengan gigi taring dengan menggunakan alat kikir

dan sebagainya.23

Diharamkan bagi wanita muslim untuk mengikir giginya dengan

tujuan memperinndah diri, dengan cara membandingkan gigi-giginya

21 Wabhah Az-Zuhaili, fiqih islam wa adillatuhu jld 4, (jakarta : gema insani, 2011)h 238
22Ibid, h.238
23Ibid, h.238
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dengan pendingin sehinngga tampak merenggang jarak antara gigi-

giginya supaya kelihatan cantik.24

9. Menyambung Rambut

Termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung

rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti yang

terkenal sekarang ini dengan nama wig25

Imam Bukhori meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma’, Ibnu Mas’ud,

Ibnu Umar dan Abu Hurairah sebagai berikut :

لََعنََرْسْوُالللھصالللھعلیھوسلماْلَواِصلَةََواْلَمَسْتِوَصلَةَ 

“Rasulullah SAW. Melaknat perempuan yang menyambung rambut atau

minta disambung rambutnya.26

Bagi laki-laki lebuh di haramkan lagi, baik yang bekerja sebagai

tukang menyambung seperti yang dikenal sekarang tukang rias maupun

yang diminta disambungkan rambutnya, model perempuan wadam (laki-

laki banci) sekarang ini.

Persoalan ini oleh rosulullah SAW, diperkeras sekali untuk

memberantasnya,sampai terhadap perempuan yang rambutnya gugur karna

sakit,misalnya atau pperempuan yang hendak menjadi pengantin untuk

malam pertama dengan suaminya tetap tidak boleh rambutnya

disambung.27

10. Menyemir Rambut

24 Darul Qashim,Riyadh, fatwa-fatea tentang wanita, (jakarta : Darul haq,2008) cet: v,
h.76-77

25 Yusuf Qardhawi, Op.Cit h 119
26 Sulaiman Abu Daud. Op. Cit h 289
27 Yusuf  Qardhawi. Op.cit h 120
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Termasuk dalam masalah perhiasan ialah semir rambut kepala atau

jenggot yang sudah beruban. Sehubungan dengan masalah ini, ada satu

riwayat yang menerangkan bahwa orang-orang yahudi dan nasrani tidak

memperkenankan menyemir rambut dan merombaknya. Hal itu dilakukan

dengan anggapan bahwa berhias dan mempercantik diri itu dapat

menghilangkan arti beribadah dan beragama, seperti yang dikerjakan oleh

para rahib dan ahli-ahli zuhud yang berlebih-lebihan itu. Namun ,

rasulullah SAW, melarang taklid pada satu kaum dan mengikut jejak

mereka agar selamanya kepribadian umat Islam itu berbeda lahir dan

batin.28

11. Mengenakan pakain sempit dan tipis

Tidak boleh bagi wanita untuk mengenakan pakain sempit yang

menampakakn potongan tubuhnya kecuali didepan suaminya, karna

suaminya diperbolehkan melihat seluruh tubuhnya.

Tidak boleh pula bagi wanita kaos kaki (stoking) yang menampakkan

betis dan paha yang memperindahnya. Pakain yang sempit semacam ini

bisa menimbulkan efek negatif pada tubuh. Doktor Wajih Zainal Abidin

telah menyebutkan dalam makalahnya yang bagus dalam majalah Al-

wa”yu terbitan kuwait bahwa pakain yang sempit tidak lepas dari bahaya

berupa hilangnya sensitifikasi kulit dan tekanan pada aliran darah tubuh.

Ditambah lagi dengan pengaruh kain nilon itu sendiri.29

28Ibid, h 123
29 Amin Bin Yahya, fatwa-fatwa tentang wanita 3 (jakarta : Darul haq 2008)h 58
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Pakain wanita haruslah tebal agar orang lain tidak terkena fitrah dari

keindahan tubuh mengenakan pakain tipis, sebagaimana tidak

diperbolehkan pula mengenakan kerudung tipis yang tidak menutupi

kepala dan wajah, berdasarkan firman allah SWT :


dan hendaklah mereka menutup kain kudung kedada mereka.” (an-nur :

31).30

Kain yang tipis tidak memenuhi syarat yang dimaksudkan, justru lebih

dekat pada fitnah. Ketika Aisyah ra ditangya tentang kerudung adalah

yang menutupi kulit dan rambut.31

12. Tabarruj

Tabarruj berarti berhias dengan memperlihatkan kecantikan dan

menamppakkan keindahan tubuh dan kecantikan wajah.32

Qatadah mengatakan: yaitu wanita yang jalannya dibuat-buat dan

genit.”

Menurut Muqatil Tabarruj adalah tindakan yang dilakuakan seseorang

wanita dengan melepas jilbabnya, sehingga tampak darinya, gelang dan

kalung nya.

Sedangkan Ibnu katsir mengatakan : “yaitu wanita yang keluar ruamh

dengan berjalan di hadapan laki-laki. Yang demikian disebut dengan

tabarruj jahiliyah.33

30 Kementrian Agama, Op.Cit h 354
31 Amin Bin Yahya , Op.Cit h.60
32 Syaikh Kamil Muhammad ‘uwaidah Op.Cit h.691
33 Ibid h 691
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F. Perhiasan yang Diperbolehkan Bagi Wanita

1. Berhias dengan emas dan perak

Diperbolehkan bagi wanita untuk berhias denagn memakai emas dan

perak sebagaimana kebiasaan para wanita, dan ini berdsarka ijma’ ulama.

Akan tetapi tidak diperbolehkan baginya untuk memperlihatkan

perhiasannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya.34

2. Memakai emas sepuhan

Dihalalkan bagi wanita untuk memakai emas, baik yang sepuhan

maupun yang tidak sepuhan, berdasarkan keumuman ayat:




“dan apakah patut orang yang dibesakan dalam keadaan berperhiasan

sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam

pertengkaran.35 “  (Az-Zuhruf:18)

Disisni Allah menyebutkan bahwa berhias merupakan tabiat wanita,

yang mencakup berhias dengan emas maupun selainnya.

3. Menindik telingan

Boleh bagi wanita untuk menindik telinganya karna tujuan

berhias.telah diriwayatkan bahwa para istri-istri sahabat mempunyai

anting-anting yang mereka pergunakan di telinga mereka.36

34 Amin Bin Yahya Al-wazan Op.Cit .h.99-100
35 Kementrian agama, Op.Cit h 491
36 Amin Bin Yahya Al-wazan Op.Cit .h.115
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Berhias atau merapikan diri menurut pandangan Islam adalah suatu

kebaikan tusunnh jika di lakukan , selama untuk tujuan ibadah atau

kebaikan. Allah SWT pun telah memperbolehkan hamba-Nya untuk

memakai perhiasan yang baik-baik, terutama ketika menghadap-Nya

(beribadah).

Berhias tidak hanya sebatas memakai perhiasan akan tetapi juga

termasuk berpakain dan wewangian, dan di dalam berhias juga

mempunyai tata cara aturan bagaimana berhias dan larangan dalam berhias

semua itu diatur di dalam Syariat Islam.


