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ABSTRAK 

 

Menurut jumhur ulama, hijab adalah salah satu pakaian wajib bagi perempuan. 

Perempuan wajib mengulurkan pakaiannya hingga dapat menutup bagian-bagian 

yang menjadi aurat perempuan. Dengan demikian, Islam hanya menekankan 

pakaian atau hijab wanita wajib dapat menutupi semua anggota tubuhnya, tetapi 

tidak menekankan model dan pola pakaiannnya. Untuk itu, menarik untuk diketahui 

Bagaimana tinjaun Al-qur’an terhadap seruan menggunakan hijab dalam Islam, dan 

Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang hijab dalam Islam. Dalam 

menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan 

menggunakan cara deskriptif-analisis. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa 

perspektif Alquran tentang hijab yang wajib dikenakan oleh muslimah dibedakan 

menjadi jilbab dan khumur. Seruan Al-qur’an menggunakan hijab kategori jilbab 

disebutkan dalam QS. al-Aḥzāb ayat 59. Ayat ini secara langsung memerintahkan 

kalangan wanita untuk mengulurkan pakaian jilbab hingga menutupi seluruh tubuh, 

dan mengikuti pendapat jumhur ulama kecuali muka dan telapak tangan. Adapun 

seruan Alquran menggunakan hijab kategori jilbab disebutkan dalam QS. al-Nūr 

ayat 31. Ayat ini juga memerintahkan kalangan wanita untuk mengenakan khumur 

atau kerudung untuk menutup kepala hingga dada. Dan hasil analisa penelitian juga 

menunjukkan bahwa hijab dalam pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī ada tiga bentuk, 

yaitu jilbab, khumur (kerudung), dan cadar. Hijab dalam kategori jilbab dan khumur 

merupakan hijab yang wajib dikenakan oleh muslimah. Jilbab dan khumur 

bentuknya dapat berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, 

dengan syarat harus dapat menutupi bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 

Adapun hijab dalam kategori cadar merupakan bagian dari adab berpakaian dalam 

Islam, dan nilai hukumnya tidak sampai pada suatu kewajiban. Perspektif dakwah 

hijab Yūsuf al-Qaraḍāwī secara umum lebih toleran. Yūsuf al-Qaraḍāwī melarang 

keras adanya pendakwah yang memaksakan pemakaian hijab cadar, di sisi lain 

Yūsuf al-Qaraḍāwī melarang melabeli orang yang mengenaikan hijab cadar sebagai 

pihak ekstrimis dan fanatik agama. 

 

 

 

Kata Kunci : Hijab, Perspektif, Yusuf Al-Qaradhawi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hijab merupakan pakaian yang fungsi umumnya yaitu penutup anggota 

tubuh, dan secara khusus untuk menutup aurat baik laki-laki maupun perempuan. 

Perkataan hijab sendiri sering digandengkan dengan pakaian seorang wanita 

muslim. Sehingga, sekarang ini tidak jarang dijumpai komunitas-komunitas 

wanita hijaber yang mempromosikan bahkan menjadi bagian dari dakwah 

terhadap cara berpakaian yang baik dan benar bagi wanita muslim lainnya. 

Dewasa ini perkembangan trend fashion begitu pesat, salah satunya 

perkembangan hijab, hal ini ditandai dengan adanya kreativitas kalangan tertentu 

yang menciptakan kreasi hijab, baik berupa jilbab, baju gamis dan lainnya. 

berbagai bentuk dan modis hijab mengikuti trend perkembangan busana yang 

ada. Hijab saat ini tidak hanya di pandang sebagai pakaian yang tertutup yang 

menggambarkan kesan. Keberadaan hijab telah diterima secara luas di berbagai 

lingkungan dan status sosial.
1
 

Seruan untuk memakai hijab, khususnya dalam kriteria pakaian muslim 

sebenarnya telah digariskan dalam Alquran, yaitu dalam surat al-Ahzab ayat 59 

yang intinya menyeru agar isteri-isteri, anak-anak perempuan dan perempuan 

mukmin lainnya untuk mengulurkan jilbabnya. Adapun bunyi ayatnya yaitu: 

                                                 
1
Khairun Nisa dan Rudianto,“Trend Fashion Hijab Terhadap Konsep Diri Hijabers 

Komunitas Hijab Medan”. Jurnal Interaksi. Vol. 1, No. 1, Januari 2017, hlm. 105. 
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ِجَك َوبَىَاِتَك َووَِسآَِٰء ٱۡلُمۡؤِمِىيَه يُۡدِويَه  َۡزَوَٰ َٰٓأَيَُّها ٱلىَّبِيُّ قُل ّّلِ يََٰ

 ُ َٰٓ أَن يُۡعَرۡفَه فَََل يُۡؤذَۡيَهَۗ َوَكاَن ٱَّللَّ ِلَك أَۡدوَىَٰ بِيبِِههََّّۚ ذََٰ َعلَۡيِههَّ ِمه َجلََٰ

ِحيٗما 2َغفُىٗرا رَّ
. 

 

“ 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”. 

 

Ayat di atas menyerukan agar kaum wanita baik anak-anak maupun orang 

dewasa hendaknya mengulurkan jilbabnya. Dalam beberapa kitab tafsir, 

disebutkan bahwa kata jilbab dalam ayat di atas yaitu baju kurung yang dapat 

menutup aurat perempuan dari kepala hingga kaki.
3
 Ayat inilah yang menjadi 

dasar kewajiban menutup aurat bagi para wanita. 

Menurut jumhur ulama, jilbab adalah salah satu pakaian wajib bagi 

perempuan. Perempuan wajib mengulurkan pakaiannya hingga dapat menutup 

bagian-bagian yang menjadi aurat perempuan. Kalangan mazhab Hanafi, Maliki, 

Syafi’i dan mazhab Hanbali, sepakat bahwa aurat perempuan yang wajib ditutup 

ialah dari kaki hingga kepala, kecuali muka dan kedua telapak tangan.
4
 Dengan 

demikian, Islam hanya menekankan pakaian atau hijab wanita wajib dapat 

menutupi semua anggota tubuhnya, tetapi tidak menekankan model dan pola 

pakaiannnya. 

                                                 
2
Departeman Agama RI, Arquran dan Terjemahannya, (Jakarta: SygmaExamedia 

Arkanleema 2009), hlm. 426. 
3
Lihat dalam Muhammad Ali al-Shabuni, Ṣafwah al-Tafsīr, (terj: Yasin), jilid 2, (Jakarta: 

Pustala al-Kausar, 2011). 290; Dimuat juga dalam Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, 

Kesan dan Keserasian Al-Quran, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59 
4
Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani dkk), 

jilid 2, (Jakarta: gema Insani Press, 2011), hlm. 201. 
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Dewasa ini, model-model pakaian muslimah sangat beragam, hal ini 

disesuaikan dengan perkembangan zaman dan fashion dewasa ini. Di Indonesia 

sendiri, banyak ditemukan komunitas yang menyalurkan kreasi yang bagus 

tentang konsep hijab, serta berbagai bentuk pola yang dirancang, namun intinya 

yaitu harus tertutup, tidak tembus pandang, tidak membentuk badan, dan 

disesuaikan dengan nilai-nilai yang Islami.
5
 

Pakaian-pakaian hijab tidak hanya ditemukan pada komunitas yang ada di 

Indonesia dari kalangan umum saja, namun juga ditemukan di negara-negara 

lainnya, termasuk Malaysia. Contoh yang paling dekat dapat dilihat yaitu pada 

mahasiswi-mahasiswa Malaysia yang menuntut ilmu di Kampus di Kota Banda 

Aceh. Konsep hijab mahasiswa Malaysia misalnya cukup unik dan menarik. 

Dalam artian bahwa sederhana, satu jenis warna, dan tampak nyaman untuk 

digunakan. Pola hijab yang digunakan ada juga yang memakai cadar. Praktek 

hijab yang dikenakan sebenarnya bukan bagian dari komunitas, tetapi jenis 

pakaian hijab perempuan yang ada cenderung sama, ada yang memakai cadar dan 

pada umumnya tidak memakainya. 

Keunikan berbagai bentuk hijab di dunia muslim tentu tidak luput dari 

berbagai perspektif dan persepsi dari kalangan tokoh agama. Salah satunya yaitu 

perspektif Yusuf al-Qaradhawi. Perspektif ulama tentang hijab tidak berhenti 

pada sisi hukum semata, tetapi jauh dari itu, bahwa perspektif yang dibangun 

justru menjangkau tuntutan perubahan, yakni tuntutan pakaian wanita yang 

semakin berkembang dan modern. Untuk itu, relevan kiranya membicarakan dan 

                                                 
5
Tri Ayu Videlia Sari,“Komunitas terhadap Pembentukan Identitas Diri: Studi Deskriptif 

Kualitatif Komunitas Hijabers USU terhadap Pembentukan Identitas Diri”. Jurnal Muslim. Vol. 1, 

No. 3, Juni 2016, hlm. 188. 
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menelaah pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hijab, yang secara langsung 

bersentuhan dengan pemahaman hijab konteks modern. 

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hijab dimaknai sebagai semua bentuk 

pakaian yang secara syarak dapat menutupi bagian-bagian yang diwajibkan Allah 

SWT untuk ditutup. Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat wanita yang berhijab wajib 

menutup seluruh bagian yang dipandang aurat secara syarak kecuali muka dan 

telapak tangan. Pendapat ini menurut al-Qaraḍāwī bagian dari pendapat mayoritas 

ulama dan Yūsuf al-Qaraḍāwī sendiri cenderung menguatkan pendapat tersebut.
6
 

Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebutkan ketidakbolehan menggangap orang yang 

memegang teguh pendapat fikih yang mewajibkan seluruh tubuh wanita wajib 

ditutup, seperti bercadar. Menurutnya, ulama yang berpendapat semacam ini serta 

pihak yang mempraktikkan pendapat ulama tersebut tidak boleh dianggap sebagai 

orang yang fanatik dan ekstrimis.
7
 

Pesan yang hendak dibangun dan diarahkan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam 

pendapatnya cenderung memaknai hijab sebagai seluruh pakaian wanita yang 

secara hukum dapat menutup bagian tubuhnya. Apapun bentuknya, dibolehkan 

untuk digunakan sebagai hijab.
8
 Agaknya, hijab dapat disesuaikan dengan per-

kembangan modern. Untuk itu, menarik untuk dikaji tentang konsepsi hijab 

menurut Yusuf al-Qaradhawi, dengan judul: “Hijab Menurut Perspektif Yusuf 

Al-Qaradhawi”. 

 

                                                 
6
Yūsuf al-Qaraḍāwī, Islam Ekstrim: Analisis dan Pemecahannya, (terj: Alwi. A.M), Cet. 

2, (Bandung: Mizan Publika, 1985), hlm. 141. 
7
Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Taṭarruf, (Qatar: al-

Ummah, 1406 H), hlm. 30. 
8
Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah..., hlm. 153. 
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B. Rumusan Masalah. 

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam skripsi 

ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan Alquran terhadap seruan menggunakan hijab dalam 

Islam? 

2. Bagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang hijab dalam Islam? 

3. Bagaimana rekomendasi Yusuf al-Qaradhawi tentang hijab bagi muslimah 

masa kini? 

 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari 

penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tinjaun Alquran terhadap seruan menggunakan hijab dalam 

Islam. 

2. Untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradhawi tentang pola hijab di dalam 

Islam. 

3. Untuk mengetahui rekomendasi Yusuf al-Qaradhawi tentang hijab bagi 

muslimah masa kini. 
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D. Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Praktis: Bagi penulis, manfaat praktis yang diharapkan adalah seluruh 

tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas 

wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiris dan logis mengenai 

penerapan fungsi Ilmu pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang diperoleh 

selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian 

dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai 

konsep hijap dalam Islam, sehingga dapat membentuk cara pandang yang 

positif terhadap tata cara berpakaian atau berhijab dalam Islam, khususnya 

meningkatkan nilai-nilai dakwah Islam.  

2. Manfaat Akademis: Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil 

penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dakwah 

yang disampaikan melalui konsep hijab dalam Islam, dan menjadi referensi 

bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini. 

 

E. Defenisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-

istilah yang terdapat dalam judul proposal skripsi ini, maka diperlukan adanya 

penjelasan dari istilah-istilah tersebut. Salah satu istilah penting dalam skripsi ini 

yaitu hijab. Secara bahasa, hijab berasal dari bahasa Arab, artinya penutup, 
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melarang masuk, menghalangi, merintangi, tabir, tirai, atau sekat.
9
 Dalam bahasa 

Indonesia, kata hijab berarti tutup (penutup), tirai, kain selubung, atau cadar.
10

 

Berdasarkan makna tersebut, maka hijab dapat diartikan sebagai penutup, 

khususnya untuk jenis pakaian muslimah yang dapat menutupi bagian tubuh. 

                                                 
9
Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, al-Munawwir: Kamus Indonesia 

Arab, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 237. 
10

Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 

522. 



8 

BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan 

Penelitian dengan fokus hijab menurut Yusuf al-Qaradhawi belum ada 

yang membahas. Namun demikian, konsep umum tentang pakaian muslimah 

cukup banyak dilakukan, baik dalam bentuk studi lapangan maupun studi pustaka 

dengan kajian ketokohan. Untuk itu, beberapa penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan penelitian ini di antaranya sebagai berikut: 

1. Skripsi ditulis oleh Rizqi Abidah Mutik, mahasiswi Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Salatiga tahun 2016 dengan judul: “Konsep Jilbab dalam 

Perspektif Alquran: Nilai-Nilai Pendidikan yang Terkandung dalam Surat 

al-Ahzab Ayat 33 dan 59, al-A’raf Ayat 26 dan 31, dan al-Nur Ayat 31”.
1
 

Hasil penelitiannya ada tiga. Pertama, jilbab adalah pakaian yang 

menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. 

Berjilbab saja tidak cukup, namun harus dibarengi dengan pemahaman 

mengenai bagaimana cara berjilbab yang syar‟i.  

Beberapa syarat jilbab dalam Islam yaitu antara lain jilbab harus 

menutupi seluruh tubuh kecuali bagian tertentu, jilbab tidak diniatkan 

sebagai perhiasan yang berlebihan, jilbab harus terbuat dari kain yang 

                                                 
1
Rizqi Abidah Mutik,“Konsep Jilbab dalam Perspektif al-Qur’an: Nilai-Nilai Pendidikan 

yang Terkandung dalam Surat al-Ahzab Ayat 33 dan 59, al-A’raf Ayat 26 dan 31, dan al-Nur Ayat 

31”. (Fakultas Tarbiyah IAIN Negeri Salatiga), 2016. Diakses melalui: http://e-

repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/1124.pdf, tangal 2 Desember 2018. 
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tebal, jilbab harus longgar, tidak diberi wangi-wangian atau parfum yang 

berlebihan, tidak menyerupai pakaian laki-laki, dan bukan pakaian untuk 

mencari popularitas. Kedua, penerapan jilbab dalam kehidupan masa kini 

yaitu telah banyak wanita yang memakai jilbab dengan berbagai macam 

model, warna, dan menggunakan bahan yang berbeda-beda. Namun 

disamping itu terdapat banyak kesalahan yang dilakukan wanita muslimah 

dalam menutup aurat. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam 

menutup aurat pada masa kini antara lain, kerudung tidak menutupi dada, 

rok kurang panjang, pakaian ketat dan menampakkan bentuk tubuh, 

menggunakan riasan make up yang tebal, tidak mengenakan kaos kaki, 

mengenakan baju yang menampakkan setengah lengannya, memakai rok 

dengan belahan tinggi, dan mengenakan kerudung yang sangat tipis. 

Ketiga, nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat al-

Ahzab Ayat 33 dan 59, al-A‟raf Ayat 26 dan 31, dan al-Nur Ayat 31 ialah 

bahwa Allah SWT telah menurunkan perintah wajib kepada wanita 

muslimah untuk berjilbab dengan sangat rinci, yaitu dimulai dari menutup 

seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, larangan tabarruj, 

perintah untuk menahan pandangan dan kemaluan, serta larangan 

bertingkah laku seperti wanita jahiliyah. Dari kesemua larangan tersebut 

Allah memerintahkan untuk segera bertaubat kepada-Nya apabila terdapat 

perintah atau larangan yang belum sempurna kita kerjakan. Kaitannya 

dengan pendidikan adalah jika kita melakukan kesalahan baik kepada 

teman, orang tua, guru, bahkan pada orang yang lebih muda dari kita 
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hendaknya bersegera meminta maaf, serta wanita akan lebih dihormati 

oleh orang lain dimanapun berada karena berpakaian yang sopan menutup 

aurat secara sempurna, sehingga akan terhindar dari pelecehan.  

2. Skripsi yang ditulis oleh Inshafuddin, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry 

tahun 2017, dengan judul: “Hijab Syar’i pada Kreasi Hijab Modern: 

Kajian Pandangan Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-

Raniry Banda Aceh”.
2
 Hasil penelitiannya adalah hijab modern dalam 

Islam tidak dilarang selama hijab modern tersebut memenuhi kriteria hijab 

syar‟i yang telah ditentukan. Kemudian, pandangan mahasiswi Fakultas 

Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry terhadap kriteria hijab pada kreasi 

hijab modern, hijab yang sedang berkembang saat ini tidak memenuhi 

kriteria hijab syar‟i. Karena kebanyakan dari hijab modern kerudungnya 

kecil, dililit di leher sehingga tidak menutupi dada secara sempurna. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Nur Silvia Hidayanti, mahasiswi Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto tahun 2017, dengan judul: “Trend Model Berjilbab  di 

Kalangan Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama 

Islam Negeri Purwokerto”.
3
 Hasil penelitiannya adalah mahasiswi Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun 2017 secara umum cukup 

                                                 
2
Inshafuddin,“Hijab Syar’i pada Kreasi Hijab Modern: Kajian Pandangan Mahasiswi 

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh”. (Fakultas Syari‟ah dan Hukum 

Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry), 2017. Diakses melalui: https://repository.ar-

raniry.ac.id/1699/1/PDF%20GABUNG.pdf, tanggal 2 Desember 2018. 
3
Nur Silvia Hidayanti,“Trend Model Berjilbab  di Kalangan Mahasiswi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto”. (Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto), 

2017. Diakses melalui: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/27.pdf, tanggal 2 Desember 2018. 
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memahami tentang makna jilbab dan sangat memahami batasan aurat 

seorang wanita. Namun, pada kenyataannya jilbab yang mereka kenakan 

kadang-kadang menutup aurat. Misalnya saja, kadang-kadang mahasiswi 

masih menggunakan jilbab yang transparan dan tipis. 

Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Tahun 2019 

cukup mengetahui model berjilbab yang sedang trend di Indonesia saat ini 

dan kadang-kadang mereka mengikuti atau mengenakannya di setiap 

kegiatan mereka di kampus ataupun luar kampus. Mahasiswi Prodi 

Komunikasi dan Penyiaran Islam menggunakan jilbab trendy (persegi 

empat, pashmina, penuh corak dan full colour) karena dianggap lebih 

mudah dipakai dan terlihat fashionable. Mahasiswi Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam mengetahui trend model berjilbab dari sosial media, 

seperti Instagram, Facebook, youtube dan lain sebagainya. Karena melalui 

sosial media bisa dengan mudah kita menemukan trend-trend model 

terbaru tentang dunia fashion khususnya jilbab. Mahasiswi menggunakan 

jilbab atas dasar keinginanya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain 

ataupun lingkungan. Mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam 

sudah nyaman dengan model yang mereka kenakan. Akan tetapi, tidak 

menutup kemungkinan akan berganti model berjilbab lagi sesuai 

perkembangan dunia fashion jilbab saat ini. 

4. Skripsi yang ditulis oleh Cut Munawara, mahasiswi Prodi Sosiologi 

Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2017, dengan judul: “Komodifikasi 
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Hijab Islam dan Tren Fashion di Kalangan Mahasiswi Universitas Islam 

Negeri Ar-Raniry”.
4
 Hasil penelitiannya adalah faktor yang mempengaruhi 

mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ada beberapa macam 

diantaranya adalah karena faktor keyakinan terhadap agamanya, dimana 

hijab tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan muslim. Seorang 

perempuan muslim wajib mengenakan hijab ketika ia sudah dewasa atau 

sudah mengalami haid. Islam merupakan agama yang mengatur segala 

aspek kehidupan termasuk tata cara berpakaian yang baik dan benar.  

Hijab menjadi bagian dari pergaulan seorang muslimah, dan salah 

satu ciri-ciri wanita yang baik menurut islam adalah menggunakan hijab. 

Kemudian yang kedua adanya Qanun, dimana provinsi daerah istimewa 

Aceh memiliki otonomi khusus yaitu pemberlakuan syariat Islam di 

seluruh wilayah provinsi Aceh. Sebagai wujud nyata pelaksanaannya, 

lahirlah beberapa qanun pidana yang salah satunya adalah Qanun No. 11 

tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah, Aqidah dan 

Syiar Islam yang salah satu ketentuannya adalah kewajiban berbusana 

Islami bagi penduduk muslim di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Dan yang 

terakhir adalah karena tuntutan dari orang tua, dimana keluarga adalah 

lingkungan pertama yang membentuk seorang individu, karena itu orang 

tualah yang berperan penting dalam membantu seseorang untuk membuat 

keputusan. Apabila orang melarang, tentu akan menjadi hal yang cukup 

sulit bagi individu untuk mewujudkan apa yang ia inginkan, anak yang 

                                                 
4
Cut Munawara,“Komodifikasi Hijab Islam dan Tren Fashion di Kalangan Mahasiswi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry”. (Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry), 2017. Diakses 

melalui: https://repository.ar-raniry.ac.id/2863/1.pdf, tanggal 2 Desember 2018. 
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lahir dibesarkan dan dinafkahi oleh orang tua yang benar-benar 

mementingkan nilai agama cenderung tingkah lakunya bagus dan 

menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupannya sehari-hari salah 

satunya dengan memakai hijab. 

Kecenderung Mahasiswi menggunakan hijab yang dimodifikasi 

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry menujukkan eksistensinya 

dengan barang-barang yang dikonsumsinya. Tumbuh suburnya budaya 

konsumen, tidak sekedar memandang konsumsi yang berasal dari produksi 

tanpa mengakibatkan adanya problematika sosial di dalam masyarakat. 

Salah satu masalahnya adalah karena yang dikonsumsi adalah makna yang 

dilekatkan pada barang itu, sehingga mahasiswi Universitas Islam Negeri 

Ar-Raniry tidak pernah mampu memenuhi kebutuhannya karena merasa 

tidak pernah terpuaskan. Masyarakat kita dirusak oleh tatanan masyarakat 

konsumsi, yang merupakan tatanan dari manipulasi tanda. Perdebatan 

tentang pergeseran makna dari hijab itu sendiri, berhijab bukan lagi 

berfungsi sebagai penutup aurat, tapi realitas mode dan produksi. Untuk 

melanggengkan daya konsumtif, hijabers dibuat bosan dalam waktu yang 

singkat dengan cara ditawari dengan desain-desain hijab terbaru yang 

selalu berubah-ubah. 

5. Skripsi yang ditulis oleh Yessa Febrina, mahasiswi Jurusan Sosiologi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu tahun 2014, 

dengan judul: “Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian: Studi Kasus 

pada Komunitas Hijabers Di Kota Bengkulu”. Hasil penelitiannya adalah 



14 

 

jilbab bagi komunitas Hijabers Bengkulu memiliki tiga pemaknaan, yakni 

makna religius, makna budaya, dan makna sosial. Untuk motif penggunaan 

jilbab dari komunitas ini, dapat dibagi menjadi tiga, yakni motif dakwah; 

jilbab menjadi simbol dakwah bagi muslimah lainnya, motif ekonomi; 

jilbab menjadi lahan bisnis yang menjanjikan dan dapat memperoleh 

keuntungan finansial bagi penjualnya, dan motif modis; jilbab bisa tampil 

mengikuti perkembangan zaman, up to date dan moderen lagi seiring 

perkembangan  fashion di dunia hijabers. Selanjutnya, hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa pengembangan komunitas ini dilakukan dengan 

mengadakan beberapa kegiatan, antara lain: hijab dan beauty class; 

pengajian dan tausyiah; milad Hijabers Bengkulu yang ke-1 tahun; 

kegiatan bulan Ramadhan.
5
 

Mengacu pada penelitian-penelitian di atas, serta penelitian lainnya yang 

tidak bisa dituliskan satu persatu dalam skripsi ini, maka terdapat perbedaan 

mendasar antara fokus dan objek kajian sebelumnya dengan penelitian ini. Skripsi 

ini secara khusus melihat dan mengetahui pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang 

hijab. 

 

B. Konsep Hijab dalam Islam 

Sebelum masuk ke dalam konsep hijab dalam Islam, penting untuk 

diketahui terminologi hijab dilihat berdasarkan kajian kebahasaan yang digunakan 

dalam bahasa Arab sehari-hari, maupun kajian kebahasan hijab sebagaimana 

                                                 
5
Yessa Febrina,“Fenomena Gaya Busana Muslimah Kekinian: Studi Kasus pada 

Komunitas Hijabers Di Kota Bengkulu”. (Fakultas Ilmu Sospol Universitas Bengkulu), 2014. 

Diakses melalui: http://repository.unib.ac.id%2CIFS.pdf, tanggal 2 Desember 2018. 
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dimuat dalam Alquran. Setelah mengetahui terminologi hijab, kemudian 

dikemukakan landasan hukumnya, syarat-syarat dan bentuk-bentuk hijab. Masing-

masing poin tersebut dijelaskan secara runtut berikut ini. 

 

1. Definisi Hijab 

Term atau istilah hijab mungkin tidak asing bagi masyarakat muslim, 

bahkan sangat familiar di telinga. Akan tetapi, pemaknaan istilah hijab tampak 

masih keliru. Sebab, ada yang memberi arti sama dengan jilbab, ada juga 

memaknainya sebagai cadar dan lain-lainnya. Menimbang hal ini, maka penting 

dilihat hakikat makna hijab dilihat menurut persepktif bahasa maupun istilah, 

tujuannya agar tidak terjadi bias makna. 

Menurut lughawi atau kebahasan, istilah hijab merupakan istilah serapan 

dari bahasa Arab. Istilah tersebut menurut Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia 

minimal ada empat arti, yaitu tutup (penutup), tirai, kain selubung, dan cadar.
6
 

Menurut Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, Makna ini secara 

semantik (makna bahasa) cenderung cukup sempit, karena hanya diarahkan pada 

bentuk penutup wajah saja, seperti cadar. Makna yang lebih umum dapat 

dipahami dari asal kata hijab tersebut, yaitu ِِابِْجَِح  (ḥijāb) yang akarnya dari 

kata اات ِجَِحِِ-اث ِجِْحِِ-ِةَِجَِحَِ , (ḥajaba-ḥijban-ḥijāban) artinya. Makna ḥijāb tersebut 

menurut Ahmad Warson berarti menutupi, melarang masuk (karena sesuatu yang 

ditutup), menghalangi atau merintangi (karena telah ditutup), atau tersembunyi 

(karena tertutup).
7
 Adapun kata ḥijāb, berarti penutup, tabir, tirai, layar, atau 

                                                 
6
Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 522. 

7
Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, Al-Munawwir: Kamus Indonesia-

Arab, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 237. 
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sekat.
8
 Jadi, asal makna hijab adalah untuk penutup. Makna ini tampak lebih 

umum dan mengakomodir semua yang ditutupi. Dalam konteks pakaian, hijab 

berarti pakaian yang dapat menutupi semua anggota badan, khususnya anggota-

anggota yang diwajibkan untuk ditutupi. 

Kaitan dengan makna bahasa di atas, Zaitunah Subahn menyatakan bahwa 

pada beberapa muslim di negara-negara Barat, kata hijab dalam konteks pakaian 

sering diasosiasikan sebagai kerudung. Namun, makna yang lebih tepat adalah 

tata cara berpakaian yang sesuai dengan tuntunan syarak.
9
 Hal ini menunjukkan 

makna jilbab tidak hanya sebatas cara atau kerudung, tetapi memiliki arti yang 

sangat luas, jika disempitkan untuk pakaian, maka hijab bermakna penutup untuk 

semua anggota badan yang wajib ditutup berdasarkan ketentuan nilai dan hukum 

Islam. 

Terkait luasnya makna hijab, perlu juga dikutip beberapa pendapat ulama. 

Menurut al-Zabidy, seperti dikutip oleh Jannah, bahwa hijab berarti segala sesuatu 

yang menghalangi antar kedua belah pihak. Sementara itu dalam kitab al-Ta’rifat, 

juga dikutip oleh Jannah, hijab berarti segala sesuatu yang terhalang dari 

pencarian kita.
10

 Abdul Aziz Dahlan menyebutkan hijab dalam konteks pakaian 

berati semua pakaian yang dapat menutuupi aurat dari pandangan mata.
11

 Dengan 

demikian, hijab dalam makna bahasa memiliki cakupan yang sangat luas untuk 

                                                 
8
Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairus, Al-Munawwir..., hlm. 237: Lihat 

juga dalam Thoha Husein al-Mujtahid dan Athoillah Fathoni al-Khalil, Kamus al-Wafi: Indonesia-

Arab Termudah Terlengkap, (Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 394. 
9
Zaitunah Subhan, Alquran dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam 

Penafsiran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm 343. 
10

Raodatul Jannah, Sudah Benarkah Kita Berhijab: Menguak Konsep dan Ragam 

Kesalahan Berhijab Muslimah Masa Kini, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 15-16. 
11

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Cet. 2, (Jakarta: Ichtiar Baru van 

Hoeve, 2000), hlm. 545. 
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semua jenis penutup. Untuk pengertian selanjutnya, akan diarahkan dalam konteks 

pakaian saja. 

Menurut terminologi, terdapat banyak rumusan pengertian hijab. Di sini, 

hanya dikutip beberapa pengertian saja. Menurut Murtadha Mutahhari, hijab 

diartikan sebagai penutup, yaitu perempuan harus menutupi auratnya dalam 

pergaulan dengan laki-laki dan tidak boleh memamerkan tuubuhnya.
12

 Menurut 

Zaitunah Subhan, hijab atau sekat pada dasarnya dimaksudkan sebagai alat atau 

cara pencegahan terjadinya tindakan yang bernuansa asusila, sehingga dalam 

konteks pakaian yaitu sebagai tata cara berpakaian dalam Islam.
13

 Rumusan yang 

senada juga disebutkan oleh Jannah, bahwa hijab adalah tata cara berpakaian yang 

baik (syar’i), yaitu menutup aurat yang di dalamnya bisa menggunakan pakaian 

secara umum seperti jilbab,
14

 kerudung, dan khimar,
15

 atau pakaian lainnya yang 

berguna untuk menutup aurat.
16

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hijab 

pada dasarnya bermakna sesuatu yang menjadikan tertutup. Dalam konteks 

pakaian, hijab berarti busana muslimah yang digunakan untuk menutupi anggota-

anggota tubuh yang menjadi aurat. Mengacu pada rumusan ini, maka hijab 

                                                 
12

Murtadha Mutahhari, Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 

13. 
13

Zaitunah Subhan, Alquran dan..., hlm. 343-344. 
14

Jilbab adalah sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka dan 

dada.Idrus H. Alkaf, Kamus Pelik-Pelik Al-Quran, (Bandung: Pustaka, 1993), hlm.72. 
15

Ibnu Katsir menyebutkan khimar sebagai kain yang dapat menutupi kepala, yaitu qina‟ 

(kerudung) yang memiliki ujung-ujung, yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan 

payudaranya. Menurut Sa‟id bin Jabir, sebagaimana dikutip oleh al-Mubarakfur, khumūr yaitu 

kain kerudung yang dapat menutupi dada, dan bagian atas dada (leher dan kepala) hingga di 

bagian itu tidak ada satupun yang bisa dilihat.Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, Shahih Tafsir 

Ibnu Katsir, (tp), jilid 5, (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, tt), hlm. 208. 
16

Raodatul Jannah, Sudah Benarkah..., hlm. 18. 
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merupakan kombinasi semua jenis pakaian yang syar’i, yaitu jilbab, khumur, 

cadar, kerudung, yang dikenakan seorang perempuan. 

 

2. Landasan Syar’i tentang Hijab 

Para ulama fikih empat mazhab maupun ulama tafsir sepakat tentang 

kewajiban berhijab bagi muslimah. Ibnu Taimiyah, seperti dikutip oleh Abu 

Syuqqah, menyebutkan hijab merupakan pakaian yang digunakan khusus oleh 

perempuan merdeka, bukan budak, sebagai aturan bagi kaum mukmin sejak pada 

zaman Nabi SAW diwajibkan untuk menggunakannya.
17

 Kewajiban hijab ini 

mengacu pada landasan hukum Islam yang sebaran dalilnya ditemukan dalam 

Alquran dan hadis. 

Landasan syar‟i di sini mengacu pada dua dalil normatif yang secara 

ekplisit menyebutkan istilah hijab, yaitu Alquran dan hadis. Alquran pada 

dasarnya mejelaskan topik hijab dalam berbagai bentuk dan konteks yang 

berbeda-beda. Inventarisir kata-kata hijab disebutkan dalam beberapa ayat 

Alquran. Minimal, ditemukan tujuh ayat yang memuat kata hijab dalam Alquran. 

Ketujuh ayat yang memuat istilah hijab, namun konteks makna ayat berbeda-beda. 

Masing-masing kutipan ayat tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Alquran surat al-A‟rāf ayat 46: 

                                                 
17

Abdul Halim Abu Syuqqah, Kebebasan Wanita, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), hlm. 

18. 
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ۡىِۚٞ ُٓ ٰى ًَ ِتِِغٛ
ُِكَّۢلا ٌَ َعهَِٗٱۡۡلَۡعَشاِفِِسَجاٞلَِٚۡعِشفُٕ َٔ ِ اِِحَجاٞبۚٞ ًَ ُٓ َُ ۡٛ تَ َِٔ

ُْۡىِ َٔ ِ َْا َِٚۡذُخهُٕ ِنَۡى ُكۡىۚٞ ۡٛ َِعهَ ٌى
َِعهَٰ ِأٌَ ِٱۡنَجُِۢح َة ِأَۡصَحٰ اْ ۡٔ ََادَ َٔ

ٌَِ عُٕ ًَ 18َٚۡط
.ِ

“ Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas 

A'raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua 

golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk 

surga: "Salaamun 'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang 

mereka ingin segera (memasukinya). 

 

b. Alquran surat al-Isrā‟ ayat 45: 

َِلِ ٍَ ِٱنِۢزٚ ٍَ ۡٛ تَ َٔ ِ ََُك ۡٛ ِتَ َِجعَۡهَُا ٌَ ِٱۡنمُۡشَءا ِلََشۡأَخ إِرَا َِِٔ ٌَ ُٚۡؤِيُُٕ

19تِٲۡۡلِٓخَشجِِِحَجاٗتاِۢيۡغرُٕٗسا
. 

“ Dan apabila kamu membaca Alquran niscaya Kami adakan antara kamu 

dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, suatu 

dinding yang tertutup”. 

c. Alquran surat Maryam ayat 17: 

ِ ِِيٍ ِتََشٗشاِفَٲذَۢخزَۡخ ا َٓ ِنَ ثَۢم ًَ َِفرَ ُِسَٔحَُا ا َٓ ۡٛ ِإِنَ ِفَأَۡسَعۡهَُآ ِِحَجاٗتا ۡى ِٓ دَُِٔ

ا ّٗٚ ِٕ َع
20

. 

“ Maka Ia mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami 

mengutus roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam 

bentuk) manusia yang sempurna”. 

d. Alquran surat al-Aḥzāb ayat 53: 

ِٱنُِۢ ِتَُُٕٛخ ِذَۡذُخهُٕاْ َِل َِءاَيُُٕاْ ٍَ ِٱنِۢزٚ ا َٓ أَُّٚ
ٓ ِنَُكۡىَِٰٚ ٌَ ُِٚۡؤرَ ِأٌَ ِإِۢلٓ ِ ّٙ ثِ

ِفَئِرَاِ ِفَٲۡدُخهُٕاْ ِدُِعٛرُۡى ِإِرَا ٍۡ ِك
نَٰ َٔ ِ ِإََِٰىُّ ٍَ ِظِشٚ ََِٰ َش ۡٛ َِغ َِطعَاٍو ٰٗ إِنَ

                                                 
18

Departeman Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta: Sygma Examedia 

Arkanleema 2009), hlm. 156. 
19

Departeman Agama RI, Alquran…, hlm. 286. 
20

Departeman Agama RI, Alquran…, hlm. 306. 
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َلُِيۡغدَِ َٔ ِ ِفَٲَرَِشُشٔاْ رُۡى ًۡ ُِٚۡؤِرَِ٘طِع ٌَ َِكا ِنُكۡى ِرَٰ ٌۢ ِإِ ِِنَحِذٍٚثۚٞ ٍَ َِِغٛ

َِلِ ٱَّلۢلُ َٔ ِ ِِيُُكۡىۖۡ ِفََٛۡغرَۡحِٙۦ ۢٙ إِرَاِٱنُۢثِ َٔ ِ ِٱۡنَحّكِۚٞ ٍَ ِِي َِٚۡغرَۡحِٙۦ

َِيرَِٰ ٍۢ ُْ ٕ ًُ ِفَۡظَِعأَۡنرُ ٍِۢٗعا ُْ نُٕ َٔ ُشِِٔ  َٓ ِأَۡط ِنُكۡى
ِرَٰ ِِحَجاب ۚٞ َسآِء َٔ ِ ِيٍ

ِأٌَِ َلٓ َٔ ِ ِٱَّلۢلِ َِسُعَٕل ِذُۡؤرُٔاْ ِأٌَ ِنَُكۡى ٌَ َِكا َيا َٔ ِ
ٍٞۚۢ ِٓ لُهُٕتِ َٔ ِ ِنمُهُٕتُِكۡى

ِِۦِٓأَتَذ ِ ِتَۡعِذ ٍا َجُّۥِِي َٰٔ اِْأَۡص ٕٓ اذَُِكُح  ً ِِعُذَِٱَّلۢلَِِعِظٛ ٌَ ِنُكۡىَِكا ِرَٰ ٌۢ ِإِ 21اۚٞ
.ِ

“ 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 SWT 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 SWT”. 

 

e. Alquran surat Ṣad ayat 32: 

اَسۡخِ َٕ ِذَ ٰٗ َِحرۢ َِستِّٙ ِِرۡكِش َِعٍ ِش ۡٛ ِٱۡنَخ ُِحۢة ِأَۡحثَۡثُد ٓٙ ِإَِِّ فَمَاَل

22تِٲۡنِحَجابِِ
.ِ

“ Maka ia berkata: “Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap 

barang yang baik (kuda) sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai 

kuda itu hilang dari pandangan”. 

f. Alquran surat Fuṣṣilat ayat 5: 

َِءارَِ ٓٙ فِ َٔ ِ ِّ ۡٛ اِذَۡذُعََٕآِإِنَ ًۢ ِّيِ ِأَِكُۢح  ٓٙ لَانُٕاِْلُهُٕتَُُاِفِ َِٔ ٍا ِي َٔ ۡلٞشِ َٔ اََُِاِ

ٌَِ هُٕ ًِ ۡمِإََُِۢاَِعٰ ًَ َُِكِِحَجاٞبِفَٲۡع ۡٛ َت َٔ َُُِاِ ۡٛ تَ
23

.ِ

                                                 
21

Departeman Agama RI, Alquran…, hlm. 425. 
22

Departeman Agama RI, Alquran…, hlm. 455. 
23

Departeman Agama RI, Alquran…, hlm. 488. 
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“ Mereka berkata: "Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa 

yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan 

antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu; sesungguhnya 

kami bekerja (pula)”. 

g. Alquran surat al-Ṣurā ayat 51: 

ِ ۡٔ ِحَجاٍبِأَ َسإِِٓ٘ َٔ ِِيٍِ ۡٔ ۡحٛ اِأَ َٔ ُِّٱَّلۢلُِإِۢلِ ًَ ِِنثََشٍشِأٌََُِٚكهِّ ٌَ َياَِكا َٔ
ِإَُِّۢۥِ ِتِئِۡرَِِّۦَِياََِٚشآُءۚٞ َٙ َِحِكٛىُِٞٚۡشِعَمَِسُعٕٗلِفَُِٕٛح ٌّٙ َعِه

24
.ِ

“ Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata 

dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau 

dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya 

dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha 

Tinggi lagi Maha Bijaksana”. 

 

Kutipan ayat-ayat di atas secara ekplisit menggunakan istilah hijab. 

Bentuk lafal yang digunakan yaitu ِحجاب  dan حجاتا, artinya penutup, tabir, dinding, 

hilang dari pandangan, tertutup dan pembatas. Konteks makna ayat juga berbeda-

beda. Secara keseluruhan, istilah hijab pada ketujuah ayat tersebut sama sekali 

tidak dimaknai sebagai pakaian penutup, berbeda dengan makna jilbab atau 

khimar yang khusus dimaksudkan sebagai pakaian. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Quraish Shihab, bahwa kata hijab yang dimuat dalam ayat-ayat Alquran 

sama sekali tidak bicara dalam konteks pakaian. Pemaknaan hijab sebagai pakaian 

penutup telah dipersempit dan makna baru dalam perkembangan bahasa.
25

 

Demikian juga keterangan Zaitunah Subhan, bahwa makna hijab pada ayat-ayat 

Alquran tidak menunjukkan pada makna pakaian. Ia mencontohkan makna hijab 
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Departeman Agama RI, Aquran…, hlm. 477. 
25

Quraish Shihab, Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah Pandangan Ulama Masa Lalu dan 

Cendikiawan Kontemporer, (Jakarta: Lentara Hati, 2004), hlm. 60. 
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pada surat al-Aḥzāb ayat 53 sebelumnya. Di mana, pada ayat tersebut hijab 

sesungguhnya pembatas atau penghalang yang ada di dalam Rumah Rasulullah 

SAW. Hal ini dipahami dari konteks asbabun nuzul ayat tersebut.
26

 

Paradigma pemikiran tentang makna hijab seperti disebutkan Quraish 

Shihab dan Zaitunah Subhan sebelumnya ada benarnya, sebab yang disoroti 

adalah ketentuan ayat Alquran saja. Sementara itu, jika ditelusuri pada makna-

makna hadis Rasulullah SAW, maka konteksnya tidak hanya dalam hal 

penghalang atau satir/dinding, tetapi juga dimaknai sebagai satu bentuk pakaian 

penutup. Hal ini dapat dipahami dari dalil hadis riwayat Ahmad tentang perebutan 

klaim anak Abdullah bi Waqash sebagai berikut: 

ِ ٍْ َِِع ّ٘ ِش ْْ ِانضُّ ٍِ َِع ِإِْعَحاَق ٍُ ِْت ذُ ًۢ ُِيَح ِأَْخثََشََا ِلَاَل َِِٚضٚذُ َحذۢثََُا

َعهَۢىِِنعَْثِذِ َٔ ِ ِّ ْٛ َِعائَِشحَِفَمَاَلَِسُعُٕلَِّللۢاَِِصهَِّۢٗللۢاَُِعهَ ٍْ جََِع َٔ ُعْش

ِ نَذُ َٕ ِاْن َِصْيعَحَ ٍِ َِّللۢاِِْت َِسُعُٕل ِأََيَش ِثُۢى ِاْنَحَجُش ِش ِْ ِنْهعَا َٔ ِ ِنْهِفَشاِػ

اِ ًَ ِِن ُُّْ ِِي ِذَْحرَِجَة ٌْ ِأَ َِصْيعَحَ َُْد ِتِ دَجَ ْٕ َِع َعهَۢى َٔ ِ ِّ ْٛ َِعهَ َصهَِّۢٗللۢاُ

َِّللۢاَِ َٙ َْاَِحرِۢٗنَِم اَِسآ ًَ ِتِعُرْثَحَِفَ ِّ ِٓ َِشثَ ٍْ .َسأَِِٖي
27 

“ Telah menceritakan kepada kami Yazid dia berkata; telah mengabarkan 

kepada kami Muhammad bin Ishaq dari Azzuhri dari Urwah dari Aisyah; 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bersabda kepada Abdu bin 

Zam'ah: "Anak itu menjadi hak yang satu ranjang, dan orang berzina 

sementara ia telah menikah dihukum rajam." Kemudian Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan Saudah binti Zam'ah untuk 

memakai hijab darinya, karena beliau melihat ada kemiripan dengan 

Utbah. Kemudan beliau tidak pernah bertemu dengannya lagi hingga 

beliau menemui Allah SWT. (HR. Ahmad). 
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Zaitunah Subhan, Alquran dan..., hlm. 345. 
27

Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī „Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, Musnad, (Riyadh: Bait al-Afkār al-

Dauliyyah, 1998), hlm. 1815: Hadis tersebut juga disebutkan dalam riwayat Bukhari, Muslim, 

Abdu Dawud, Tirmizi, dan Malik. Ibnu Qayyim juga mengutip hadis tersebut dalam kitabnya. 

Lihat dalam Syamsuddīn Abī „Abdillāh Muḥammad bin Qayyim al-Jauziyyah, Tahżīb al-Sunan, 

(Riyadh: Maktabah al-Ma‟ārif, 2007), hlm. 978. Juga dimuat dalam Syamsuddīn Abī „Abdillāh 

Muḥammad bin Qayyim al-Jauziyyah, ‘Aun al-Ma’būd bi Syarḥ Sunan Abī Dāwud, Juz III, (Tp: 

Maktabah Salafiyah, 1968), hlm. 82. 
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Hadis di atas bicara dalam masalah klaim anak. Dalam konteks, Rasulullah 

SAW memeritahkan kepada Saudah agar memakai hijab dengan anak yang 

diklaim sebab bukan muhrimnya. Ini menunjukkan makna hijab sebagai pakaian 

penutup. Dalam hadis lain riwayat Nasa‟i juga disebutkan tentang kewajiban 

perempuan memakai hijab dalam pengertian pakaian penutup, yaitu sebagai 

berikut: 

ِلَاَلِ ٌَ ا ًَ ْٛ ُِعهَ ٍُ ِْت ُب ِإَُّٔٚ َِحذۢثََُا ِلَاَل ََِْصٍش ٍُ ِْت ذُ ًۢ ُِيَح أَْخثََشََا

ِ ٍْ َِع ِتََِّلٍل ٍِ ِْت ٌَ ا ًَ ْٛ ُِعهَ ٍْ َِع ٍْٚظ َٔ ُ ِأ ِأَتِٙ ٍُ ِْت ِتَْكِش ِأَتُٕ َحذۢثَُِٙ

َِسُعَٕلَِّللۢاَِِصهَِّۢٗللۢاُِ ٌۢ َعِأَََغ اَِٚمُُٕلِإِ ًِ ٍْٛذِأَََُِّۢع ًَ ُِح ٍْ َْٚحََِٛٗع

ِتَِطِشِٚكَِعهَِ ِأَْخَطَة ٍِ ِْت ِ ّٙ ُِحَٛ ُِْد ِتِ َِصِفٛۢحَ َِعهَٗ ِأَلَاَو َعهَۢى َٔ ِ ِّ ْٛ

اِ َٓ ْٛ ُِضِشَبَِعهَ ٍْ ًَ اِثُۢىَِكاََْدِفِٛ َٓ َِعۢشَطِتِ ٍَ ْٛثََشِثَََّلثَحَِأَٚۢاٍوِِحٛ َخ

.اْنِحَجابُِ
28 

 

“ Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Nashr, ia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Ayyub bin Sulaiman, ia berkata; telah 

menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Abu Uwais dari Sulaiman bin Bilal 

dari Yahya dari Humaid bahwa ia mendengar Anas berkata; Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam tinggal bersama Shafiyyah binti Huyai bin 

Akhthab di jalan Khaibar selama tiga hari ketika beliau menikah 

dengannya, kemudian ia termasuk diantara wanita yang diwajibkan 

memakai hijab. (HR. Nasa‟i). 

 

Berdasarkan dua kutipan hadis di atas, memberi pemahaman bahwa hijab 

dimaksudkan sebagai pakaian penutup. Makna ini lebih sempit dibandingkan 

dengan ketentuan ayat-ayat sebelumnya. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa 

landasan syar‟i tentang hijab secara eksplisit disebutkan dalam Alquran dan hadis. 

Penggunaan hijab dalam konteks pakaian merupakan perkara wajib. 
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Abī „Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu‟aib bin „Alī al-Nasā‟ī, Sunan al-Nasā’ī, (Riyadh: 

Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1999), hlm. 289. 
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3. Tinjaun Alquran terhadap Seruan Menggunakan Hijab dalam Islam 

Hijab yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu berupa pakaian 

muslimah yang dapat menutup seluruh anggota tubuh, atau menutup auratnya. 

Jenis hijab bisa dalam bentuk jilbab (pakaian yang menjulur ke bawah hingga 

menutupi tubuh wanita), khumur (kerudung yang menutupi kepala, leher hingga 

dada), dan masuk juga dalam jenis cadar. Alquran sendiri menggunakan beberapa 

istilah yang digunakan untuk menamakan pakaian, yaitu sarābīl atau qāmis, 

jalābib, khumūr, dan rīsyan. Namun demikian, dalam kaitannya dengan pakaian 

syar’i yang wajib dikenakan perspektif Alquran, hanya disebutkan dua bentuk 

saja, yaitu jilbab dan khumur.  

Persepktif Alquran tentang hijab atau pakaian muslimah dituangkan dalam 

beberapa ayat Alquran. Masing-masing dari dua bentuk hijab syar‟i tersebut dapat 

dikemukakan sebagai berikut: 

a. Seruan Alquran menggunakan jilbab 

Alquran menggunakan istilah jilbab dengan lafaz jalābīb (ُِْٛة  Seruan .(َجََّلتِ

Alquran menggunakan jilbab ditemukan dalam QS. al-Aḥzāb ayat 59. Ayat ini 

intinya mengemukakan agar memerintahkan kepada isteri dan anak perempuan 

untuk mengulurkan pakaian menutupi seluruh tubuhnya. 

ِ تََُاِذَك َٔ ِ ِجَك َٰٔ َۡص ِّۡلِ ِلُم ُّٙ ِٱنُۢثِ ا َٓ أَُّٚ
ٓ َِٰٚ ٍَ ُِٚۡذَِٛ ٍَ ۡؤِيُِٛ ًُ ِٱۡن ََِغآِء َٔ

ِٱَّلۢلُِ ٌَ َكا َٔ ِ ٍََۗ ۡٚ ِفَََّلُِٚۡؤرَ ٍَ ِأٌَُِٚۡعَشۡف ٓ ٰٗ ِنَكِأَۡدََ
ِرَٰ ٍٞۚۢ ِٓ ثِِٛث

ِِيٍَِجهَٰ ٍۢ ِٓ ۡٛ َعهَ

ا ًٗ  َغفُٕٗساِۢسِحٛ
 

“ 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 
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untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

Memahami makna ٍِۢ ِٓ ثِٛثِ
-penting dikemukakan beberapa tafsir. Sebelum ,َجهَٰ

nya, sebab turun ayat ini sesuai dengan riwayat bahwa Siti Saudah (istri 

Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. 

Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. 

Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia berkata: “Hai Saudah. Demi Allah, 

bagaimanapun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa 

engkau keluar?” Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di 

rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: 

“Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku 

(karena ia masih mengenalku)”. Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-

Ahzab: 59) kepada Rasulullah SAW. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka 

bersabdalah Rasulullah: “Sesungguhnya Allah SWT telah mengizinkan kau keluar 

rumah untuk sesuatu keperluan.
29

 

Menurut al-Qurṭubī dan Zamakhsyarī, lafaz “ٍِۢ ِٓ ثِٛثِ
 bermakna sebuah ”َجهَٰ

kain yang ukurannya lebih besar dari khumur (kerudung), atau pakaian yang lebih 

luas dari khimar.
30

 Al-Qurṭubī menambahkan paling tepat adalah pakaian yang 
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Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Lubāb al-Nuqūl fṭ Asbāb al-Nuzūl, (terj: Tim Abdul Hayyie), Cet. 
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Zamakhsyarī al-Khawārizmī, Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqā’iq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-

‘Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl, (Bairut: Dār al-Ma‟rifah, 2009), hlm. 864: Bandigkan dengan, Abī 
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230. 
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dapat menutupi seluruh anggota tubuh.
31

 Jadi, jilbab adalah sebuah pakaian yang 

dapat menutupi tubuh seorang wanita. 

Poin inti ayat di atas bahwa Allah SWT., menyeru kepada para Rasulullah 

SAW., agar menyuruh anak dan isterinya menggunakan jilbab. Seruan tersebut 

tentu tidak berhenti dan khusus pada para isteri dan anak perempuan Rasulullah 

SAW., saja, tetapi berlaku umum bagi umat Islam yang muslimah. Jadi, secara 

normatif, seruan tersebut bermakna wajib dengan sebab ditujukan untuk menutup 

bagian-bagian yang diduga kuat dapat merangsang syahwat lawan jenis. Selain 

tujuan tersebut, jilbab juga bagian dari identitas seorang muslim. Memakai 

pakaian jilbab, menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan, sebagai 

pengenal bahwa ia seorang muslim, dan dengan harapan tidak diganggu oleh 

orang lain. 

 

b. Seruan Alquran menggunakan khumur 

Selain jilbab, hijab syar‟i yang diwajibkan untuk digunakan atau dipakai 

oleh wanita muslimah adalah khumur atau kain kerudung. Ayat yang secara 

langsung biaca soal khumur ini dikemukakan dalam QS. al-Nūr ayat 21: 

ِ ٍۢ ُٓ ِفُُشَٔج ٍَ َٚۡحفَۡظ َٔ ِ ٍۢ ِْ ِش ِأَۡتَصٰ ٍۡ ِِي ٍَ َٚۡغُضۡض ِ ِد ۡؤِيَُٰ ًُ ۡه ِنِّ لُم َٔ
ِصِِ ٍَ َلُِٚۡثِذٚ َِٔ ٰٗ َِعهَ ٍۢ ِْ ِش ًُ ِتُِخ ٍَ ۡنَٛۡضِشۡت َٔ ِ اۖۡ َٓ ُۡ َشِِي َٓ ِإِۢلَِياَِظ ٍۢ ُٓ َُرَ ٚ

َِءاتَآِءِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ َِءاتَآئِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِإِۢلِِنثُعُٕنَرِ ٍۢ ُٓ ِِصَُٚرَ ٍَ َلُِٚۡثِذٚ َٔ ِ
ٍۡۖۢ ِٓ ُجُٕٛتِ

ِأَۡتَُآِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِتُعُٕنَرِ ِأَۡتَُآِء ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِأَۡتَُآئِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِأَۡتَُآِءِتُعُٕنَِر ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِئ

ِ ِٔ ِأَ ٍۢ ُٓ ُُ ًَٰ ۡٚ َِياَِيهََكۡدِأَ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ َِ َٰٕ ِإِۡخ ٓٙ ِتَُِ ۡٔ
ِأَ ٍۢ ِٓ َِ َٰٕ ِإِۡخ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ تُعُٕنَِر

ِنَۡىِ ٍَ ِٱنِۢزٚ ۡفِم ِٱنّطِ ِٔ ِأَ َجاِل ِٱنّشِ ٍَ ِِي ۡستَِح ِٱۡۡلِ ِنٙ ْٔ ِأُ ِش ۡٛ َِغ ٍَ ثِِعٛ
ٱنرٰۢ
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Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ al-Aḥkām..., Juz 17, hlm. 230. 
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َِٔ ِ ِخِٱنَُِّغآِءۖۡ َسٰ ٕۡ َِع ٰٗ َِعهَ ُشٔاْ َٓ ِِنُٛۡعهََىَِياَِٚۡظ ٍۢ ِٓ ِتِأَۡسُجِه ٍَ َلَِٚۡضِشۡت

ِنَعَهُۢكۡىِ ٌَ ۡؤِيُُٕ ًُ ٛع اِأََُِّّٚٱۡن ًِ اِْإِنَِٗٱَّلۢلَِِج ٕٓ ذُٕتُ َٔ ِ
ٍٞۚۢ ِٓ ِِيٍِِصَُٚرِ ٍَ ُٚۡخِفٛ

ٌَِ  .ذُۡفِهُحٕ
 

“ 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 ke dadanya, 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”. 

 

Memahami makna khumur juga perlu dikemukakan beberapa tafsir. 

Sebelumnya, ayat ini turun berkenaan dengan riwayat Ibn Abi Hatim, dari 

Muqatil, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma‟ 

binti Murtsid tengah berada ditempatnya, yaitu Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak 

perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah 

gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepang rambutnya, maka Asma‟ berkata: 

“Alangkah buruknya hal ini”, maka Allah SWT menurunkan ayat ini yang 

berkenaan dengan perintah bagi kaum perempuan untuk menutup aurat mereka. 

Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang 

menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari 

Hadhramaut bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak diisi untaian 

mutu manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan 

sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang 
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dikakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang 

melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan 

perhatian laki-laki.
32

 

Terkait dengan tafsir lafaz khumur pada ayat di atas, al-Qurṭubī 

berpendapat makna khumur yaitu semua yang menutupi kepala wanita baik itu 

panjang atau pendek.
33

 Menurut al-Syaukānī dan al-Ṭabarī, makna khumur bentuk 

jamak dari kata khimar, yaitu pakaian yang dapat menutup bagian kepala hingga 

dada.
34

 Jadi, khumur berupa pakaian tersendiri selain jilbab, berupa penutup 

kepala hingga dada wanita. Intinya, khumur dalam Alquran bagian dari bentuk 

hijab syar‟i yang disyariatkan bagi wanita muslimah. 

Perspektif Alquran tentang khumur tidak lekang dari kewajiban wanita 

muslimah untuk menutup bagian-bagian yang dimungkinkan terbuka peluang 

fitnah baginya, termasuk peluang fitnah tersebut ketika terbuka bagian dada, leher 

atau rambut. Oleh karenanya, Alquran dalam hal ini mewajibkan untuk menutup 

kepala hingga dada, kecuali yang biasa tampak, seperti muka. Intinya, seruan 

Alquran dalam pakaian hijab bentuk khumur bernilai wajib dikenakan. 

 

4. Syarat-Syarat Hijab 

Seperti telah disebutkan, hijab dalam arti umum yaitu penutup, salah 

satunya yaitu pakaian yang dapat menutup aurat. Makna yang dipakai dalam 

pembahasan ini yaitu hijab sebagai pakaian, oleh sebab itu syarat-syarat hijab di 
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Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, Lubāb al-Nuqūl..., hlm. 402-403. 
33

Abī Bakr al-Qurṭubī, al-Jāmi’ al-Aḥkām..., Juz 15, hlm. 215. 
34

Lihat, Imām al-Syaukānī, Fatḥ al-Qadīr, Juz 3, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 

110: Lihat juga, Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Jāmi‟ al-Bayān al-Ta‟wīl al-Qur‟ān, Juz 11, (Bairut: Maktabah 

Ibn Taimiyah, 1374), hlm. 273. 
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sini juga diarahkan pada makna syarat-syarat pakaian hijab. Hijab merupakan 

pakaian atau busana muslim yang fungsinya untuk menutup badan. Hijab baru 

diakui dan sesuai dengan ketentuan syarak jika telah memenuhi beberapa syarat. 

Salah satu syarat hijab secara umum yaitu tidak bertentang dengan nilai-nilai 

hukum Islam. Berangkat dari syarat tersebut, maka dapat digeneralisasi menjadi 

enam syarat hijab yang harus dipenuhi seorang wanita.
35

 Masing-masing syarat 

tersebut yaitu:  

a. Hijab hendaknya tidak menyerupai pakaian laki-laki 

Memakai pakaian penutup anggota tubuh (hijab) harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan fungsi dari hijab itu sendiri. Dalam konteks ini, hijab wanita 

seyogyanya tidak menyerupai pakaian laki-laki. Sebab, ada larangan Rasulullah 

SAW dalam masalah ini, seperti disebutkan dalam satu hadis riwayat Abu Dawud 

dari Abu Hurairah: 

ِتََِّلٍلِ ٍِ ِْت ٌَ ا ًَ ْٛ ُِعهَ ٍْ َِحْشٍبَِحذۢثََُاِأَتَُِٕعاِيٍشَِع ٍُ ُْٛشِْت َْ َحذۢثََُاُِص

َِّللۢاِِ َِسُعُٕل ٍَ ِنَعَ ِلَاَل َْٚشجَ َُِْش ِأَتِٙ ٍْ َِع ِّ ِأَتِٛ ٍْ َِع ٍْٛم َٓ ُِع ٍْ َع

ْشأَِ ًَ َعهَۢىِانۢشُجَمَِْٚهثَُظِِنْثَغحَِاْن َٔ ِ ِّ ْٛ ْشأَجَِذَْهثَُظَِصهَِّۢٗللۢاَُِعهَ ًَ اْن َٔ جِِ

.ِنْثَغحَِانۢشُجمِِ
36 

“ Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb berkata, telah 

menceritakan kepada kami Abu Amir dari Sulaiman bin Hilal dari Suhail 

dari Bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita 

yang memakai pakaian laki-laki. (HR. Abu Dawud). 

 

b. Menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan 
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Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, Mas’uliyyah al-Mar’ah al-Muslimah, 

(Terj: Abu Umamah Arif Hidayatullah), (Bandung: Islam House, 2012), hlm. 3. 
36

Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy‟aṡ al-Sajastānī, Sunan Abī Dāwud, (Riyadh: Bait al-

Afkār al-Dauliyyah Linnasyr, tt), hlm. 570. 
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Syarat hijab yang kedua yaitu harus menutupi seluruh tubuh. Dasar 

hukumnya mengacu pada ketentuan surat al-Aḥzāb ayat 59: 

ِ ٍَ ُِٚۡذَِٛ ٍَ ۡؤِيُِٛ ًُ ِٱۡن ََِغآِء َٔ ِ تََُاِذَك َٔ ِ ِجَك َٰٔ َۡص ِّۡلِ ِلُم ُّٙ ِٱنُۢثِ ا َٓ أَُّٚ
ٓ َٰٚ

ِٱَّلۢلُِ ٌَ َكا َٔ ِ ٍََۗ ۡٚ ِفَََّلُِٚۡؤرَ ٍَ ِأٌَُِٚۡعَشۡف ٓ ٰٗ ِنَكِأَۡدََ
ِرَٰ ٍٞۚۢ ِٓ ثِِٛث

ِِيٍَِجهَٰ ٍۢ ِٓ ۡٛ َعهَ

ا ًٗ 37َغفُٕٗساِۢسِحٛ
.ِ

“ 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. 

 

Para ulama tafsir dan fikih memberi penjelasan atas ayat tersebut bahwa 

mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh dibatas hanya pada muka dan telapak tangan. 

Sebab, dua bagian tersebut biasa tampak.
38

 Intinya, sebagai pakaian penutup, 

maka hijab digunakan harus dapat menutup semua bagian tubuh yang dipandang 

aurat menurut hukum syarak. 

c. Hijab tidak dimaksudkan untuk dipamerkan dan tidak difungsikan sebagai 

perhiasan 

 

Pakaian pada dasarnya difungsikan sebagai penutup. Quraish Shibab 

menyebutkan, ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah untuk menutup 

aurat.
39

 Dengan demikian, fungsi utama hijab yaitu untuk menutup. Dalam 

konteks ini, tidak menutup kemungkinan adanya fungsi lainnya. Namun demikian, 

                                                 
37

Departeman Agama RI, Arquran…, hlm. 426. 
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Oki Setiana Dewi, Hijab: I’m In Love, (Jakarta: Mizan Pustaka, 2013), hlm. 22. Ibnu 

Rusyd, Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, ed. In, Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih 

Para Mujtahid, (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun), jilid 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 

2007), 84. Dimuat juga dalam Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian 

Al-Qur’an, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 58. 
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fungsi lain hijab ditetapkan harus sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, seperti 

tidak berlebihan, serta tidak dijadikan sebagai perhiasan. 

d. Tidak diberikan parfum sehingga menarik kalangan pria. 

Syarat tidak dibenarkannya memakai wewangian pada hijab juga mengacu 

pada dalil hadis. Disebutkan bahwa wanita yang memakai wewangian dengan 

maksud aroma parfum dapat dinikmati oleh laki-laki.
40

 Syarat ini juga mengacu 

pada ketentuan hadis Rasulullah SAW, dimuat dalam hadis riwayat an-Nasa‟i: 

ِ ِثَاِتٌدِأَْخثََشََا َِحذۢثََُا ِلَاَل َِخاِنذٌ َِحذۢثََُا ِلَاَل َِيْغعٍُٕد ٍُ ِْت ِعُٛم ًَ إِْع

ِلَاَلِ ِلَاَل ِ ّ٘ ِاْۡلَْشعَِش ٍْ َِع ٍْٛظ ِلَ ٍِ ِْت ِْٛى ُِغَُ ٍْ َِع اَسجَ ًَ ِِع ٍُ ِاْت َٕ ُْ َٔ
ۢشْخِ ًَ اِاْيَشأَجٍِاْعرَْعَطَشْخِفَ ًَ َعهَۢىِأَُّٚ َٔ ِ ِّ ْٛ َسُعُٕلَِّللۢاَِِصهَِّۢٗللۢاَُِعهَ

َِصاََِٛحٌَِِعهَٗ َٙ ِٓ اِفَ َٓ ِِسِٚح ٍْ ٍوِِنَِٛجذُٔاِِي ْٕ .لَ
41 

“ Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud ia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Khalid ia berkata; telah menceritakan kepada 

kami Tsabit -Yaitu Ibnu Umarah- dari Ghunaim bin Qais dari Al Asy'ari ia 

berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wanita mana 

saja yang memakai minyak wangi kemudian melintas pada suatu kaum 

agar mereka mencium baunya, maka ia adalah pezina. (HR. An-Nasa‟i). 

 

e. Hijab harus tebal dan longgar (tidak boleh tembus pandang dan ketat) 

Syarat yang terakhir yaitu hijab harus tidak sempit, dan tembus pandang. 

Syarat ini sangat erat kaitannya dengan fungsi hijab itu sendiri, yaitu sebagai 

penutup. Maksud penutup berarti alat yang digunakan agar sesuatu tidak tampak 

dan tidak diketahui. hijab yang sempit dan tembus pandang tidak mengakomodir 

keinginan dan maksud dari istilah hijab. Untuk itu, hijab disyaratkan harus loggar 

dan tebal.  
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Kaitan dengan hal ini, Abu al-Ghifari menyebutkan pakaian atau hijab 

merupakan kebutuhan pokok manusia di samping makanan (pangan) dan tempat 

tinggal (papan). Berpakaian merupakan perwujudan dari sifat dasar manusia yang 

mempunyai rasa malu sehingga berusaha selalu menutupi tubuhnya. Tubuh yang 

ditutupi tersebut tidak lain atas maksud agar aurat tidak terlihat.
42

 Dengan 

demikian, penggunaan hijab harus sesuai dengan nilai-nilai yang Islami. 

Berangkat dari poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat 

hijab yang dipandang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam yaitu harus 

memenuhi ketentuan yang dimuat dalam dalil Alquran dan hadis, di antaranya 

hijab harus tebal (sehingga tidak tembus pandang), longgar, menutup seluruh 

anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 

5. Macam-Macam Pakaian Hijab 

Hijab dalam makna pakaian bentuknya cukup beragam. Representasinya 

bisa dalam bentuk penutup kepala dan muka dan baju yang menjulur menutupi 

tubuh. Minimal, terdapat empat jenis pakaian yang masuk dalam kategori hijab 

dalam Islam, yaitu sarābīl atau qāmis, jalābib, khumūr, dan rīsyan. Keempat 

bentuk pakaian tersebut secara keseluruhan telah disebutkan dalam Alquran 

berikut dengan derivasinya. 

Bentuk hijab pertama yaitu sarābīl (عشاتٛم),secara bahasa jamak (plural) 

dari sarbalun (عشتم) atau sirbāl (عشتال), berarti qamīṣ (لًٛص), yaitu pakaian yang 
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menjulur hingga kaki, atau tiap-tiap yang dipakai.
43

 Kata sarābīl memiliki 

kesamaan arti dengan kata libās, yaitu pakaian pada umumnya. Namun, hijab 

dalam bentuk sarābīl dikhususkan hanya untuk pakaian yang menjulur ke kaki. 

Lafaz sarābīl ditemukan sebanyak 3 kali, dua kali dalam surat al-Naḥl ayat (71) 

dan satu kali pada surat Ibrāhīm ayat (50).
44

 

Hijab dalam bentuk kedua yaitu jalābīb (جَّلتٛة), berasal dari kata jalababa 

 berarti (pakaian) penutup wajah. Kata jalābīb merupakan isim dan ,(جهثة)

merupakan bentuk jamak (plural), juga berarti sebagai انًَّلحف atau baju kurung 

yang panjang/jilbab.
45

 Makna yang terakhir disebutkan juga tampak sama seperti 

makna sarabil sebelumnya, yaitu baju kurung yang menjulur hingga kaki. 

Menurut Ibnu Kasir, jalābīb merupakan semacam selendang yang dikenakan 

seseorang yang sama fungsinya seperti kain penutup, baik badan, muka, maupun 

kepala.
46

 Dalam rumusan lain, jalābīb berarti pakaian yang menutupi tubuh, 

seperti pakaian yang dapat menutupi wanita di waktu mengadakan perjalanan.
47

 

Jadi, jalābīb dapat dipahami sebagai kain yang dipakai perempuan untuk 

menutupi kepala, wajah dan seluruh badan. Makna ini lebih luas dari makna 

sarabil sebelumnya. 

Lafaz jalābib hanya ditemukan pada surat al-Ahzab ayat 59 seperti telah 

dikutip sebelumnya. Penyebutan lafaz jalābib pada ayat tersebut berkenaan 
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dengan perintah kepada kalangan perempuan, baik isteri maupun anak perempuan 

untuk mengulurkan jilbab keseluruh tubuh. Jadi, hijab dalam bentuk jalābib 

dimaksudkan untuk menutupi seluruh bagian-bagian tubuh perempuan yang 

dianggap sebagai auratnya. 

Hijab dalam bentuk ketiga yaitu khumūr berasal dari akar kata ٚخًش - خًش - 

 berarti menutupi. Penyebutan kata khumūr juga bisa dengan sebutan khimār ,خًشا

ٍِّ yang berarti ,(خًاس) .yaitu tutup kepala atau kerudung ,يماَعٓ
48

 Kata khumūr di sini 

condong pada pengertian jilbab dewasa ini, yaitu sejenis kerudung yang dapat 

menutup kepala hingga leher perempuan. Menurut Ibnu Katsir, khumūr berarti 

kain yang dapat menutupi kepala, yaitu qina‟ (kerudung) yang memiliki ujung-

ujung, yang dijulurkan ke dada wanita, untuk menutupi dada dan payudaranya. 

Menurut Sa‟id bin Jabir, dikutip oleh al-Mubarakfur, khumūr berupa kerudung 

yang menutupi dada, dan bagian atas dada (leher dan kepala) hingga di bagian itu 

tidak ada satupun yang bisa dilihat.
49

 Berdasarkan makna tersebut, maka hijab 

dalam bentuk khumūr atau sebutan lainnya khimar, hanya pakaian yang dapat 

menutupi kepala sampai dada.  

Lafaz khumur dalam Alquran hanya ditemukan hanya pada surat al-Nur 

ayat 31, yaitu: 

ِ ٍۢ ُٓ ِفُُشَٔج ٍَ َٚۡحفَۡظ َٔ ِ ٍۢ ِْ ِش ِأَۡتَصٰ ٍۡ ِِي ٍَ َٚۡغُضۡض ِ ِد ۡؤِيَُٰ ًُ ۡه ِنِّ لُم َٔ
ِ ٰٗ َِعهَ ٍۢ ِْ ِش ًُ ِتُِخ ٍَ ۡنَٛۡضِشۡت َٔ ِ اۖۡ َٓ ُۡ َشِِي َٓ ِإِۢلَِياَِظ ٍۢ ُٓ َُرَ ِِصٚ ٍَ َلُِٚۡثِذٚ َٔ

ِإِِ ٍۢ ُٓ ِِصَُٚرَ ٍَ َلُِٚۡثِذٚ َٔ ِ
ٍۡۖۢ ِٓ َِءاتَآِءُِجُٕٛتِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ َِءاتَآئِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ۢلِِنثُعُٕنَرِ

ِأَۡتَُآِءِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِأَۡتَُآِئ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِتُعُٕنَرِ ِأَۡتَُآِء ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِأَۡتَُآئِ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ تُعُٕنَِر

                                                 
48

Idrus H. Alkaf, Kamus Pelik-Pelik Al-Quran, (Bandung: Pustaka, 1993), hlm. 127. 
49

Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, Shahih Tafsir...., hlm. 208. 
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ٍِۢ ُٓ ُُ ًَٰ ۡٚ َِياَِيهََكۡدِأَ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ َِ َٰٕ ِإِۡخ ٓٙ ِتَُِ ۡٔ
ِأَ ٍۢ ِٓ َِ َٰٕ ِإِۡخ ۡٔ ِأَ ٍۢ ِٓ ِِتُعُٕنَِر ِٔ أَ

ِنَۡىِ ٍَ ِٱنِۢزٚ ۡفِم ِٱنّطِ ِٔ ِأَ َجاِل ِٱنّشِ ٍَ ِِي ۡستَِح ِٱۡۡلِ ِنٙ ْٔ ِأُ ِش ۡٛ َِغ ٍَ ثِِعٛ
ٱنرٰۢ

َِياِ ِِنُٛۡعهََى ٍۢ ِٓ ِتِأَۡسُجِه ٍَ َلَِٚۡضِشۡت َٔ ِ ِخِٱنَُِّغآِءۖۡ َسٰ ٕۡ َِع ٰٗ َِعهَ ُشٔاْ َٓ َٚۡظ

ٛع اِأََُِّّٚٱنِۡ ًِ اِْإِنَِٗٱَّلۢلَِِج ٕٓ ذُٕتُ َٔ ِ
ٍٞۚۢ ِٓ ِِيٍِِصَُٚرِ ٍَ ِنَعَهُۢكۡىُِٚۡخِفٛ ٌَ ۡؤِيُُٕ ًُ

ٌَِ 50ذُۡفِهُحٕ
.ِ

 

“ 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 SWT, hai orang-orang yang 

beriman supaya kamu beruntung”. 

 

Hijab dalam bentuk keempat yaitu risyān (سشٛا). Ibnu Katsir memaknai 

kata khumur sebagai sesuatu yang membuatnya terlihat bagus.
51

 Kata risyān juga 

digunakan untuk arti kehidupan yang nyaman, nikmat, dan harta benda, serta 

perhiasan. Al-Maraghi memberi arti kata risyān sebagai pakaian harian maupun 

hiasan.
52

 Jadi, hijiab jenis risyān merupakan pakaian luar, bisa dimaknai sebagai 

pakaian tambahan atau pelapis pakaian yang gunanya untuk memperindah. Lafaz 

risyān juga ditemukan pada satu ayat, yaitu dalam surat al-A‟raf ayat 26 dengan 

kata rīsyā, artinya pakaian yang indah berupa perhiasan. Kutipan ayatnya yaitu: 
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Departeman Agama RI, Alquran…, hlm. 353. 
51

Syaikh Safiyurrahman al-Mubarakfur, Shahih Tafsir...., hlm. 208. 
52

Ahmad Mustafa A-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi, (tp), Juz 7, 8 dan 9,(Semarang: Penerbit 

CV. Toha Putra, 1992), hlm. 230. 
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ِ ِسٚٗشاۖۡ َٔ ِ ِذُكۡى َءٰ ٕۡ َِع ِس٘ َٰٕ ُِٚ ِِنثَاٗعا ُكۡى ۡٛ َِعهَ ِأَََضۡنَُا ِلَۡذ َِءادََو ٓٙ ثَُِ َٰٚ

ٌَِ ۡىَِٚزۢۢكُشٔ ُٓ ِدِٱَّلۢلِِنَعَهۢ َِءاَٰٚ ٍۡ ِنَكِِي
ِرَٰ ٞشۚٞ ۡٛ ِنَكَِخ ِرَٰ ٰٖ َٕ ِنثَاُطِٱنرۡۢم َٔ

53
.ِ

“ 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”. 

Penyebutan lafaz risyān pada ayat tersebut dimaknai sebagai pakaian 

tertentu yang digunakan sebagai perhiasan atau untuk keindahan. Dalam 

kaitannya dengan konsep hijab, pakaian risyān tentu digunakan untuk tidak 

bermegah-megahan, sebab tidak memenuhi syarat-syarat hijab yang syar‟i. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hijab dalam konteks 

pakaian Islam sangat beragam, bisa dalam bentuk pakaian gamis yang menjulur 

hingga kaki (sarābīl atau qāmis), dapat menutup bagian aurat, seperti seluruh 

badan, muka, maupun kepala (jalābib), kerudung yang batasnya dari kepala 

hingga dada (khumūr), dan hijab dalam bentuk pakaian pelapis yang berada di luar 

(rīsyan).  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian merupakan sesuatu yang mesti ada dalam sebuah karya 

ilmiah. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan objek penelitian secara 

terstruktur serta untuk mendapatkan informasi secara benar dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Metode atau pendekatan yang penulis gunakan ialah 

metode kualitatif. Dalam beberapa referensi, diperoleh pengertian bahwa 

pendekatan kualitatif merupakan satu metode penelitian lebih menekankan pada 

proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisisnya menggunakan logika 

ilmiyah.
1
 

Menurut Basrowi, pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang 

dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara 

kualitatif.
2
 Jadi, yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif di sini adalah suatu 

cara dalam memperoleh data-data penelitian, yang intinya data tersebut diperoleh 

dari satu hasil pemikiran terhadap fenomena dan praktek sosial, yang sifatnya 

berubah-ubah. 

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian 

kepustakaan (library research). Jenis penelitian adalah bentuk penelitian yang 

akan dilakukan dalam satu karangan ilmiyah, bisa studi lapangan atau studi 

                                                 
1
Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5. 

2
Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20. 
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pustaka.
3
 Dalam skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan, 

yaitu mengkaji sumber data yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, 

seperti buku atau kitab, artikel dan bahan-bahan kepustakaan lainnya. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library 

research), maka data-data yang penulis rujuk yaitu sumber data yang berkaitan 

tulisan-tulisan, dokumentasi yang relevan dengan objek yang penulis kaji. Dalam 

hal ini penulis menggunakan tiga sumber data yaitu: 

1. Bahan data primer, yaitu bahan data yang bersifat autoritatif (otoritas), 

dalam hal ini memuat beberapa rujukan utama khususnya buku atau kitab-

kitab karangan Yusuf al-Qaradhawi seperti kitab: Fiqh al-Jihād,
4
 kitab: 

Hadī al-Islām Fatāwī Mu’āṣirah,
5
 kitab: Fī Fiqh al-Aulawiyyāt: Dirāsah 

Jadīdah fī Ḍau’ al-Qur’ān wa al-Sunnah,
6
 kitab: Tarīkhunā al-Musftarā 

‘Alaih, kitab: Al-Ḥalāl wal Ḥarām fī al-Islām,
7
kitab Dirāsah fī Fiqh 

Maqāṣid al-Syarī’ah: Baina al-Maqāṣid al-Kulliyyah wa al-Nuṣuṣ al-

Juz’iyyah,
8
 serta kitab atau buku karangan Yusuf al-Qaradhawi, baik 

                                                 
3
Prasetyo Bambang & Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantatif, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42. 
4
Yusuf al-Qaradhawi, Fiqh al-Jihād, (terj: Masturi Irham), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2011), hlm. 795. 
5
Yusuf al-Qaradhawi, Hadī al-Islām Fatāwī Mu’āṣirah,(terj: Abdul Hayyie al-Kattani, 

dkk), jilid 3, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), hlm. 201. 
6
Yusuf al-Qaradhawi,Fī Fiqh al-Aulawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍau’ al-Qur’ān wa al-

Sunnah,(terj: Moh. Nurhakim), cet. 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 173. 
7
Yusuf al-Qaradhawi, Tarīkhunā al-Musftarā ‘Alaih, (terj: Arisf Munandar Riswanto), 

cet. 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), hlm. 187-188. 
8
Yusuf al-Qaradhawi, Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī’ah: Baina al-Maqāṣid al-

Kulliyyah wa al-Nuṣuṣ al-Juz’iyyah,(terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 

2007), hlm. 295. 
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dalam bentuk terjemahan maupun asli yang relevan dan memberikan 

informasi tentang konsep hijab. 

2. Bahan data sekunder, yaitu bahan yang memberi keterangan dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti kitab-kitab fikih 

misalnya: Kitab: Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq, Kitab: al-Fiqhu al-

Islāmī wa Adillatuhu, karya Wahbah Zuhaili, 2011, serta referensi lainnya 

yang relevan dengan fokus penelitian. 

3. Bahan data tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi 

kamus, ensiklopedi serta bahan dari internet yang berkaitan juga dengan 

objek masalah yang penulis kaji. 

 

C. Analisis Data 

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang 

dikaji dengan menggunakan cara deskriptif-analisis. Artinya, penulis berusaha 

menguraikan dan menganalisis konsep hijab menurut Yusuf al-Qaradhawi. 

Analisis data ini dilakukan di setiap data telah dikumpulkan. Untuk itu, teknik 

analisis data yang penulis lakukan meliputi tiga langkah, yaitu sebagai berikut: 

1. Mereduksi data, dimana langkah ini peneliti berusaha memuat data-data 

yang berkaitan langsung dengan konsep hijab dalam Islam, kemudian 

dilakukan klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dalam artian peneliti 

hanya memuat data yang bersesuaian dengan fokus penelitian. 
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2. Merangkum dan menganalisis melalui kajian konseptual, dalam hal ini 

peneliti merangkum masalah yang telah diperoleh, kemudian masalah 

tersebut dianalisis melalui teori-teori yang berkaitan dengan konsep hijab. 

3. Kesimpulan, dimana langkah ini merupakan langkah terakhir dengan 

membuat suatu konklusi atau kesimpulan terkait dengan jawaban dari 

rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN  

PEMBAHASAN 

A. Profil Yūsuf al-Qaraḍāwī 

Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah ulama yang sangat masyhur di dunia karena 

kedalaman ilmu dan da‟wahnya. Ia menjadi rujukan banyak kalangan karena 

kemampuannya dalam menjawab segala masalah umat sesuai dengan tuntunan 

Alquran dan hadis. Nama lengkapnya adalah Yūsuf bin „Abdullāh bin „Alī bin 

Yūsuf. Sedangkan kuniyah (gelar) al-Qaraḍāwī merupakan nama keluarga yang 

diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni aal-Qarḍah.
1
 

Yūsuf al-Qaraḍāwī lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth 

Turab, 9 September 1926. Dia telah hafal Alquran pada usia 10 tahun. Yūsuf al-

Qaraḍāwī menamatkan pendidikan dasar hingga tinggi di Ma‟had Thantha. 

Setelah lulus, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Ushuluddin, Universitas al-

Azhar, hingga selesai pada 1952 dengan predikat summa cumlaude.
2
 

Karena keterlibatannya dengan Ikhwanul Muslimin, Yūsuf al-Qaraḍāwī 

pernah masuk penjara. Pada saat usianya masih 23 tahun, dia dipenjarakan oleh 

Raja Farouk pada 1949. Pada April 1956, ia ditangkap kembali saat terjadi 

Revolusi Juni di Mesir. Akibat kejamnya rezim yang berkuasa pada saat itu, pada 

1961, Yūsuf al-Qaraḍāwī meninggalkan Mesir menuju Qatar. Yūsuf al-Qaraḍāwī 

                                                 
1
Diakses melalui: http://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/, pada tanggal 25 Januari 

2019. 
2
Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Jihād: Dirāsah Muqāranah li Aḥkām wa Falsafātih fī Ḍau’ 

al-Qur’ān wa al-Sunnah, (terj: Irfan Maulana Hakim, dkk), (Bandung: Mizan Publika, 2010), hlm. 

xxvii. 
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terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani. Karena itu, dia pernah dilarang 

sebagai khatib di sebuah mesjid di daerah Zamalek, Kairo. Alasannya adalah isi 

khutbah Yūsuf al-Qaraḍāwī dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak-

adilan rezim saat itu.  

Yūsuf al-Qaraḍāwī dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik 

sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya terletak pada adanya 

metodelogis yang khas dalam menyampaikan risalah Islam dalam berbagai 

kesempatan dakwah, bahkan dalam tulisan-tulisan ilmiahnya.Yūsuf al-Qaraḍāwī 

memperoleh gelar doktor pada 1972 dengan disertasi berjudul: “Zakat dan 

Dampaknya dalam Penanggulangan Kemiskinan”. Disertasi tersebut kemudian 

dia sempurnakan menjadi kitab: “Fiqh al-Zakah”. Karya ini merupakan kitab yang 

konprehensif dan dianggap sebagai referensi cukup representatif dalam bidang 

fikih zakat klasik maupun modern. Di Qatar, Yūsuf al-Qaraḍāwī mendirikan 

Fakultas Syariah di Universitas Qatar dan mendirikan pusat kajian sejarah dan 

Sunnah Nabi. Yūsuf al-Qaraḍāwī mendapat kewarganegaraan Qatar dan 

menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.
3
 

Yūsuf al-Qaraḍāwī memiliki 7 (tujuh) orang anak, empat putri dan tiga 

putra. Sebagai ulama yang sangat terbuka, Yūsuf al-Qaraḍāwī membebaskan 

anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta 

kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus 

ditempuh anak perempuannya dan anak laki-lakinya. Salah seorang putrinya 

memperoleh gelar Doktor Fisika dan Nuklir di Inggris. Putri keduanya 

                                                 
3
Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Jihād..., hlm. xxviii. 



42 

 

memperoleh gelar Doktor di bidang Ilmu Kimia juga dari Inggris. Sedangkan 

yang ketiga juga menempuh S-3, sementara anak perempuan yang keempat telah 

menamatkan gelas S-1 di Universitas Texas, Amerika. Anak laki-laki pertamanya 

menempuh pendidikan S-3 dalam bidang Teknik Elektro di Amerika. Anak laki-

laki kedua di Universitas Dar al-Ulum, Mesir. Anak laki-laki ketiga 

menyelesaikan kuliah pada Fakultas Teknik Jurusan Listrik.
4
 

Dalam pemikiran dan dakwah, kiprah Yūsuf al-Qaraḍāwī memiliki posisi 

vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang ia habiskan berupa 

ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual ke-Islaman di berbagai tempat. 

Sebagai bukti tingginya keilmuan Yūsuf al-Qaraḍāwī, terdapat banyak dan tidak 

kurang dari seratusan judul buku yang telah diterbitkan dalam berbagai aspek 

keilmuan Islam. Setidaknya, terdapat tiga belas bidang ilmu yang secara konsisten 

dan fokus dikaji oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī, yaitu, Fikih dan Ushul Fikih, Ekonomi 

Islam, Ilmu-ilmu Alquran dan Sunnah, Akidah Islam, Akhlak, Dakwah dan 

Tarbiyah, Pergerakan Islam, Solusi Islam, Kesaturan Pemikiran Aktivis Islam, 

Tema-tema ke-Islaman Umum, Biografi Ulama, Sastra, dan Kebangkitan Islam.
5
 

Di antara karya-karya yang masyhur diketahui dan telah diterjemahkan 

dalam berbagai bahasa, khususnya dalam bahasa Indonesia adalah: 

a. Kitab: Fiqh al-Zakat 

b. Kitab: Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām 

c. Kitab: Fatāwā al-Mu’āṣirah 

d. Kitab: Ḥaqīqah al-Tauḥid 
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e. Kitab: al-Tawakkal 

f. Kitab: Ṣaqāfah al-Dā’iyah 

g. Kitab: Fiqh Maqāṣid al-Syarī’ah 

h. Kitab: Naḥnu wa al-Gharb 

i. Kitab: Fī Fiqh al-Aulawiyyāt 

j. Kitab: Fiqh al-Jihād 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī 

merupakan seorang ulama yang lahir dalam masa di mana permasalahan hidup 

umat Islam yang komplit. Ia adalah ulama kontemporer yang banyak menggeluti 

bidang Keilmuan Islam, termasuk dalam bidang Dakwah Islamiyah. Selanjutnya, 

akan diuraikan pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hijab dalam Islam. Persoalan 

ini dibatasi dalam beberapa pembahasan, yaitu pendapat serta argumentasi yang 

digunakan dalam memahami konsep hijab dalam Islam. Untuk sub bahasan 

selanjutnya, dikemukakan tinjauan Alquran terhadap seruan menggunakan hijab 

dalam Islam, dan diakhiri dengan analisis penulis atas perosalan yang dikaji. 

 

B. Pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap Hijab dalam Islam 

Bicara soal hijab atau boleh juga disebut dengan jilbab, tidak dapat 

dilepaskan dari pemaknaan hijab di kalangan ulama serta bentuk dan jenis-

jenisnya, berikut dengan perkembanganya dalam trend pakaian muslimah dewasa 

ini. Hijab merupakan pakaian penutup yang digunakan untuk menamakan pakaian 

wanita muslimah. Perspektif ulama tentang hijab tidak berhenti pada sisi hukum 

semata, khususnya mengenai haram dan halal, boleh dan tidak boleh. Tetapi jauh 

dari itu, bahwa perspektif pendapat ulama yang dibangun justru menjangkau 
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tuntutan perubahan, yakni tuntutan pakaian wanita yang semakin berkembang dan 

modern. Untuk itu, relevan kiranya membicarakan dan menelaah pendapat Yūsuf 

al-Qaraḍāwī tentang hijab, yang secara langsung bersentuhan dengan pemahaman 

hijab konteks modern. 

Penting kiranya mengutip pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang makna dan 

bentuk hijab dalam Islam. Menurutnya, hijab yaitu: 

 ُّ ًُ ٌَ اِْس ِِ أَيًّا َكا اذُِش ِنُكّمِ َيا أََيَش ّللّا تِِسرِْش اتُِغ انسَّ َٕ انهِّثَاُس انسَّ ُْ

ْٔ َشِكهَُّ  6أَ
. 

“ (Jilbab adalah) pakaian dengan mode potongan apapun yang dapat 

menutupi seluruh bagian tubuh wanita yang diperintahkan oleh Allah 

SWT, untuk menutupinya, apapun nama dan bentuknya”. 

Hijab dimaknai sebagai semua bentuk pakaian yang secara syarak dapat 

menutupi bagian-bagian yang diwajibkan Allah SWT untuk ditutup. Yūsuf al-

Qaraḍāwī berpendapat wanita yang berhijab wajib menutup seluruh bagian yang 

dipandang aurat secara syarak kecuali muka dan telapak tangan. Pendapat ini 

menurut al-Qaraḍāwī bagian dari pendapat mayoritas ulama dan Yūsuf al-

Qaraḍāwī sendiri cenderung menguatkan pendapat tersebut.
7
 

                                                 
6
Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Taṭarruf, (Qatar: al-

Ummah, 1406 H), hlm. 153. 
7
Yūsuf al-Qaraḍāwī, Islam Ekstrim: Analisis dan Pemecahannya, (terj: Alwi. A.M), Cet. 

2, (Bandung: Mizan Publika, 1985), hlm. 141: Para ulama sepakat wajib menutup aurat. Para 

ulama masih berbeda soal batasa aurat perempuan. Menurut mazhab Hanbali, aurat wanita adalah 

seluruh tubuhnya. Sementara menurut mazhab Maliki, Syafi‟i, al-Zahiri, dan ulama lainnya 

(merupakan pendapat jumhur) menyebutkan aurat wanita adalah seluruh tubuh dengan 

pengecualian dua telapak tangan dan kaki serta muka. Lihat, Abd al-Karīm Zaidān, al-Mufaṣṣal: fī 

Aḥkām al-Mar’ah wa al-Bait al-Muslim fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah,  Juz 1, (Bairut: Mu‟assasah 

al-Risālah, 1993), hlm. 190.  
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Bila dicermati tentang batasan tubuh wanita muslimah yang boleh tidak 

ditutup menurut jumhur ulama adalah bagian muka, kemudian bagian telapak 

tangan.
8
 Dalam konteks ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebutkan ketidakbolehan 

menggangap orang yang memegang tegus pendapat fikih yang mewajibkan 

seluruh tubuh wanita wajib ditutup, seperti bercadar. Menurutnya, ulama yang 

berpendapat semacam ini serta pihak yang mempraktikkan pendapat ulama 

tersebut tidak boleh dianggap sebagai orang yang fanatik dan ekstrimis.
9
 

Pesan yang hendak dibangun dan diarahkan Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam 

pendapatnya cenderung memaknai hijab sebagai seluruh pakaian wanita yang 

secara hukum dapat menutup bagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. 

Perspektif ulama klasik juga kontemporer memang ditemukan ada pendapat yang 

mewajibkan untuk menutup muka. Terhadap pendapat ini, Yūsuf al-Qaraḍāwī 

menghargai dan berusaha untuk mengajak pihak yang tidak sependapat untuk 

tidak melabeli mereka sebagai oknum yang ekstrim atau fanatik. Untuk itu, 

konsep hijab dalam Islam menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī masih diperselisihkan oleh 

ulama, khususnya mengenai batasan yang wajib ditutup. Intinya, segi khilafiah 

pendapat ulama bukan pada menutup tubuh wanita, tetapi pada bagian wajib 

tidaknya menutup muka dan telapak tangan. 

                                                 
8
Makna aurat secara bahasa berarti “ ُاَْنَُّْقص” atau “ ٌُ  artinya ”اَْنقَثِْيحُ “ dan ,”اَْنعَْيةُ “ ,”اَْنُُّْقَصا

kurang, aib dan jelek. Lihat, Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Mu’tamad fī al-Fiqh al-Syāfi’ī, (terj: 

Muhammad Hidayatullah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), hlm. 134: Menurut terminologi, 

ditemukan banyak definisi, di antaranya menurut al-Zuḥailī, yaitu anggota tubuh yang wajib 

ditutupi dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya. Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Fiqh al-

Islāmī wa Adillatuh, Juz 1, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 579. 
9
Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Taṭarruf, (terj: Alwi. 

A.M), Cet. 2, (Bandung: Mizan Publika, 1985), hlm. 30. 
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Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang bahwa Islam mengharamkan perempuan 

mengenai pakaian yang membentuk tubuh dan transparan sehingga tampak dan 

memperlihatkan warna kulitnya. Begitu pula pakaian-pakaian yang memperlihat-

kan bagian tubuh, terutama bagian-bagian yang dapat mengandung fitnah, seperti 

bagian dada dan paha.
10

 Dalil yang digunakan mengacu pada hadis riwayat 

Muslim, dari Abu Hurairah: 

 ٍْ ٍُ َحْشٍب َحذَّثََُا َجِشيٌش َع َْْيُش ْت ٍْ  َحذَّثَُِي ُص ِّ َع ٍْ أَتِي ْيٍم َع َٓ ُس

 ٌِ ُْفَا َسهََّى ِص َٔ  ِّ ُ َعهَْي ِ َصهَّى ّللاَّ َُْشْيَشجَ قَاَل قَاَل َسُسُٕل ّللاَّ أَتِي 

ْى ِسيَاٌط َكأَرََْاِب اْنثَقَِش  ُٓ ٌو َيعَ ْٕ ا قَ ًَ ُْ ِم انَُّاِس نَْى أََس ْْ ٍْ أَ ِي

ََِساٌء َكاِسيَاٌخ َعاِسيَاخٌ  َٔ ا انَُّاَس  َٓ ٌَ تِ يََلٌخ  يَْضِشتُٕ ًِ ُي

ََل  َٔ ٍَ اْنَجَُّحَ  ائِهَِح ََل يَذُْخْه ًَ ِح اْنثُْخِد اْن ًَ ٍَّ َكأَْسُِ ُٓ َيائََِلٌخ ُسُءُٔس

َكزَا َٔ ٍْ َيِسيَشجِ َكزَا  ا نَيَُٕجذُ ِي َٓ ٌَّ ِسيَح إِ َٔ ا  َٓ ٌَ ِسيَح 11يَِجذْ
. 

 

“ Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb telah menceritakan kepada 

kami Jarīr dari Suhail dari ayahnya dari Abī Hurairah berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku 

lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli 

orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka 

berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti 

punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan 

mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari 

perjalanan sejauh ini dan ini”. (HR. Muslim). 

 

Wajh al-dilālah (sisi pendalilan) hadis tersebut mengenai berita atau kabar 

dari Rasulullah SAW., yaitu dua golongan penghuni neraka. Salah satunya adalah 

wanita yang berpakaian namun telanjang. Maksud berpakaian tapi “telanjang” 

 boleh jadi karena bahan pakaian wanita yang tipis, atau boleh jadi karena ”َكاِسيَاخٌ “

berpakaian ketat sehingga bentuk bagian tubuh wanita yang dimaskud kelihatan 

                                                 
10

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām, (terj: M. Tatam Wijaya), 

(Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 135. 
11

Muslim al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Nisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, (Riyadh: Bait al-Afkār al-

Dauliyyah, 1998), hlm. 881. 
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jelas. Imām al-Nawawī menyebutkan makna dari term “māilāt” “ ٌَيائََِلخ” pada 

hadis tersebut adalah condong atau taat kepada Allah SWT., dan menjaga apa-apa 

yang biasa dijaga oleh kalangan wanita. Sementara itu, maka dari term “mumīlāt” 

يََلخٌ “ ًِ  berarti perbuatan berlenggak-lenggok yang merupakan wujud atau ”ُي

pengejawantahan akhlak yang buruk ( ُو ْٕ زُْي ًَ .(اَْن
12

 

Mengomentari hadis di atas, Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat, wanita yang 

digambarkan dalam hadis tersebut adalah wanita yang berpakaian, akan tetapi 

mereka dianggap telanjang karena pakaian yang mereka kenakan tidak berfungsi 

sebagai penutup aurat akibat pakaiannya terlalu tipis dan memperlihatkan kulit 

tubuhnya, seperti halnya pakaian yang dikenakan oleh perempuan dewasa ini.
13

 

Hadis yang menunjukkan pada golongan yang kedua adalah kebanyakan 

perempuan yang ada sekarang ini dengan berbagai model pakaian dan potongan 

rambutnya, seolah-olah orang lain benar-benar melihat tubuhnya secara nyata. 

Mereka itu digolongkan sebagai orang-orang ahli neraka, walaupun pakaian yang 

mereka pakai itu sekedar merangsang dan membuka aurat yang dianggap dosa 

kecil, tidak dianggap amalan ahli neraka. Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang bukan 

berarti ia haram masuk surga dan tidak bisa mencium baunya. Hanya saja, tak 

diragukan lagi bahwa hal itu termasuk amalan yang bisa mengantarkan kepada 

dosa besar.
14

 

Berdasarkan uraian tersebut, Yūsuf al-Qaraḍāwī tampak memahami hijab 

sebagai pakaian yang dapat menutupi anggota badan secara lahir, artinya 

                                                 
12

Yaḥyā bin Syarf al-Nawawī, al-Minhāj fī SyarḥṢaḥīḥ Muslimbin al-Ḥajjāj, (Riyadh: 

Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2000), hlm. 1341. 
13

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām..., hlm. 135. 
14

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Fatwā baina al-Inḍibāṭ wa al-Tasayyub, (terj: Ali Tsauri, dkk), 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1994), hlm. 67.  
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meskipun tubuh dibungkus dengan pakaian secara keseluruhan, sementara bentuk 

dan lekukan tubuh perempuan masih kelihatan, juga secara langsung terlihat kulit, 

maka pakaian tersebut bukanlah termasuk dari hijab syar’ī. Oleh sebab itu, hijab 

dalam Islam disamping menutup seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak (muka 

dan telapak tangan), juga tidak memungkinkan orang lain melihat bentuk tubuh 

karena ketat, dan melihat kulit karena tipis.  

Terkait dengan bentuk-bentuk hijab menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, penulis 

menganalisis berbagai literasi Yūsuf al-Qaraḍāwī, khususnya dalam beberapa 

kitabnya, yaitu dalam kitab:, al-Fatwā baina al-Inḍibāṭ wa al-Tasayyub, kitab: al-

Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām, kitab: al-Ṣahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd 

wa al-Taṭarruf, kitab: Fiqh al-Aulawiyyāt, dan beberapa kitab lainnya. Secara 

umum, Yūsuf al-Qaraḍāwī tidak secara detail membahas konsep dan bentuk-

bentuk hijab dalam Islam. Cakupan semua bentuk hijab muslimah dalam literatur 

yang ia tulis tersebar dalam kaitan dengan jawaban atas sebuah pertanyaan yang 

ditanyakan kepada beliau, ada juga pembahasan hijab dalam kajian tafsir suatu 

ayat. Oleh sebab itu, setelah menganalisa bentuk-bentuk hijab khusus bagi 

muslimah yang disebutkan Yūsuf al-Qaraḍāwī, dapat dipahami dalam tiga bentuk 

umum, yaitu: 

a. Jilbab 

Penting kiranya mengutip pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang 

jilbab. Menurutnya, jilbab adalah pakaian tambahan penutup tubuh wanita. 

Secara redaksional, ia mengemukakan jilbab yaitu: 
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يَْعُِْي تِاْنِجْهثَابِ  ََلَءجِ : َٔ ًُ اْن ِٔ تًا َخاِسِجيًّاإَِضافِيًا َكاْنعُثَاَءجِأَ ْٕ َْاثَ ْٕ ََْح َٔ.
15 

“ Yang dimaksud dengan jilbab adalah pakaian luar tambahan tertentu yang 

menyelimuti (dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki), atau yang 

semisalnya”. 

Berdasarkan rumusan di atas, jilbab menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī 

merupakan sejenis pakaian muslimah yang dapat menutupi seluruh bagian 

tubuh wanita yang diperintahkan untuk ditutup. Mengikuti definisi ini serta 

batasan aurat yang telah dikemukakan sebelumnya, maka bagian tubuh 

yang wajib ditutup oleh hijab berbentuk jilbab menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī 

yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam yang relevan 

dengan jilbab mengacu pada ketentuan QS. al-Aḥzāb ayat 59: 

 ٍَ ٍَ يُۡذَِي ۡؤِيُِي ًُ ََِسآَِٰء ٱۡن َٔ تََُاِذَك  َٔ ِجَك  ََٰٔ َۡص ا ٱنَُّثِيُّ قُم ّّلِ َٓ أَيُّ
َٰٓ يََٰ

 ُ ٌَ ٱَّللَّ َكا َٔ  ٍََۗ ٍَ فَََل يُۡؤرَۡي َٰٓ أٌَ يُۡعَشۡف ِنَك أَۡدََىَٰ ٍََّّۚ رََٰ ِٓ ثِيِث
ٍَّ ِيٍ َجهََٰ ِٓ َعهَۡي

ا ًٗ ِحي  .َغفُٕٗسا سَّ
 

“ 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 SWT adalah 

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 

Wajh al-dilālah ayat di atas berkenaan dengan seruan Allah SWT., 

kepada Rasulullah SAW., agar memerintahkan kepada isteri dan anak 

perempuan memakai (mengulurkan) jilbab. Meski demikian, ayat ini juga 

berlaku untuk segenap perempuan muslim secara umum. Menurut Yūsuf 

al-Qaraḍāwī, memakai jilbab ke seluruh tubuh pada ayat tersebut masih 

                                                 
15

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah al-Islāmiyyah..., hlm. 153.  
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diperselisihkan oleh para ulama tafsir.
16

 Pendapat yang dipilih oleh Yūsuf 

al-Qaraḍāwī adalah jilbab digunakan sebagai pakaian penutup seluruh 

tubuh muslimah kecuali muka dan telapak tangan, apapun bentuk dan 

modelnya.
17

 

Lebih lanjut, Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat bahwa busana 

seorang muslimah haruslah dalam bentuk jilbab yang dengan itu ia 

menutupi seluruh tubuhnnya. Jilbab adalah pakaian luar tambahan, pakaian 

yang dapat menutupi tubuh dengan segala bentuk modelnya. Boleh 

mengganti bentuk jilbab dengan pakaian apa pun yang lain, selama tidak 

bertentangan dengan tujuan yang telah diisyaratkan ayat itu yang 

disebutkan dalam firman Allah QS. al-Aḥzāb ayat 59.
18

 

Mencermati uraian di atas, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang hijab 

muslimah dalam bentuk jilbab merupakan pakaian yang dikenakan oleh 

muslimah, yang dapat menutup bagian yang wajib ditutupi kecuali muka 

dan telapak tangan. Model dan bentuk jilbab menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī 

tidak ditekankan oleh Alquran. Artinya, boleh jadi model dan trend saat ini 

berbeda dengan model zaman dahulu. Oleh sebab itu, titik tekan yang 

hendak dibangun terkait kewajiban mengenai jilbab menurut Yūsuf al-

Qaraḍāwī adalah menutupi aurat, sementara jenis dan model pakainnya 

disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan perbedaan model tidak 

menentukan nilai hukum memakai jilbab. 

                                                 
16

Ulasan mengenai beda pendapat ulama tafsir tersebut dikemukakan Yūsuf al-Qaraḍāwī 

secara gamblang dalam kitab fatwanya. Lihat, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Hadī al-Islām Fatāwī al-

Mu’āṣirah, (terj: As‟ad Yasin), Jilid 2, Cet. 5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), hlm. 451. 
17

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah al-Islāmiyyah..., hlm. 153. 
18

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah al-Islāmiyyah..., hlm. 141-142. 
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b. Khumur 

Jenis kedua bentuk hijab dalam Islam adalah khumur. Istilah 

khumur diambil dari ketentuan QS. al-Nūr ayat 31: 

 ٍَّ ُٓ ٍَ فُُشَٔج يَۡحفَۡظ َٔ  ٍَّ ِْ ِش ٍۡ أَۡتَصَٰ ٍَ ِي ِد َيۡغُضۡض ۡؤِيََُٰ ًُ ۡه قُم نِّ َٔ
ٍَّ َعهَىَٰ  ِْ ِش ًُ ٍَ تُِخ ۡنيَۡضِشۡت َٔ ۖا  َٓ ُۡ َش ِي َٓ ٍَّ إَِلَّ َيا َظ ُٓ َُرَ ٍَ ِصي ََل يُۡثِذي َٔ

 ٍَّۖ ِٓ  ... ُجيُٕتِ
 

“ 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...”. 

Yūsuf al-Qaraḍāwī menyebutkan istilah khumur pada ayat di atas 

bentuk dasarnya adalah khimar yang berarti penutup kepala, atau disebut 

juga dengan kerudung (saat ini mungkin dipahami sebagai jilbab yang 

menutup kepala hingga dada). Seorang muslimah harus menutup 

kepalanya dengan kerudung yang dapat menutup bagian dada, leher, dan 

tengkuknya. Tujuannya adalah agar tidak sedikitpun bagian tubuh yang 

dapat mengundang fitnah terbuka sehingga terlihat oleh laki-laki.
19

 

                                                 
19

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ḥalāl wa al-Ḥarām..., hlm. 239: Dalam kitab: “al-Fatwā baina 

al-Inḍibāṭ wa al-Tasayyub”, Yūsuf al-Qaraḍāwī menyinggung beberapa isu kontemporer yang 

berkaitan dengan hijab dalam bentuk khimar. Telah berkembang di kalangan masyarakat bahwa 

“wig” masuk dalam jenis khimar. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, wig bukanlan termasuk khimar 

sebagaimana maksud QS. al-Nūr ayat 31 sebelumnya. Menurutnya, menyamakan khumur dengan 

wig adalah karena sebab kesalahan dalam fatwa atas dasar ketidakpahaman tentang masalah yang 

ditanyakan, sehingga keliru menerapkan nash-nash syarak yang dimaksud dengan kejadian yang 

sebenarnya. Sesungguhnya, anggapan bahwa wig itu seperti penutup kepala dan kerudung bagi 

perempuan, adalah suatu hal yang sama sekali tidak ditelapkan oleh syarak. Intinya, Yūsuf al-

Qaraḍāwī memandang wig tidak sama dengan khimar dan bukan bagian dari hijab Islami. Lihat, 

Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Fatwā baina al-Inḍibāṭ wa al-Tasayyub, (terj: Ali Tsauri, dkk), (Surabaya: 

Pustaka Progressif, 1994), hlm. 72-73. 
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Berdasarkan uraian tersebut, Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung melihat 

hijab dalam bentuk khimar adalah pakaian yang wajib dikenakan oleh 

muslimah. Kewajiban memakai khimar karena ada indikasi kuat dapat 

menghindari dari timbulnya fitnah wanita, serta sebagai jalan menutup 

penglihatan para lelaki dan menghindari syahwatnya. Dengan demikian, 

khimar dalam pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī barangkali sama artinya 

dengan jilbab yang dipahami dan digunakan oleh masyarakat dewasa ini, 

yaitu pakaian penutup yang membalut kepala hingga dada. 

c. Cadar 

Bentuk ketiga dari hijab dalam Islam adalah cadar. Istilah cadar 

disebut juga dengan burqah. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, orang-orang 

yang menganjurkan wajibnya penggunaan cadar (penutup muka) dan 

kerudung yang panjang, beranggapan bahwa pendapat tersebut paling 

benar dan tidak mengandung kesalahan. Dalam pandangan Yūsuf al-

Qaraḍāwī, pendapat tentang cadar masih diperselisihkan dan secara umum 

(jumhur) para ulama tidak mewajibkan cadar.
20

 

Islam memelihara akhlak dan perasaan malunya serta berusaha 

untuk memelihara popularitas dan kemuliaannya serta menjaga 

kebersihannya dari kekhawatiran-kekhawatiran buruk dan suara-suara 

sumbang. Untuk itu Islam mewajibkan bagi wanita untuk memelihara 
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Yūsuf al-Qaraḍāwī, Fiqh al-Aulawiyyāt, (Tp), (Bandung: Tarbiyyah, 2001), hlm. 59-60. 
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pandangan matanya dan memelihara kesuciannya, sebagaimana firman 

Allah SWT., surat al-Nūr ayat 31 seperti dikutip sebelumnya.
21

 

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, memaksakan orang untuk memakai 

cadar termasuk dalam cakupan mazhab Zahiriah baru. Yūsuf al-Qaraḍāwī 

dalam hal ini condong tidak setuju dengan pemaksaan tersebut. Pandangan 

demikian menurutnya bagian dari kejumudan dan akan menghambat 

dakwah Islam. Menurutnya, memakai cadar bukanlah rukun Islam, 

melainkan adab Islam yang seharusnya tidak diterapkan secara 

berlebihan.
22

 Inti dari keterangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang cadar pada 

dasarnya diarahkan pada adab Islam yang tidak wajib dikenakan seorang 

muslimah. Meski demikian, Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini lebih toleran, 

dalam arti seorang muslimah boleh saja memakai cadar asalkan tidak 

terpaksa, sementara dalam dakwah seseorang tidak boleh memaksakan 

muslimah untuk memakai cadar. 

Berdasarkan uraian pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang konsep hijab 

serta bentuk-bentuk hijab Islam sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada dua 

bentuk hijab yang wajib digunakan oleh perempuan, yaitu jilbab dan khimar. 

Sementara hijab yang tidak wajib dikenakan adalah cadar. Jilbab dalam 

pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī merupakan sebuah pakaian yang mudah dan dapat 

digunakan oleh wanita muslimah. Bentuk, model, dan trend jilbab bukan inti dari 

                                                 
21

Yūsuf al-Qaraḍāwī, Sistem Masyarakat Islam dalam Alquran dan al-Sunnah, (terj: 

Komite Media Isnet), (Tp: Media, 2000), hlm. 488: Lihat juga, Yūsuf al-Qaraḍāwī, Kaifa 

Nata’āmal ma’a al-Sunnah al-Nabawiyyah, (terj: Muhammad al-Baqir), (Bandung: Karisma, 

1993), hlm. 120. 
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Yūsuf al-Qaraḍāwī, Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī’ah, (terj: Arif Munandar 

Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 41-53. 
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ajaran Islam mengenai hijab, namun yang terpenting adalah hijab dalam bentuk 

jilbab memungkinkan untuk menutup seluruh tubuh seorang wanita kecuali muka 

dan telapak tangan. Jilbab juga dipahami sebagai pakaian menutup bentuk tubuh, 

sehingga tidak membentuk tubuh dan tidak tipis. Oleh karena itu, Yūsuf al-

Qaraḍāwī berkesimpulan, jilbab boleh dapat saja berkembang sesuai dengan 

kebutuhan zaman. Model dan bentuk jilbab boleh beragam warna, bentuk dan 

lainnya dengan mengikuti trend modern. Batasan yang menjadi acuan adalah 

apapun bentuk dan namanya, hijab dalam bentuk jilbab dapat menutup seluruh 

tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 

Khimar dalam pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī juga bagian dari hijab Islam, 

fungsinya khusus menutup kepala, leher, hingga dada wanita. Oleh karenanya, 

hijab dalam bentuk khimar juga bernilai hukum wajib sebagaimana hukum jilbab. 

Jenis hijab ketiga adalah cadar. Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam hal ini cenderung 

memahami cadar sebagai penutup wajah dan tidak wajib dikenakan. Yūsuf al-

Qaraḍāwī melarang para da’i (pendakwah) untuk menyampaikan hukum wajib 

cadar secara berlebihan. Satu sisi, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang cadar tidak 

wajib, dan tidak boleh memaksakan orang lain untuk memakainya. Di sisi lain, 

bagi orang yang secara sadar dan tidak terpaksa memakai cadar, Yūsuf al-

Qaraḍāwī memandangnya sebagai suatu sikap yang baik dan tidak boleh 

menganggap mereka sebagai orang yang fanatik beragama, dan tidak boleh 

melabeli mereka sebagai orang ekstrim. 

 

C. Rekomendasi Yusuf al-Qaradhawi tentang Hijab bagi Muslimah Masa 

Kini 
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Uraian pendapat Yusuf al-Qaradhawi tentang hijab sebelumnya setidaknya 

memberikan satu pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan pendapat yang 

berkembang selama ini dan tersebar dalam literatur ke-Islaman. Hanya saja, 

terdapat beberapa poin agaknya menjadi rekomendasi Yusuf al-Qaradhawi 

tentang hijab bagi muslimah masa kini yang penting untuk ditegaskan kembali 

dalam sub bahasan ini. 

Yusuf al-Qaradhawi cenderung melihat hijab muslimah tidak diterapkan 

secara kaku. Setidaknya, terdapat dua poin yang menjadi rekomendasi Yusuf al-

Qaradhawi adalah tentang bentuk hijab dan eksistensi hijab kategori cadar. Dalam 

konteks bentuk hijab, Yusuf al-Qaradhawi beranggapan bahwa hal penting dalam 

hijab adalah apapun bentuk dan namannya, pakaian hijab harus dapat menutup 

aurat wanita kecuali muka dan telapak tangan. Menurutnya, kunci utama dalam 

hijab adalah menutup aurat, sementara menutup aurat sendiri merupakan bagian 

dari syariat di mana syariat Islam relevan bagi kehidupan masyarakat dalam setiap 

situasi dan kondisi.
23

 

Menurutnya, hijab tidak lantas harus mengikuti pakaian muslimah yang 

ada di timur (Arab: Penulis) dengan bentuk yang sama. Bentuk hijab, baik dalam 

kategori jilbab, khumur, atau cadar tidak harus harus diterapkan secara berle-

bihan.
24

 Boleh jadi yang dimaksudkan Yusuf al-Qaradhawi adalah tidak harus 

mengikuti konsep berpakaian hijab seperti muslimah Arab seperti telah ia 

singgung. Menariknya, Yusuf al-Qaradhawi memandang sisi kewajiban hijab 
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Yusuf al-Qaradhawi, Madkhal li Dirāsah al-Islāmiyyah, (Terj: Ade Nurdin dan 

Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 235. 
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Yūsuf al-Qaraḍāwī, Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī’ah, (terj: Arif Munandar 

Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 41-53. 
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bukan pada bentuk, model, dan warna hijab. Artinya, bentuk dan model hijab 

muslimah dapat berkembang sesuai dengan keadaan perkembangan, perkem-

bangan industri pakaian dewasa ini, hanya saja yang menjadi batasannya adalah 

dapat menutup aurat, tidak tembus pandang dan tidak ketat.
25

 

Aspek kedua yang menarik terkait rekomendasi Yusuf al-Qaradhawi 

adalah tentang eksistensi cadar atau penutup muka. Menurutnya, hijab dalam 

kategori cadar tidak harus dipaksakan untuk konteks sekarang, sebab eksistensi 

nilai hukumnya tidak ditegaskan secara jelas dalam Alquran dan hadis, bahkan hal 

tersebut ditambah dengan ulama tidak padu dan sepakat tentang wajibnya cadar. 

Oleh sebab itu, untuk konteks sekarang, hijab kategori cadar boleh saja dipakai 

dan boleh saja tidak, dan disesuaikan dengan keadaan si pemakai itu sendiri. Satu 

sisi, Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang para ahli hukum termasuk para pendakwah 

tidak harus menyampaikan dan memaksakan tentang wajibnya cadar, hal ini justru 

akan menghilangkan kenyataan khilafiyah (beda pendapat) para ulama yang 

sebetulnya ulama terdahulu tidak memaksakan pendapatnya itu. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rekomendasi Yusuf 

al-Qaradhawi tentang hijab bagi muslimah masa kini bahwa para muslimah boleh 

menggunakan segala jenis dan bentuk model hijab yang berkembang sesuai 

dengan perkembangan industri pakaian, hanya saja yang terpenting adalah dapat 

menutup aurat. Sementara khusus dalam hijab kategori cadar atau penutup muka, 

Yusuf al-Qaradhawi memandang bagi muslimah boleh tidak menggunakannya 
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Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah..., hlm. 153. 
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atau boleh juga menggunakan apabila memang tidak menyusahkan pemakainya, 

sebab cadar menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak diwajibkan. 

 

D. Analisa Penulis terhadap Pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap 

Dakwah Hijab 

 

Kajian hijab dalam Islam kiranya tidak cukup hanya dengan memaparkan 

dari satu aspek dan perspketif semata, tetapi lebih menarik lagi bila dikaitkan 

dengan perspektif dakwah Islam. Perspektif dakwah tentang hijab berkorelasi 

langsung dengan temuan-temuan anjuran menggunakan hijab dalam Alquran. 

Bahkan, anjuran berhijab dalam Islam tidak statis dan tidak kaku, melainkan dapat 

disesuaikan dengan perkembangan budaya modern dewasa ini.  

Sumbangan pemikiran yang disuguhkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī sebe-

lumnya menjadi menarik dianalisa dalam kaitan dengan dakwah hijab. Temuan 

pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī sebelumnya menunjukkan adanya perspektif berbeda 

dengan pendapat yang selama ini populer dan berkembang di tengah masyarakat. 

Yūsuf al-Qaraḍāwī tampak lebih moderat dan seimbang dalam menganalisa 

persoalan hijab. Dalam hal ini, penulis mengkaji dalam dua persoalan, yaitu 

pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang “hijab jilbab dan khumur”, dan “hijab 

cadar”. 

Terkait dengan “hijab jilbab dan khumur”, aspek yang menarik disoroti 

adalah tentang trend dan perkembangan bentuknya. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, 

syariat yang dibangun dalam “hijab jilbab dan khumur” bukanlah pada sisi bentuk 

dan jenisnya, tetapi titik tekannya adalah bagaimana pakaian hijab dengan jenis 

jilbab dan khumur dapat menutupi aurat. Oleh sebab itu, Islam sebenarnya tidak 
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mempermasalahkan tentang bentuk, warna, model, dan lainnya, tetapi lebih 

kepada perhatian menutup sedapat mungkin bagian-bagian yang menjadi aurat 

wanita. Atas dasar ini pulalah Yūsuf al-Qaraḍāwī memandang konsep “hijab 

jilbab dan khumur” boleh disesuikan dengan perkembangan zaman. 

Terkait dengan “hijab cadar”, aspek menarik yang disoroti adalah tentang 

tanggapan Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang paradigma cadar yang selama ini 

berkembang dalam masyarakat. Cadar yang dipahami selama ini dihadapkan pada 

dua paradigma sekaligus. Pertama, paradigama tentang adanya pihak-pihak 

tertentu dari kalangan Islam, atau boleh dikatakan para da’i, yang cenderung 

puritan, radikal, dan fanatik pada masalah yang justru masih diperselisihkan oleh 

ulama, termasuk dalam masalah batasan dan penggunaan hijab. Dalam konteks 

ini, para ulama tidak sampai pada satu kesepakatan tentang menutup seluruh 

anggota tubuh wanita. Minimal, pendapat dari kalangan Hanbali yang mewajibkan 

untuk menutup seluruh anggota tubuh, hingga pada kewajiban menggunakan hijab 

cadar pada muka.
26

 Pendapat ini agaknya diambil dan dipegang oleh para 

pendakwah untuk menguatkan pendapatnya agar wanita memakai hijab secara 

sempurna. Kedua, paradigma di mana ada segolongan orang yang memandang 

wanita muslimah yang menggunakan hijab syar‟i, termasuk cadar, sebagai orang 

yang fanatik beragama, dan tidak mengikuti perkembangan zaman. 

Terhadap dua paradigma tersebut, Yūsuf al-Qaraḍāwī cenderung berposisi 

sebagai tokoh yang moderat. Kedua persoalan paradigma tersebut menurut Yūsuf 
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al-Mufaṣṣal..., hlm. 190: Juga ditemukan dalam, Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Mu’tamad..., hlm. 

134: Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, al-Fiqh al-Islāmī..., hlm. 579. 
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al-Qaraḍāwī patut untuk dibantah dan tidak patut berkembang di masyarakat. 

Mengomentari paradigma pertama, Yūsuf al-Qaraḍāwī berpendapat tidak 

seharusnya orang Islam dengan keras memerintahkan muslimah untuk meng-

gunakan penutup muka dan bagian-bagian yang sebetulnya masih diperselisihkan 

ulama. Oleh karena persoalan hijab cadar masih diperselisihkan, maka ditemukan 

adanya pendapat kebanyakan ulama memandang muka dan telapak tangan boleh 

saja dibuka baik pada waktu shalat maupun pada waktu biasa. Hal ini menurut 

Yūsuf al-Qaraḍāwī memberi indikasi dan dugaan kuat bahwa pada sesuatu yang 

masih diperselisihkan oleh ulama tidak memerlukan satu pandangan keras dan 

ektrim. Boleh jadi, menggunakan salah satu pendapat yang dirasa lebih dekat 

dengan tujuan pensyariatan boleh saja dipilih tanpa ada keharusan untuk 

menguatkan pendapat tertentu dengan cara-cara yang keras.
27

 

Sementara itu, dalam bantahannya terkait paradigma kedua, Yūsuf al-

Qaraḍāwī menawarkan dan mengajak kepada masyarakat untuk tidak memandang 

dan melabeli fanatik terhadap orang (wanita) yang secara sadar dan menurut 

keyakinannya ingin menggunakan hijab cadar. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, 

pemakaian hijab dengan menutup seluruh bagian tubuh, termasuk muka adalah 

bagian yang mulia dan termasuk adab dalam berhijab. Untuk itu, tidak patut dan 

tidak pantas mengklaim bahwa menggunakan cadar adalah sesuatu yang 
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Penjelasan tentang bantahan Yūsuf al-Qaraḍāwī terhadap pihak yang keras mempro-
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Qaraḍāwī, Dirāsah fī Fiqh..., hlm. 41-53. 
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berlebihan dalam agama, asalkan para pelaku atau pihak yang menggunakannya 

tidak didasari atas unsur paksaan.
28

 

Berdasarkan uraian di atas, konsep hijab dalam Islam menurut Yūsuf al-

Qaraḍāwī cenderung diarahkan pada penguatan pendapat jumhur tentang wajib 

memakai jilbab dan khumur, sementara longgar dalam hukum cadar. Longgarnya 

pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam masalah hijab cadar barangkali dipengaruhi 

oleh ketiadaan dalil yang kuat dan pasti mewajibkannya, dan adanya realitas 

pendapat ulama yang masih berselisih. Boleh jadi, pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī 

tentang pemakaian hijab cadar disesuaikan dengan keinginan dari pemakainya. 
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Uraian tentang ketidaksetujuan Yūsuf al-Qaraḍāwī melabeli muslimah yang menutup 

muka sebagai orang ekstrimis dan fanatik dikemukakan dalam, Yūsuf al-Qaraḍāwī, al-Ṣahwah al-

Islāmiyyah.., hlm. 30. 
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BAB V 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin. 

1. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa perspektif Alquran tentang hijab 

yang wajib dikenakan oleh muslimah dibedakan menjadi jilbab dan khumur. 

Seruan Alquran menggunakan hijab kategori jilbab disebutkan dalam QS. al-

Aḥzāb ayat 59. Ayat ini secara langsung memerintahkan kalangan wanita 

untuk mengulurkan pakaijan jilbab hingga menutupi seluruh tubuh, dan 

mengikuti pendapat jumhur ulama kecuali muka dan telapak tangan. adapun 

seruan Alquran menggunakan hijab kategori jilbab disebutkan dalam QS. al-

Nūr ayat 31. Ayat ini juga memerintahkan kalangan wanita untuk mengenakan 

khumur atau kerudung untuk menutup kepala hingga dada. 

2. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa hijab dalam pandangan Yūsuf al-

Qaraḍāwī ada tiga bentuk, yaitu jilbab, khumur (kerudung), dan cadar. Hijab 

dalam kategori jilbab dan khumur merupakan hijab yang wajib dikenakan oleh 

muslimah. Jilbab dan khumur bentuknya dapat berkembang dan disesuaikan 

dengan kebutuhan masyarakat, dengan syarat harus dapat menutupi bagian 

tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Adapaun hijab dalam kategori cadar 

merupakan bagian dari adab berpakaian dalam Islam, dan nilai hukumnya tidak 

sampai pada suatu kewajiban. Perspektif dakwah hijab Yūsuf al-Qaraḍāwī 

secara umum lebih toleran. Yūsuf al-Qaraḍāwī melarang keras adanya 
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pendakwah yang memaksakan pemakaian hijab cadar, di sisi lain Yūsuf al-

Qaraḍāwī melarang melabeli orang yang mengenaikan hijab cadar sebagai 

pihak ekstrimis dan fanatik agama. 

3. Rekomendasi Yusuf al-Qaradhawi tentang hijab bagi muslimah masa kini 

bahwa para muslimah boleh menggunakan segala jenis dan bentuk model hijab 

yang berkembang sesuai dengan perkembangan industri pakaian, hanya saja 

yang terpenting adalah dapat menutup aurat. Sementara khusus dalam hijab 

kategori cadar atau penutup muka, Yusuf al-Qaradhawi memandang bagi 

muslimah boleh tidak menggunakannya atau boleh juga menggunakan apabila 

memang tidak menyusahkan pemakainya, sebab cadar menurut Yusuf al-

Qaradhawi tidak diwajibkan. 

 

4.2. Saran 

Beberapa saran yang ingin disampaikan sebagai berikut: 

1. Hendaknya umat Islam khususnya muslimah selalu mengenakan pakaian yang 

dapat menutup batasan-batasan aurat. Hal ini adalah bagian dari cara untuk 

menjalakan ajaran Islam, di samping sebagai upaya menutup kemungkinan 

terjadinya fitnah.  

2. Kajian mengenai pendapat Yūsuf al-Qaraḍāwī tentang hijab hendaknya 

dilakukan secara terus menerus dengan persepktif yang berbeda. Hal ini 

dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menambah referensi ke-Islaman 

khususnya dalam literasi dakwah Islam. 
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