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ABSTRAK 

 

 

Skripsi ini berjudul “Etika Berpakaian Muslimah Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Relevansinya Dengan Dakwah Bil-Hal”. Etika Islam 

merupakan aturan baik dan buruk perbuatan manusia yang disandarkan pada ajaran-

ajaran Islam. Etika Islam mencakup cara bergaul, duduk, berjalan, makan-minum, 

tidur, dan pola berpakaian. Syarat seorang muslimah dalam berpakaian hendaknya 

memperhatikan patokan yang telah ditentukan yaitu: menutupi seluruh tubuh selain 

yang bukan aurat yaitu wajah dan kedua telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis 

menerawang, tidak menyerupai pakaian lelaki, dan tidak berwarna menyolok.  Baik 

atau buruk etika seseorang dalam berpakaian terlihat dari model pakaian yang 

dipakai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana model pakaian 

Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, serta untuk 

mengetahui bagaimana pemahaman Mahaisiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry terhadap etika berpakaian muslimah dan tanggungjawabnya terhadap 

dakwah bil-hal. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung di 

lapangan, serta juga melakukan wawancara secara langsung dan mendalam dengan 

Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang ditentukan dengan teknik 

purposive sampling yaitu menentukan secara sengaja unit analisis dengan 

menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

secara umum masih banyak yang belum sesuai dengan pakaian syar’i, yaitu masih 

menampakkan aurat dengan pakaian yang dipakai. Selanjutnya, Mahaisiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry paham terhadap etika berpakaian muslimah 

dan tanggungjawabnya terhadap dakwah bil-hal. Meskipun mahasiswi paham 

terhadap etika berpakaian dengan dakwah bil-hal akan tetapi dari segi penerapannya 

masih kurang, hal ini disebabkan pengaruh trend fashion. 

 

Kata kunci: etika, pakaian, muslimah, syar’i, dan dakwah bil-hal  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah, dengan struktur dan fungsi yang 

sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Manusia 

diciptakan sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan 

berinteraksi secara personal maupun sosial.
1
 Kemudian manusia memainkan peranan 

sebagai makhluk yang memiliki logika, etika dan estetika. Dengan logikanya manusia 

dapat berfikir, berkembang dan berkreasi sesuai dengan kemampuannya, sedangkan 

etika adalah aturan yang disepakati baik itu yang berasal dari Allah Swt., maupun dari 

masyarakat yang berfungsi sebagai pengontrol sesuatu, dan estetika adalah nilai-nilai 

yang dapat memberikan apresiasi dan perasaan terhadap karya seni dalam konteks 

keterkaitan seni dengan kegiatan manusia.
2
 

Kedudukan etika dalam kehidupan manusia menempati tempat yang penting, 

sebagai individu maupun masyarakat dan bangsa, sebab jatuh bangunnya suatu 

masyarakat tergantung kepada bagaimana etikanya. Apabila etikanya baik, 

sejahteralah lahir batinnya, bila etikanya rusak, maka rusaklah lahir batinnya.
3
 Seiring 

perkembangan zaman dan teknologi yang sangat maju, menyebabkan banyak terjadi 

                                                           
1
Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: kencana, Prenada Media Group, 2011), hal. 

25. 
2
 M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 

hal. 3 
3
Ibid. hal. 1 
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hal-hal yang tidak diinginkan dapat merusak keimanan, ini terjadi disebabkan oleh 

etika manusia yang merusak. Etika yang merusak ialah perangai yang tercermin dari 

tutur kata, tingkahlaku, dan sikap yang tidak baik, termasuk di dalamnya etika 

berpakaian atau penampilan. 

Penampilan dalam berpakaian sangat perlu diperhatikan oleh setiap muslim, 

dikarenakan hal tersebut sudah menjadi suatu aturan yang berlaku dalam ajaran 

Islam. Selain itu juga kesan pertama yang dilihat dan dinilai oleh orang lain adalah 

yang terlihat oleh mata indera, yaitu penampilan fisik, seperti pakaian yang dipakai, 

maka etika dalam berpakaian sangat perlu diperhatikan. 

Etika dalam Islam disebut akhlak, yang berasal dari bahasa Arab al-akhlak 

yang berarti budipekerti, tabiat, atau watak yang tercantum dalam al-qur’an. Akhlak 

mempunyai kedudukan yang paling penting dalam Islam, Nabi Muhammad SAW 

diutus ke dunia adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Islam dibangun atas 

tiga sendi yaitu Aqidah (Iman), Syariah (Islam) dan Ihsan ( Akhlaq) atau yang biasa 

dikenal dengan trilogy Islam. Kata akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti tabiat, 

budi pekerti, maupun kepribadian. Ketika Nabi Muhammad SAW, diutus ke dunia, 

Allah SWT sekaligus memberikan pedoman bagaimana tata cara berbusana sebagai 

Muslimah. busana (fashion) dalam perspektif Islam bukan sekedar kepribadian 

melainkan juga identitas sebagai muslim. 

Dalam Islam berpakaian merupakan suatu kewajiban yang harus dikenakan 

untuk menutup auratnya. Sebagai seorang muslim seharusnya melihat kaidah-kaidah 

berpakaian yang sesuai dengan Syari’at Islam, karena apa yang dikenakan akan 
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dipertanggung jawabkan pada hari kiamat kelak. Model busana atau pakaian yang 

Islami bagi laki- laki maupun perempuan berbeda, hal ini sesuai batasan aurat laki-

laki dan perempuan. Aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh dibuka 

dan dilihat oleh orang lain. Menurut Mazhab Syafi’i, aurat pada laki-laki yang harus 

ditutup adalah bagian dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi kaum wanita adalah 

seluruh badannya, kecuali wajah dan telapak tangan.
4
 

Sementara dalam mazhab Maliki ada dua pendapat, yaitu pendapat yang 

mengatakan muka dan telapak tangan perempuan bukan aurat dan pendapat yang 

menambahkan, kedua telapak kaki juga termasuk bukan aurat. Akan tetapi, Imam 

Muhammad bin Abdullah al-Maghribi mengatakan bahwa kalau perempuan merasa 

khawatir terhadap fitnah, ia harus menutup muka dan kedua telapak tangannya. 

Dalam mazhab Hanbali aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuh tanpa 

kecuali, hanya untuk shalat dan beberapa keperluan tertentu diperbolehkan membuka 

kain muka dan telapak tangannya, tetapi sebagian ulama Hanbali tetap mewajibkan 

menutup seluruh anggota tubuh termasuk di dalam shalat. Menurut Abu Bakar al-

Harits, bahwa seluruh anggota tubuh perempuan adalah aurat yang wajib ditutupi 

termasuk kukunya. 

Fenomena “kerudung gaul” yang menutupi sebagian rambut dan membiarkan 

terbuka sebagian lainnya, atau jilbab sensual
5
 atau model kerudung yang dititik 

                                                           
4
Nurlaela Isnawati, inilah Wanita-wanita yang ditolak Surga, (Yogyakarta: DIVA Press, 

2014), hlm. 68.  
5
Muhammad Walid dkk, Etika Berpakaian Bagi Perempuan, (Malang: Universitas Islam 

Negeri Maliki Press, 2012), hlm. 11  
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beratkan di leher serta pakaian ketat yang dapat melukiskan lekuk tubuh wanita atau 

busana transparan yang dapat menggambarkan warna kulit adalah gambaran 

persoalan yang banyak terjadi saat ini. 

Sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas bahwa bagi setiap muslim 

pakaian merupakan suatu kewajiban yang harus dikenakan untuk menutup auratnya, 

seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 26 dan surat Al-Ahzab 

ayat 59 yang berbunyi: 

                                

               (QS. Al-A’raaf: 26)  

Artinya:   

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian 

untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian 

takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari 

tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.
6
 

                             

                     (QS. Al-Ahzab:59) 

Artinya:  

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang”.
7
 

Dalam surat Al-A’raaf ayat 26 tersebut diperintahkan kepada manusia putra-

putri Adam, bahwa senggungguhnya kami Tuhan yang maha kuasa telah menurunkan 

                                                           
6
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, hal. 153. 

7
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya…, hal. 426. 
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kepada kamu pakaian, yakni menyiapkan bahan pakaian untuk menutupi aurat-aurat 

kamu, yakni aurat lahiriah serta kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat kamu 

gunakan dalam peristiwa-peristiwa istimewa. Dari sini dapat dipahami dua fungsi dari 

sekian banyak fungsi pakaian. Pertama, sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang 

dinilai oleh agama, atau dinilai oleh seseorang atau masyarakat sebagai suatu hal 

yang buruk bila dilihat, dan yang kedua, adalah sebagai hiasan yang menambah 

keindahan pemakainya.
8
 

Kemudian Tafsir surat Al-Ahzab ayat 59, diperintahkan kepada isteri-isteri 

orang mukmin, atau gadis-gadis semua orang mukmin, bahkan keluarga mereka 

semuanya tertutupi oleh pakaian. Nabi SAW mengecualikan wajah dan telapak 

tangan atau badan beberapa bagian lain dari tubuh wanita.
9
 

Islam juga menganjurkan untuk menggunakan pakaian yang longgar dan tebal 

(tidak tembus pandang). Dengan gaya dan mode pakaian tersebut secara tidak 

langsung akan dapat memicu para generasi muda bangsa pada perbuatan-perbuatan 

tidak diinginkan, terutama moral dan akhlak mereka serta merugikan baik secara 

duniawi maupun ukhrawi. 

 Seperti halnya dengan mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam 

mengenakan pakaian sangat beragam, sejauh pengamatan peneliti, ada mahasiswi 

yang mengenakan pakaian sopan dan longgar serta memakai cadar, ada diantara 

Mahasiswi yang memakai rok dengan belahan yang menampakkan betis, ada yang 

                                                           
8
M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Volume 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 58.  

9
Ibid. hal. 320. 
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sengaja menaikkan lengan bajunya hingga ke siku, dan ada mahasiswi  yang tidak 

memakai kaos kaki, bahkan diantara mereka ada yang jilbabnya tidak diulurkan ke 

dada atau tubuhnya, akan tetapi jilbabnya hanya diputar di lehernya. Begitu juga 

sering terjadi Mahasiswi sekarang banyak menggunakan pakaian yang tipis dan 

tembus pandang, bahkan juga terlalu ketat. 

Fakultas Dakwah merupakan suatu Fakultas yang mempunyai visi dan misi 

menciptakan sarjana yang memiliki kompetensi akademik, professional, dan 

berakhlak mulia, serta mengembangkan riset dalam bidang ilmu dakwah dan ilmu-

ilmu sosial berbasis keislaman. Maka sebagai Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi yang tentunya mencerminkan sebagai orang yang mengajak kepada yang 

ma’ruf, atau disebut sebagai Da’iah (Ustadzah), maka kepribadian atau akhlak, serta 

juga dalam tata cara berpakaian harus sesuai dengan diri seorang Muslimah. 

Relevansi antara etika berpakaian muslimah Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi dengan dakwah bil-hal sangat erat, sebagai mahasiswi yang menuntut 

ilmu di Fakultas Dakwah tentunya mencerminkan juru dakwah yang sesuai visi misi 

dari Fakultas tersebut, yaitu salah satunya dari segi berpakaian, karena pakaian yang 

dikenakan tersebut merupakan hal utama yang dilihat dan dinilai oleh orang lain. 

Dakwah bil-hal merupakan dakwah dengan perbuatan nyata dimana aktivitas 

dakwah dilakukan dengan melalui keteladanan dan tindakan amal nyata. Yang 

dimaksud dengan dakwah dengan tindakan (perbuatan) adalah setiap amal yang dapat 

menghilangkan kemungkaran, membela kebenaran, dan menjadikan kebenaran 
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unggul. Dakwah dengan perbuatan mempunyai manfaat dan dapat mempublikasikan 

Islam. 

Dakwah bil-hal dilakukan oleh Rasulullah, terbukti bahwa ketika pertama kali 

tiba di Madinah yang dilakukan Nabi adalah membangun Masjid Quba, 

mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin. Kedua hal ini adalah dakwah nyata 

yang dilakukan oleh Nabi yang bisa dikatakan sebagai dakwah bil hal.
10

 Dakwah bil 

hal yaitu metode dakwah melalui sikap, perbuatan, contoh, atau keteladanan, 

termasuk di dalamnya tentang berpakaian.  

Dalam Al-Qur’an dan Sunnah, terdapat penjelasan tentang amr ma’ruf nahi 

munkar dan perintah terhadap mereka yang layak untuk membawa bendera dakwah 

Islam. Merekalah yang mampu mengajarkan agama, baik melalui tulisan, ceramah, 

maupun pengajaran, sehingga individu dan masyarakat dapat memahaminya. Ini 

menunjukkan bahwa siapa saja yang menyatakan sebagai pengikut Nabi Muhammad 

hendaknya menjadi seorang da’i, dijalankan sesuai dengan hujjah yang nyata dan 

kokoh. Dengan demikian wajib baginya untuk mengetahui kandungan dakwah, baik 

dari segi akidah, syari’ah, maupun dari akhlak.
11

 

Maka berdasarkan uraian di atas, dalam hal ini penulis membahas 

permasalahan ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yakni skripsi dengan judul “Etika 

Berpakaian Muslimah Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-

Raniry dan Relevansinya dengan Dakwah Bil-Hal”. 

                                                           
10

Rasyidah, dkk, Ilmu Dakwah Perspektif Gender, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), 

hal. 164. 
11

Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 77. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Ar-Raniry? 

2. Bagaimana pemahaman Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Ar-Raniry terhadap etika berpakaian Muslimah dan relevansinya terhadap 

dakwah bil-hal? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui Bagaimana model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. 

2. Untuk mengetahui Bagaimana pemahaman Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry terhadap etika berpakaian Muslimah dan 

relevansinya terhadap dakwah bil-hal. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian dari permasalahan diatas adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat untuk menjadi bahan rujukan 

bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan 

dengan dakwah bil-hal, maupun tentang Etika berpakaian.  
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2. Secara praktis penelitian ini dapat mengetahui etika berpakaian mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan model pakaian, serta pemahaman 

mahasiswi tentang etika berpakaian. 

E. Definisi Operasional 

1. Etika  

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti 

watak kesusilaan atau adat.
12

  Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan 

ilmu pengetahuan tentang asa-asa akhlak (moral).
13

  Etika merupakan nilai dan norma 

moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Hamzah Ya’qub 

mendefinisikan etika merupakan ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana 

yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat 

diketahui oleh akal pikiran.
14

 

Menurut Mafri Amir etika merupakan pencerminan dari pandangan 

masyarakat mengenai yang baik dan yang buruk, serta membedakan perilaku yang 

dapat diterima dengan yang ditolak guna mencapai kebaikan dalam kehidupan 

bersama.
15

  Dalam Islam etika sering disebut dengan akhlak, Etika Islam atau akhlak 

Islamiyah adalah etika dan moral yang dianjurkan dalam ajaran Islam yang tercantum 

dalam Al-Qur’an dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi 

Muhammad SAW.  

                                                           
12

Achmad Charis Zubair, Kuliah Etika, (Jakarta: Rajawali Pers, 1980), cet. II, hal. 13. 
13

W. J, S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 

cet. XII, hal. 278. 
14

Hamzah Ya’qub, Etika Islam, (Bandung: CV. Diponegoro, 1991), hal. 13 
15

Enjang dan Hajir Tajiri, Etika Dakwah Suatu Pendekatan Teologis dan Filosofis, (Bandung: 

Widya Padjadjaran, 2009), hal. 3 
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2. Pakaian 

Pakaian secara umum dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh atau 

“fasilitas” untuk memperindah penampilan.
16

 Kemudian pakaian juga berfungsi 

sebagai “alat” komunikasi nonverbal, karena pakaian mengandung simbol-simbol 

yang memiliki beragam makna. Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah 

simbol identitas, jati diri, kehormatan, dan kesederhanaan bagi seorang muslim. 

Busana Islami adalah suatu yang dikenakan manusia untuk menutupi tubuhnya 

menurut tuntunan yang telah ditetapkan dalam agama Islam yang berpacu kepada Al-

Quran, dan Hadits. 

3. Dakwah Bil-hal 

Ditinjau secara etimologis al-hal berarti hal atau keadaan. Jadi dakwah bil-hal 

adalah menyeru, mengajak dengan perbuatan nyata. Ada sebuah ungkapan hikmah 

yang sesuai dengan pengertian al-hal di atas yang berbunyi; lisan al-haal abyanu min 

lisan al-maqaal, artinya kenyataan itu lebih menjelaskan dari ucapan, lebih lanjut M. 

Yunan Yusuf mengungkapkan bahwa istilah bil-hal dipergunakan untuk merujuk 

kegiatan dakwah melalui aksi atau tindakan atau perbuatan nyata.
17

 

Strategi dakwah bil-hal sering disebut juga dengan dakwah yang 

menggunakan metode keteladanan, yaitu suatu kegiatan dakwah yang dilakukan 

                                                           
16

Nina Surtirentna,et,Al, Anggun Berjilbab,Pakaian Wanita Muslimah, (Bandung: 

Mizan,1995), hal 29. 
17

Rasyidah, dkk, Ilmu Dakwah Perspektif Gender, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), 

hal. 163. 
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dengan cara memperlihatkan sikap gerak-gerik, kelakuan dan perbuatan dengan 

harapan orang (mad’u) dapat menerima, melihat, memperhatikan dan mencontohnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis ilmiah yang sudah 

pernah dibuat dan diteliti oleh orang lain. Penelitian terdahulu juga merupakan 

cara untuk mengetahui suatu hasil karya yang sudah dibuat, guna untuk 

membandingkan dengan karya ilmiah yang penulis susun. Adapun menurut hasil 

studi yang penulis lakukan, skripsi yang mempunyai sedikit tidaknya persamaan 

yang bisa dibandingkan sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Faiqoh, dengan judul “Gaya Berbusana 

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negei Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Alumni Pondok Pesantren” menyimpulkan bahwa persepsi Mahasiswi 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta alumni pondok pesantren terhadap trend mode fashion bermacam-

macam. Persepsi yang pertama, yaitu menganggap trend fashion sebagai 

perkembangan zaman yang lebih baik dan maju sehingga bisa membuat 

penampilan lebih terlihat modis dan gaul yang harus diikuti. 

Persepsi yang kedua, Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum alumni 

pondok pesantren, memandang trend mode saat ini memang lebih bagus dan 

mudah untuk didapatkan. Akan tetapi harus tetap dipilih yang sesuai dengan 

syar’i karena tidak semua trend mode masuk kategori busana muslimah. 

Kemudian persepsi yang ketiga, yaitu Mahasiswi yang menganggap bahwa trend 
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mode busana saat ini hanya sebagai fashion saja dan tidak perlu untuk selalu 

diikuti oleh Mahasiswa. Apalagi seorang alumni pondok pesantren yang harus 

tetap mempertahankan identitasnya sebagai muslimah sejati. Karena konsep 

busana muslimah itu sendiri yang tujuannya adalah sebagai penutup aurat bukan 

sebagai fashion. 

Bentuk gaya berbusana Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum alumni 

pondok pesantren memang telah mengalami perubahan, yaitu mereka lebih 

mengikuti perkembangan zaman yaitu cara berbusana yang terlihat modis dan 

fashionable. Berdasarkan hasil penelitian ada mahasiswi yang lebih 

mementingkan penampilan yang lebih mengikuti trend mode saja. Namun itu 

hanya sebagian kecil. Sedangkan sebagian besar mahasiswi memang mengikuti 

trend mode, akan tetapi mereka pilih-pilih yaitu tetap mengutamakan busana yang 

sesuai dengan syar‟i.
18

 

Dalam penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Arief Saefullah, (2010), 

dengan judul “Etika Berpakaian Perspektif Al-Qur’an dan Al-Kitab”. Hasil 

penelitian dengan kajian kepustakaan (Library Research), menunjukkan bahwa 

Al-Kitab menerangkan etika berpakaian yang sebenarnya, karena pakaian harus 

menjadi pakaian taubat yang membuat manusia memohon akan datangnya 

penebus dosa yang telah diperbuatnya, dan pakaian juga untuk melindungi 

manusia yang tersesat terhadap dosa. Selain itu pakaian yang dikenakan manusia 

sekarang adalah pakaian pengganti yang bertujuan untuk bertaubat, atas apa yang 

telah diperbuat Adam dan Hawa saat masih di Surga.  

                                                           
18

Faiqoh, Gaya Berbusana Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Alumni Pondok Pesantren, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2013). 
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Sedangkan kriteria pakaian yang dijelaskan adalah pakaian yang baik dan 

benar, yaitu pakaian yang melambangkan kesederhanaan. Pakaian tidak untuk 

kesombongan atau pamer. Pakaian tidak boleh transparan atau memperlihatkan 

bentuk tubuh, pakaian yang baik juga tidak boleh menyerupai pakaian lawan 

jenis. Sedangkan bagi perempuan diwajibkan berkerudung sebagai lambang 

ketaatan. 

Persamaa etika berpakaian dalam Al-Kitab dan Al-Qur‟an terletak pada: 

pertama. Berpakaian yang baik, sopan dan benar melambangkan kesederhanaan. 

Bentuk, bahan dan harganya harus sederhana, kedua. Pakaian tidak boleh 

menggunakan bahan transparan dan menampakkan bentuk tubuh. Ketiga. Tidak 

menyerupai pakaian laki-laki. Keempat. Bagi perempuan diwajibkan berkerudung 

atau jilbab. 

Adapun perbedaannya terdapat kedetailannya Al-Qur‟an dalam 

memberikan ketentuan tentang batasan aurat, dan hal ini tidak dilakukan oleh Al-

Kitab. Dan Al-Qur‟an misalnya, memerintahkan bagi kaum perempuan untuk 

mengulurkan kerudung atau jilbabnya sampai ke dada, sedangkan dalam Al-Kitab 

hanya memerintahkan untuk berkerudung dan tidak menjelaskan berkerudungnya 

sampai batasan mana. 

Persamaan etika berpakaian yang ada dalam Al-Kitab dan Al-Qur‟an 

adalah sebuah anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia di 

bumi, baik yang beragama Kristen, Islam, maupun agama lain. Perbedaan etika 

berpakaian yang dijelaskan dalam Al-Kitab dan Al-Qur‟an jangan dijadikan 

sebagai suatu yang dapat memecahkan kerukunan antar umat beragama, tetapi 
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dengan adanya perbedaan tersebut kita bisa saling mengerti etika berpakaian antar 

umat beragama dan terciptanya kerukunan antar umat beragama.
19

 

Penelitian selanjutnya, skripsi yang diteliti oleh, Muzariyani, (2012), 

Mahasiswi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Batasan Aurat dalam Islam 

(kajian terhadap pemikiran Komnas perempuan pembela HAM)”. Penelitian 

dengan menggunakan metode Library Research (Penelitian Kepustakaan) tersebut 

menyimpulkan bahwa, menurut Komnas Perempuan, perintah menutup aurat yang 

sesuai dengan batasan aurat dalam Islam telah melanggar hak asasi manusia, 

karena dianggap telah memasung kemerdekaan berekspresi warga Negara, 

diantaranya memasung kemerdekaan untuk mengekspresikan diri dan memasung 

kemerdekaan untuk beribadat sebagaimana yang diyakini. 

Kemudian pandangan Komnas Perempuan tentang perintah menutup aurat 

dalam Islam jika ditinjau menurut hukum Islam sama sekali tidak melanggar hak 

asasi manusia. Karena perintah menutup aurat bertujuan untuk menjaga 

kemaslahatan umat agar terlindung dari haknya sebagai manusia, yaitu hak 

penghormatan dan perlindungan.
20

 

Selanjutnya skripsi yang diteliti oleh, Cut Wan Nurlaily, (2011), 

Mahasiswi jurusan Al-Ahwal  Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Konsep Busana Islami di 

Kabupaten Aceh Barat dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Perbub No. 5 

                                                           
19

Arief Saefullah, Etika Berpakaian Perspektif Al-Kitab dan Al-Qur’an, Skripsi, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010). hal. 100. 
20

Muzariyani, Batasan Aurat dalam Islam (kajian terhadap pemikiran Komnas 

perempuan pembela HAM, Skipsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2012.). hal. 64. 
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Tahun 2010 Tentang Penegakan Syariat Islam dalam Pemakaaian Busana 

Islami). Hasil penelitian dengan metode penelitian Library Research (kajian 

kepustakaan) tersebut menunjukkan bahwa, konsep menutup aurat menurut 

Perbub Nomor 5 tahun 2010 pada dasarnya adalah sama dengan hukum Islam, 

yaitu tidak boleh ketat dan berbentuk, tidak tipis atau transparan, menutupi aurat, 

tidak menyerupai pakaian kaum laki-laki bagi perempuan dan tidak menyerupai 

pakaian perempuan bagi laki-laki, berbeda dengan pemeluk agama lain, dan tidak 

merupakan pakaian yang mempesona. Dilihat dari norna-norma perbub tersebut 

tampak sama dengan norma yang ditetaplan oleh Syari‟at Islam. Akan tetapi 

perbub ini menjadi berbeda jika dilihat dari segi model dalam berpakaian. Perbub 

ini menyiratkan masyarakat yang tinggal di kabupaten Aceh Barat untuk 

mengenakan rok. Sedangkan hukum Islam tidak menjelaskan tentang suatu bentuk 

model pakaian tertentu selama sudah memenuhi kriteria pakaian Islami. 

Kemudian model pakaian yang benar adalah selama sudah memenuhi 

kriteria pakaian Islami dan sudah menutup aurat. Tidak mesti harus memakai rok, 

karena mngkin saja rok yang digunakan tidak menutup aurat. Peraturan 

pemakaian rok tersebut memang tidak ada dalam nash yang rinci. Dilihat juga dari 

kondisi masyarakat yang terkadang bekerja keras, tidak mungkin untuk 

masyarakat tersebut memakai rok.
21

 

Penelitian yang penulis lakukan tidak jauh berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Persamaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah 

terdapat pada objek kajiannya yaitu sama-sama membahas tentang pakaian atau 

                                                           
21

Cut Wan Nurlaily, Konsep Busana Islami di Kabupaten Aceh Barat dalam Perspektif 

Hukum Islam (Analisis Perbub No. 5 Tahun 2010 Tentang Penegakan Syariat Islam dalam 

Pemakaaian Busana Islami, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2011). hal. 61. 
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busana, sedangkan perbedaannya terdapat pada subjeknya. Karena pada penelitian 

ini mengkaji tentang bagaimana model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry, dan Bagaimana pemahaman Mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry terhadap etika berpakaian Muslimah 

dan relevansinya terhadap dakwah bil-hal. Maka dalam penelitian ini yang 

menjadi subjek penelitiannya adalah Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

Selain itu penulis melakukan penelitian tentang etika berpakaian muslimah 

mahasiswi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi dikarenakan etika dalam 

berpakaian sangat perlu diperhatikan, terlebih lagi di Aceh menerapkan hukum 

syariat Islam. Kemudian juga penelitian yang penulis lakukan ini  belum pernah 

diteliti atau dikaji sebelumnya oleh Mahasiswa maupun Mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi selama sepuluh tahun terakhir. 

Kemudian untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabulasi 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1: Review penelitian 2017 

No Nama Judul Lokasi Alamat Tahun 

1 Faiqoh Gaya Berbusana 

Mahasiswi Fakultas 

Syariah dan Hukum 

Universitas Islam 

Negei Sunan Kalijaga 

Yogyakarta Alumni 

Pondok Pesantren 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

Yogyakarta  2010 

2 Arief 

Saefullah 

Etika Berpakaian 

Perspektif Al-Qur‟an 

dan Al-Kitab 

Universitas 

Islam 

Negeri 

Sunan 

Kalijaga 

Yogyakarta 

Yogyakarta 2010 



18 
 

 
 

3 Muzariyani  
 

Batasan Aurat dalam 

Islam (kajian terhadap 

pemikiran Komnas 

perempuan pembela 

HAM 

Universitas 

Islam 

Negeri Ar-

Raniry 
 

Banda 

Aceh 

2012 

4 Cut Wan 

Nurlaily 
 

Konsep Busana Islami 

di Kabupaten Aceh 

Barat dalam Perspektif 

Hukum Islam 

(Analisis Perbub No. 5 

Tahun 2010 Tentang 

Penegakan Syariat 

Islam dalam 

Pemakaaian Busana 

Islami) 

Universitas 

Islam 

Negeri Ar-

Raniry 

 

Banda 

Aceh 

2011 

5 Asmadi  Etika Berpakaian 

Muslimah Mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-

Raniry dan 

Relevansinya dengan 

Dakwah Bil-Hal 

Universitas 

Islam 

Negeri Ar-

Raniry 
 

Banda 

Aceh 

2017 

 Sumber: Review Penelitian Tahun 2017. 

B. Etika Berpakaian Muslimah 

1. Pengertian Etika 

Secara etimologi (bahasa) etika berasal dari bahasa Yunani ethos. Dalam 

bentuk tunggal, “ethos” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, 

kandang, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan, cara berfikir. Dalam bentuk jamak, ta 

etha berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa 

yang biasa dilakukan, atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Etika 

dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan 
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kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan 

nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
22

 

Etika sering disebut filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang 

berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama 

hidupnya. Etika membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkahlaku dan 

tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.
23

 

Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. 

Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma. Etika menolong 

manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam, 

supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. 

Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya 

dibedakan antara etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif memberikan 

gambaran dari gejala kesadaran moral, dari norma dan konsep-konsep etis. Etika 

normatif tidak berbicara lagi tentang gejala, melainkan tentang apa yang 

sebenarnya harus merupakan tindakan manusia. Dalam etika normatif, norma 

dinilai dan setiap manusia ditentukan.
24

 

Menurut istilah (terminology) para ahli berbeda pendapat mengenai 

definisi etika yang sesungguhnya. Masing-masing mempunyai pandangan sebagai 

berikut:  

a. Ahmad Amin mengartikan etika sebagai ilmu yang menjelaskan arti baik 

dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, 

                                                           
22

Muhamad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2009), hal. 173. 
23

Ibid. hal. 174. 
24

Ibid. Hal. 175. 
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menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan 

mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang seharusnya 

diperbuat.
25

 

b. Soegarda Poerbakawatja mengartikan etika sebagai filsafat nilai, 

kesusilaan tentang baik buruk, berusaha mempelajari nilai-nilai dan 

merupakan pengetahuan tentang nilai-nilai itu sendiri.
26

 

c. Ki Hajar Dewantara mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari 

soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia semuanya, teristimewa 

yang mengenai gerak-gerik pikiran, rasa yang dapat merupakan 

pertimbangan dan rasa perasaan sampai menguasai tujuannya yang dapat 

merupakan perbuatan.
27

 

d. Asmaran AS mengartikan etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah 

laku manusia untuk menentukan nilai-nilai perbuatan tersebut baik atau 

buruk, sedangkan ukuran untuk menetapkan nilainya adalah akal pikiran 

manusia.
28

 

e. Hamzah Ya‟qub, menyatakan etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana 

yang baik dan mana yang buruk dengan memerhatikan amal perbuatan 

manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.
29

 

                                                           
25

Ahmad Amin, Etika (Ilmu Akhlak), Terj, KH Farid Ma‟ruf, judul asli Al-Akhlak,Cet, 8 

(Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 3. 
26

Soerganda Poerbakawatja, Ensiklopedia Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1979), 

hal. 82. 
27

Ki Hajar Dewantara, Bagian Pertama Pendidikan, (Yogyakarta: Taman Siswa, 1966), 

hal. 138. 
28

Asmaran AS, Pengantar Studi Akhlak, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1992), hal. 7. 
29

Hamzah Ya‟qub, Etika Islam, (Bandung: Diponegoro, 1983), hal. 12. 
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Berdasarkan definisi-definisi etika yang diuraikan oleh para ahli tersebut 

di atas, maka etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau 

tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang jelek dengan 

memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. 

Apa yang berhubungan dengan keutamaan etika tidak cukup dengan diketahui, 

bahkan harus ditambah dengan melatih dan mengerjakannya, mencari jalan lain 

untuk menjadikan orang-orang yang utama dan baik. 

2. Pembagian Etika 

Dalam membahas etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan 

kesusilaan atau etis, yaitu sama halnya dengan berbicara moral. Manusia disebut 

etis, ialah manusia secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya 

dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang 

lainnya, antara rohani dengan jasmaninya. Termasuk di dalamnya membahas 

nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika. Etika dibagi menjadi 

dua, yaitu: 

a. Etika Deskriptif 

Etika deskriptif ialah etika yang berusaha meneropong secara kritis dan 

rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia 

dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif ini termasuk 

bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan kajian sosiologi. 

Terkait dengan bidang sosiologi, etika deskriptif berusaha menemukan dan 

menjelaskan kesadaran, keyakinan, dan pengalaman moral dalam suatu kultur 

tertentu. Etika deskriptif mungkin merupakan suatu cabang sosiologi, tetapi ilmu 
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tersebut penting bila kita mempelajari etika untuk mengetahui apa yang dianggap 

baik dan apa yang dianggap tidak baik.
30

 Kaidah etika yang biasa dimunculkan 

dalam etika deskriptif adalah adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan 

buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. 

Etika deskriptif dapat dibagi menjadi dua bagian, sejarah moral dan 

fenomenologi moral. Sejarah moral adalah bagian etika deskriptif yang bertugas 

untuk meneliti cita-cita, aturan-aturan dan norma-norma moral yang pernah 

diberlakukan dalam kehidupan manusia pada kurun waktu dan suatu tempat 

tertentu atau dalam suatu lingkungan besar mencakup bangsa-bangsa. Sedangkan 

fenomenologi moral adalah etika deskriptif yang berupaya menemukan arti dan 

makna moralitas dari berbagai fenomena moral yang ada. Fenomenologi moral 

tidak berkomponen menyediakan petunjuk-petunjuk atau batasan-batasan moral 

yang perlu dipegang oleh manusia. Fenomenologi moral tidak membahas apa 

yang dimaksud dengan yang benar dan apa yang dimaksud dengan yang salah.
31

 

b. Etika Normatif 

Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana 

berlangsung diskusi-diskusi yang paling menarik tentang masalah-masalah moral. 

Etika normatif adalah etika yang mengacu pada norma-norma atau standar moral 

yang diharapkan untuk mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter 

individu, dan struktur sosial. Etika normatif inilah yang sering disebut dengan 

filsafat moral atau biasa juga disebut etika filsafat. 
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Etika normatif dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, etika normatif 

yang terkait dengan teori-teori nilai yang mempersoalkan sifat kebaikan. Kedua, 

etika normatif yang berkenaan dengan teori-teori keharusan yang membahas 

masalah tingkah laku. Secara singkat dapat dikatakan, etika normatif bertujuan 

merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung jawabkan dengan cara 

rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Kaidah yang sering muncul dalam 

etika normatif, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, 

serta hak dan kewajiban. 

3. Etika Menurut Islam 

Dalam ajaran Islam, etika lebih sering disebut dengan kata “akhlaq”. 

Perkataan akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab jama‟ “khuluqun” yang 

menurut lughat diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat.  

K. H. Muslim Nurdin mendefinisikan akhlak sebagai sistem nilai yang 

mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi, sistem nilai yang 

dimaksud adalah ajaran Islam, dengan Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul sebagai 

sumber nilainya, serta ijtihat sebagai metode berfikir Islam.
32

 

Jadi hakikat akhlak adalah suatu ilmu yang menentukan batas antara baik 

dan buruk, antara terpuji dan tercela tentang perkataan atau perbuatan manusia 

lahir dan batin. Sebagai pedoman bagi manusia, Allah telah memberi gambaran 

tentang akhlak yang mulia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-

Qalam ayat: 4 

         (Q.S. Al-Qalam: 4) 
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Artinya: 

Sesungguhnya engkau (Ya Muhammad) mempunyai budi pekerti 

yang luhur.
33

 

Demikian juga hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya Aku diutus ke 

permukaan bumi adalah untuk menyempurnakan akhlaq manusia. (HR. Imam 

Malik).
34

 

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami bahwa etika dalam ajaran Islam 

adalah sesuatu yang sesuai dengan fitrah dan akal pikiran yang lurus, serta sesuai 

dengan tuntutan ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul yang di dalamnya terdapat 

nilai-nilai luhur dan sifat yang terpuji. Memang ada yang berpendapat bahwa 

antara etika (filsafat) sama dengan akhlak (Islam). Persamaan itu memang ada, 

karena keduanya membahas masalah baik dan buruk tingkah laku manusia.  

Tujuan etika dalam pandangan filsafat adalah mendapatkan ide yang sama 

bagi seluruh manusia disetiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang 

baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Akan 

tetapi dalam usaha mencapai tujuan itu, etika mengalami kesulitan, karena 

pandangan masing-masing golongan di dunia ini tentang baik buruk mempunyai 

ukuran (kriteria) yang berlainan.
35

 

Sebagai cabang dari filsafat, etika bertitik tolak dari akal pikiran, tidak dari 

agama. Di sinilah letak perbedaannya dengan akhlak dalam pandangan Islam. 

Ilmu akhlak adalah ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan 
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mana yang buruk berdasarkan ajaran Islam. Ajaran etika Islam sesuai dengan 

fitrah dan akal pikiran yang luas. Untuk menghilangkan kesamaan tersebut, 

kiranya perlu diketahui karakteristik etika Islam yang membedakan dengan etika 

dalam pandangan filsafat
36

: 

a. Etika Islam mengajarkan dan menuntun manusia kepada tingkah laku yang 

baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk. 

b. Etika Islam menetapkan bahwa yang menjadi sumber moral, ukuran baik 

dan buruk perbuatan berdasarkan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. 

c. Etika Islam bersifat universal dan komprehensif, dapat diterima oleh 

seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. 

d. Dengan ajaran-ajaran-Nya yang praktis dan tepat, cocok dengan fitrah 

(naluri) dan akal pikiran manusia (manusiawi), maka etika Islam dapat 

dijadikan pedoman oleh seluruh manusia. 

e. Etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia di bawah pancaran 

sinar petunjuk Allah SWT. 

4. Etika Berpakaian dalam Islam 

a. Pengertian Pakaian 

Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia disamping makanan  

(pangan) dan tempat tinggal (papan). Selain berfungsi menutupi tubuh pakaian 

juga merupakan pernyataan lambang status seorang dalam masyarakat. Sebab 
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pakaian sebagai perwujudan  dari sifat dasar manusia yang memiliki rasa malu, 

sehingga berusaha selalu dalam menutupi tubuhnya.
37

  

Busana adalah sinonim dari kata “pakaian” yang menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pakaian atau perhiasan”
38

 serta diartikan pula 

sebagai “pelindung dari cuaca panas dan dingin”. Adapun yang dimaksud dengan 

busana itu sendiri, dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang kita pakai 

mulai dari kepala sampai ujung kaki, dalam hal ini termasuk: 

1. Semua benda yang melekat di badan, seperti baju, sarung, celana, kain 

panjang. 

2. Semua benda yang melengkapi pakaian yang berguna bagi sipemakai, 

seperti selendang, topi, sarung tangan, dan ikat pinggang. 

3. Semua benda dan gunanya untuk menambah keindahan bagi sipemakai, 

seperti  hiasan rambut, kalung, bros, gelang cincin, yang biasa dikenal 

dengan aksesoris.
39

 

 Secara umum pakaian dipahami sebagai “alat” untuk melindungi tubuh 

atau sebagai “fasilitas” untuk memperindah penampilan. Islam menganggap 

pakaian yang dikenakan adalah simbol identitas, kepribadian, kehormatan dan 

kesederhaan bagi seseorang, yang dapat melindunginya dari berbagai bahaya yang 

mungkin mengancam dirinya, baik yang bersifat jasmani maupun rohani.
40
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 Berbicara tentang pakaian, dalam Islam ada satu istilah yang sangat 

populer dan sering dijadikan topik oleh berbagai kalangan yang sangat peduli 

terhadap keberadaan umat. Istilah tersebut dikenal dengan sebutan “aurat” yang 

artinya sesuatu yang harus ditutupi dan tidak boleh kelihatan walau sedikitpun.
41

 

Aurat bagi laki-laki adalah maa baina  surrati wa rukba, artinya sesuatu apapun 

bentuk, warna dan keadaannya yang terletak diantara pusar dan lutut. Sedangkan 

kalau perempuan definisinya, jamii’u badaniha illal wajha wakaffaiha, seluruh 

badannya kecuali wajah dan telapak tangan, demikian sesuai dengan firman Allah 

SWT:  

                          

                           

   (QS. Al-Ahzab:59)   

Artinya: 

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 

dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka 

lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang..
42

 

Disini terdapat suatu perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan. 

Bagi orang yang imannya mantap sebetulnya tidak menjadi persoalan. Karena ia 

yakin bahwa apapun yang telah ditentukan oleh Allah SWT itu baik, dan 
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ditentukan demi untuk kemaslahatan umat. Namun bagi orang yang ragu-ragu 

keimananannya diperlukan landasan argumentasi yang rasional.
43

 

Aurat harus ditutupi dikarenakan Islam melihat bahwa aurat itu adalah 

sesuatu yang dapat menstimulus libido seksual bagi orang-orang yang sudah 

dewasa (baligh). Dengan melihat aurat itu ia akan tertarik, terlena, dan akhirnya 

mengkhayalkan kepada hal-hal yang tidak baik. Disamping itu ada tujuan yang 

sangat mulia, yakni untuk membedakan antara manusia dengan binatang. 

Binatang dibiarkan terbuka karena ia tidak memiliki rasa malu. Berbeda dengan 

manusia yang mempunyai potensi rasa dalam hatinya. Dengan potensi rasa malu 

tersebut ia akan beriman. Dengan beriman maka ia akan memiliki malu. Maka 

Rasulullah SAW bersabda: Al hayaa’u minal imaan artinya rasa malu itu sebagian 

daripada iman. Apabila rasa malunya berkurang berarti orang tersebut tidak 

sempurna imannya bahkan boleh jadi ia tidak beriman dan hanya sebagi mukmin 

KTP. Dengan demikian muslim adalah umat berbudaya dan beradab yang selalu 

menjaga harga dirinya agar tidak terjebak ke dalam perilaku hewaniyah, yang 

sangat rendah.
44

 

Pakaian merupakan nikmat yang sangat besar. Ia tidak hanya menjaga 

bagian-bagian khusus anggota tubuh, atau melindungi diri dari perubahan cuaca, 

tetapi juga befungsi sebagai perhiasan yang dapat memperindah diri.
45

 Allah SWT 

berfirman, yang artinya “Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan 
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kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. 

Dan pakaian takwa itulah yang paling baik.”  

Allah SWT menguji hamba-Nya dengan pakaian-pakaian yang mereka 

senangi dan dapat menutup aurat. Hingga pakaian-pakaian tambahan yang 

digunakan untuk perhiasan dan kecantikan, yang selalu mereka gunakan dihari-

hari raya atau acara-acara tertentu. Akan tetapi Allah SWT menjelaskan bahwa 

pakaian yang sebenarnya adalah ketakwaan, ialah sebaik-baik pakaian untuk 

tubuh. Karena barangsiapa bertakwa kepada Allah dan konsisten dengan ajaran 

agamanya, niscaya ia akan bahagia di dunia dan akhirat.
46

 

Islam melarang menggunakan pakaian-pakaian yang diharamkan 

sekalipun ia terlihat cantik, karena sesungguhnya pakaian ketakwaan adalah lebih 

baik dan lebih kekal serta lebih suci.
47

 Islam adalah agama fitrah, yang tidak 

mengajarkan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan fitrah, yang membawa 

kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itulah Islam tidak menentukan satu 

pakaian khusus yang tidak boleh dipakai, akan tetapi membolehkan seluruh 

bentuk pakaian untuk seluruh umat di setiap tempat selama pakaian-pakaian itu 

sesuai dengan aturan dan kaidah-kaidah syari‟at yang telah ditetapkan Islam, baik 

laki-laki maupun perempuan. 

b. Tujuan Berpakaian Menurut Islam 

Islam sangat mencintai keindahan, menganjurkan bahkan menyuruh setiap 

manusia untuk hidup teratur, rapi, gerak mereka indah, sedap dipandang mata 

dalam mensyukuri nikmat perhiasan dan pakaian yang Allah ciptakan. Bila 

                                                           
46

Lihat Tafsir Al Karim Al Mannan (tafsir Ibnu Sa‟adi), juz 2, hal. 102. 
47

Lihat Tafsir karangan Syaikh Muhammad Al Utsaimin. hal. 68. 



30 
 

 
 

ditinjau tujuan pensyariatan pakaian dalam Al-Quran, didapati dua tujuan utama 

pensyariatan pakaian; Pertama untuk menutup aurat dan kedua sebagai perhiasan. 

Ini merupakan anugerah Allah kepada umat manusia, karena Allah telah 

menyediakan pakaian dan perhiasan, kiranya manusia dapat menggunakannya 

sesuai dengan ajaran Allah.
48

 

Allah SWT berfirman, dalam surat Al-A‟raf ayat 26 yang artinya: “Hai 

anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk 

menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa, Itulah 

yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. 

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa mengabaikan salah satu dari dua 

tujuan berpakaian; untuk menutup aurat atau berhias, maka sebenarnya orang 

tersebut telah menyimpang dari ajaran Islam dan mengikuti jejak syaitan. 

Menutup aurat merupakan kewajiban setiap muslim, kalau dilihat dari segi budaya 

maka manusia yang berbudaya sesuai dengan fitrahnya akan malu kalau auratnya 

terbuka.  

Pakaian juga secara kasat mata dapat membedakan manusia secara 

naluriah dengan binatang yang memang nalurinya tidak merasa malu tanpa 

memakai busana. Pensyariatan untuk menutup aurat ini berlaku bagi setiap 

manusia, dalam keadaan biasa walaupun ditempat terasing yang jauh dari 

pandangan masyarakat, sehingga kesopanan diharapkan merupakan kesopanan 

yang dijiwai oleh jiwa agama dan moral yang tinggi. 
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c. Model Pakaian Syar‟i 

Model merupakan  acuan yang dapat dijadikan contoh untuk menilai 

sebuah sistem tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga disebutkan 

bahwa model berarti pola (ragam, acuan, dan sebagainya) dari sebuah hal yang 

ingin dibuat atau dihasilkan. 

Model yang dimaksud yaitu model pakaian menurut ajaran Islam yang 

dapat dicontoh. Model pakaian di sini adalah bentuk jahitan pakaian, bentuk 

jahitan pakaian perempuan diharuskan sesuai dengan kriteria yang ada dalam 

Islam. Berikut syarat-syarat pakaian perempuan: 

1. Menutup aurat 

Menutup aurat dalam artian pakaian yang dipakai dapat menutup seluruh 

anggota badan yang tergolong dalam aurat, tidak boleh memakai pakaian pendek 

ataupun memiliki model yang dapat menampakkan aurat. Aurat yang dimaksud di 

sini adalah aurat perempuan berupa seluruh badan, kecuali muka dan telapak 

tangan.
49

 Sesuai dengan firman Allah SWT yang Artinya: 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah 

Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah 

mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-

putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau 

putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara 

perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang 

mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai 

keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 
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perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian 

kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.
50

 

 

Kebanyakan ahli tafsir baik dari golongan Sahabat, seperti Ibnu Abbas, 

Ibnu Umar maupun dari golongan Tabi‟in seperti: Said bin Jabir, Atha‟, Ikrimah, 

Dhahhak, Abu Sya‟sya‟, Ibrahim Al-Nakh‟i dan yang lainnya berpendapat bahwa 

maksud dari firman Allah (kecuali yang biasa nampak dari padanya) adalah muka 

dan kedua telapak tangan.
51

 

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, sebab turun ayat ini adalah seperti yang 

disebutkan oleh Muqatil Bin Hayyan, bahwa ia berkata “telah sampai kepada 

kami riwayat dari Jabir bin „Abdillah al-Anshari, ia menceritakan bahwa Asma‟ 

binti Martsad yakni seorang perempuan yang mempunyai kedudukan di kalangan 

Bani Haritsah. Di situ para wanita masuk menemuinya tanpa mengenakan kain 

sehingga tampaklah gelang pada kaki-kaki mereka dan tampak juga dada dan 

jalinan rambut mereka. Asma‟ berkata: “sungguh jelek kebiasaan seperti ini”. 

Lalu turunlah ayat tersebut.
52

 

Dari syarat pertama ini, maka jelaslah bagi seorang muslimah untuk 

menutup seluruh badan kecuali yang dikecualikan oleh syari‟at. Maka, sangat 

menyedihkan ketika seseorang memaksudkan dirinya memakai jilbab, tapi dapat 

kita lihat rambut yang keluar baik dari bagian depan ataupun belakang, lengan 

tangan yang terlihat sampai sehasta, atau leher dan telinganya terlihat jelas 

sehingga menampakkan perhiasan yang seharusnya ditutupi. 
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2. Longgar dan tidak membentuk tubuh 

Tujuan berpakaian adalah untuk menutup aurat, dan tempat-tempat 

perhiasan. Hal ini tidak akan dapat tercapai kecuali dengan menggunakan 

pakaian-pakaian yang longgar. Sedangkan pakaian yang sempit, sekalipun ia 

dapat menutupi warna kulit, tetapi lekukan tubuhnya dapat dilihat. Karena itu, 

diwajibkan bagi wanita untuk benar-benar memperhatikan ukuran penutup 

badannya, sebab menganggap remeh hal tersebut merupakan sebab-sebab 

timbulnya kerusakan dan fitnah.
53

 

Perempuan menggunakan pakaian sempit yang memperlihatkan bentuk 

tubuhnya, kemudian keluar ke tempat-tempat perkumpulan laki-laki, maka hal ini 

dikhawatirkan termasuk dalam golongan wanita-wanita yang berpakaian tapi pada 

dasarnya telanjang. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:  

ِسَياٌط َكَأْذنَاِب اْلبَ َقِر َيْضرِبُ ْوَن ِِبَا النَّاَس َوِنَساءٌ  َصنَ َفاِن ِمْن أَْىِل النَّاِر َلَْ أََر ُُهَا قَ ْوٌم َمَعُهْم 
 َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت ُُمَْياَلٌت َماِئاَلٌت ُرُءْوِسِهنَّ َكَأْسَنَمِة اْلُبْخِت اْلَمائَِلِة ََلَيْدُخْلَن اْْلَنََّة َوََل 

َرةِ  ْدَن َرْْيََها َوِإنَّ َرْْيََها لَيُ ْوَجُد ِمْن َمِسي ْ َكَذا وََكَذا )َرَواَه ُمْسِلُم(  َيَِ  
 Artinya: 

“Ada dua golongan yang merupakan bagian dari ahli neraka yang 

belum pernah aku lihat sebelumnya. Yaitu, suatu kaum yang 

memiliki cemeti seperti ekor sapi, mereka mencambuk orang lain 

dengannya, dan para wanita yang berpakaian namun telanjang, 

kepala mereka bagaikan punuk unta yang melenggng-lenggok, 

mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium 

wanginya. Sesungguhnya wangi surga itu dapat tercium dari jarak 

yang sangat jauh”. (HR. Muslim). 

An-Nawawi rahimahullah menjelaskan maksud sabda Nabi shallallahu 

„alaihi wa sallam: „wanita tersebut tidak akan masuk surga‟. Inti dari penjelasan 
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beliau, jika wanita tersebut menghalalkan perbuatan ini yang sebenarnya haram 

dan dia pun sudah mengetahui keharaman hal ini, namun masih menganggap halal 

untuk membuka anggota tubuhnya yang wajib ditutup (atau menghalalkan 

memakai pakaian yang tipis), maka wanita seperti ini kafir, kekal dalam neraka 

dan dia tidak akan masuk surga selamanya.
54

 

Ibnu Abdil Barr Rahimahullah berpendapat bahwa makna sabda 

Rasulullah SAW “berpakaian tetapi telanjang” di atas maksudnya adalah para 

wanita yang mengenakan busana yang tipis serta transparan sehingga tidak dapat 

menutupi anggota tubuh. Mereka itu berpakaian dari segi penamaan saja, pada 

hakikatya mereka telanjang.
55

  

3. Tidak tembus pandang/transparan 

Tembus pandang adalah yang dapat menampakkan kulit dibawahnya. 

Seandainya pakaian yang digunakan pakaian tipis yang dapat memperlihatkan apa 

yang tersembunyi di bawahnya maka, ia bukanlah pakaian yang sesuai dengan 

syariat Islam.
56

 Hal ini didasari dari sabda Rasulullah yang berbunyi: 

َها ِإَلَّ َىَذا َوَىَذا  َوَأَشاَر ِإَل  يا َأْْسَاَء ِإنَّ اْلَمْرأََة ِإَذا بَ َلَغِت اْلَمِحْيَض َلَْ ُتْصِلْح َأْن يُ َرى ِمن ْ
ْيوِ    )َرَواُه أَبُ ْو َداُوَد( َوْجِهِو وََكفَّ

Artinya:  

“Wahai Asma’ sesungguhnya perempuan itu apabila telah baligh, 

maka tidak boleh terlihat (anggota badan), melainkan ini dan ini”. 

Beliau bersabda sambil menunjukkan wajah dan kedua telapak 

tangannya. (HR. Abu Daud). 
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 Hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra tersebut menceritakan bahwa 

Asma‟ binti Abu Bakar telah masuk ke ruangan Nabi SAW dengan berpakaian 

tipis/transparan. Rasulullah SAW menganggap kain yang tipis tidak menutupi 

aurat, malah dianggap menyingkapkan aurat. Oleh karena itu Nabi SAW 

berpaling seraya memerintahkan Asma‟ untuk menutupi auratnya, yaitu 

mengenakan pakaian yang dapat menutupi kulitnya.
57

  

 Dari uraian di atas, perlu diluruskan anggapan selama ini bahwa busana 

muslimah itu yang penting sudah menutup aurat, sedang model baju baik berupa 

terusan atau potongan, atau memakai celana panjang, dianggap tidak bertentangan 

dengan ajaran syariat. Anggapan seperti ini melahirkan kepercayaan bagi individu 

untuk menggunakan model potongan atau bercelana panjang jeans dengan alasan 

sudah menutup aurat. Kalau sudah menutup aurat, dianggap sudah berbusana 

muslimah secara sempurna, sekalipun pada hakikatnya mereka berpakaian 

“setengah telanjang”.   

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Saidah Aisyah r.a melepaskan 

kerudung tipis yang dipakai oleh wanita pada masa itu, lalu memerintahkan untuk 

memakai yang tebal dan berkata: kerudung adalah yang dapat menutupi kulit dan 

rambut. Dalam kisah lain Aisyah melihat keponakannya Hafsah binti 

Abdurrahman memakai kerudung yang menampakkan dahinya, lalu Aisyah 

mengambil dan berkata kepada keponakannya: “tidaklah engkau mengetahui apa 

firman Allah dalam surat An-Nur?”.
58
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4. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir 

 Banyak mode pakaian perempuan sekarang yang sangat bertentangan 

dengan ajaran Islam. Pakaian perempuan muslimah yang benar adalah yang telah 

ada sejak dahulu, tanpa harus diubah sedikitpun. Tidak dilarang untuk 

memvariasikan bentuk jahitan dan model pakaian, selama itu tidak bertentangan 

dengan ajaran Islam. Sebagaimana laki-laki, perempuan juga dilarang untuk 

menyerupai orang-orang kafir, termasuk menyerupai dalam hal berpakaian. 

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah bersabda: 

ُهْم )َرَواُه أَبُ ْو َداُوُد(َمْن َتَشبََّو ِبقَ   ْوٍم فَ ُهَو ِمن ْ
Artinya: 

Barangsiapa menyerupai satu kaum, maka ia termasuk bagian dari 

mereka.(HR. Abu Daud). 

Pada zaman yang banyak godaan dan fitnah ini, sebagian perempuan 

senang ikut-ikutan sampai mereka “tergila-gila”. mereka mengikuti akhlak bejat 

perempuan-perempuan Barat yang tidak memiliki maksud kecuali memamerkan 

kemolekan tubuh tanpa mau memelihara akhlak dan kehormatan.
59

 Lalu, 

perempuan muslimah pun meniru akhlak buruk dan gaya berpakaian mereka yang 

penuh dengan tabarruj.
60

 

                                                                                                                                                               
yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, 

dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 

atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera 

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, 

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-

anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, 

Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur :31). 
59
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Maksud tidak menyerupai pakaian wanita kafir di atas adalah sebagaimana 

kita ketahui, mereka (orang kafir) suka menampakkan bentuk dan lekuk tubuh 

dengan memakai pakaian yang ketat atau transparan, tidak peduli dengan 

penyerupaan pakaian perempuan dengan laki-laki. Bahkan terkadang mereka 

sengaja menampakkan auratnya dengan berpakaian minim atau pakaian pendek 

yang tidak menutupi aurat.  

       5.  Pakaian Islami Menurut Dinas Syariat Islam Aceh 

       a.  Syarat-syarat Pakaian Syar‟i  

 Memakai pakaian Islami pada hakikatnya adalah mengimplementasikan 

keimanan dalam hal kewajiban menutup aurat dalam kehidupan nyata, ini sesuai 

dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam tatanan kehidupan bernegara 

khususnya bagi yang berada dalam wilayah Aceh adalah merupakan kewajiban 

mematuhi uli al-Amri sebagaimana tertuang dalam Qanun nomor II tahun 2002 

mengenai pelaksanaan syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam. 

Qanun nomor II tahun 2002 pasal 13 ayat 1 dengan jelas menyatakan: “Setiap 

orang Islam wajib berbusana Islami”.
61

 

 Dalam penjelasan pasal 13 qanun nomor. II ini dijelaskan yang dimaksud 

dengan busana Islami adalah pakaian yang menutup aurat yang tidak tembus 

pandang dan tidak membentuk tubuh. Dari pasal 13 qanun nomor II ayat (1) dapat 

                                                                                                                                                               
mempertontonkan rambut, leher, serta perhiasan seperti kalung, permata, dan sejenisnya. Imam 

Bukhari mendefinisikan tabarruj dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang 

wanita.  Menurut Syeikh al-Maududi, kata tabarruj bila dikaitkan dengan seorang wanita, 

memiliki tiga pengertian, pertama, menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang 

membangkitkan birahi di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya. Kedua, memamerkan 

pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya. Ketiga, 

memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan 

muhrimnya.  
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disimpulkan ada tiga syarat yang harus ada  pada pakaian, sehingga dapat 

dikatakan sebagai pakaian Islami, yaitu menutup aurat, tidak tembus pandang, dan 

tidak memperlihatkan bentuk tubuh.
62

 

b. Kewajiban Menggunakan Pakaian Islami di Aceh 

Sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah 

lahirnya Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang 

Ibadah, Aqidah, dan Syiar Islam yang bertujuan untuk memelihara keimanan dan 

ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran yang menyesatkan, 

meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah, serta menyediakan 

fasilitasnya, menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan agama guna 

menciptakan suasana lingkungan yang Islami.
63

 

Ketentuan tentang kewajiban untuk menggunakan busana Islami bagi 

perempuan muslim di seluruh wilayah Provinsi Aceh terdapat dalam Qanun No. 

11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam bidang Ibadah, Aqidah, dan 

Syiar Islam pada pasal 13 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: 

(1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. 

(2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha atau 

institusi  masyarakat wajib membudayakan busana Islami di 

lingkungannya.
64

 

Ketentuan penggunaan busana Islami ini tidak hanya berlaku bagi 

perempuan saja, akan tetapi juga berlaku bagi kaum laki-laki. Namun demikian, 

pada tataran pelaksanaannya di lapangan, penerapan aturan berbusana yang Islami 
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ini lebih ditekankan pada perempuan. Karena perempuan memiliki batasan-

batasan aurat yang lebih spesifik daripada laki-laki, terutama pada bagian kepala. 

Seluruh perempuan muslimah di wilayah provinsi Aceh wajib menggunakan 

penutup kepala (jilbab) apabila keluar dari tempat kediamannya. 

Kewajiban menggunakan busana Islami bagi perempuan muslimah juga 

berlaku pada instansi pemerintah termasuk TNI dan Polri. Warna busana yang 

dikenakan disesuaikan dengan warna pakaian dinas masing-masing dan harus 

seragam. begitu juga dengan pakaian mahasiswa-mahasiswi yang harus di 

sesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

C. Dakwah Bil-Hal 

1. Pengertian Dakwah Bil-Hal 

Secara terminologis dakwah mengandung pengertian mendorong manusia 

agar berbuat kebajikan dan menurut pada petunjuk, menyeru mereka berbuat 

kebajikan dan melarang mereka dari perbuatan mungkar agar mereka mendapat 

kebahagiaan dunia dan akhirat.
65

 Dakwah bil-hal mengandung arti memanggil, 

menyeru, mengajak dengan perbuatan nyata. Pengertian ini sejalan dengan 

ungkapan hikmah Lisan al-haal abyanu min lisan al-maqaal, kenyataan itu lebih 

menjelaskan dari ucapan. Dengan demikian yang dimaksud dengan dakwah bil-

hal adalah memanggil, menyeru ke jalan Tuhan untuk kebahagiaan dunia dan 

akhirat dengan menggunakan bahasa keadaan manusia yang didakwahi (mad‟u).
66

 

Dalam pengertian lebih luas dakwah bil-hal, dimaksudkan sebagai 

keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok 
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untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan 

sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang 

berarti banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, 

kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran 

dakwah.
67

 Karena merupakan aksi atau tindakan nyata maka dakwah bil-hal lebih 

mengarahkan pada tindakan menggerakkan atau aksi menggerakkan mad‟u 

sehingga dakwah ini lebih berorientasi pada pengembangan masyarakat.
68

 

Sementara itu E. Hasim dalam Kamus Istilah Islam memberikan 

pengertian bahwa yang dimaksud dengan dakwah bil hal adalah dakwah dengan 

perbuatan nyata.
69

 Kemudian ada juga yang menyebutkan dakwah bil-hal dengan 

istilah dakwah bil-Qudwah yang berarti dakwah praktis dengan cara menampilkan 

akhlaq qarimah.
70

 Sejalan dengan ini seperti apa yang dikatakan oleh Buya 

Hamka bahwa akhlaq sebagai alat dakwah, yakni budi pekerti yang dapat dilihat 

orang, bukan pada ucapan lisan yang manis serta tulisan yang memikat tetapi 

dengan budi pekerti yang luhur.
71

 Kemudian dakwah bil-hal ditentukan pada 

sikap, perilaku dan kegiatan-kegiatan nyata yang interaktif mendekatkan 

masyarakat pada kebutuhan yang secara langsung atau tidak langsung dapat 

mempengaruhi peningkatan kualitas keberagamaan. 
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Berpijak dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa dakwah bil-hal 

mempunyai peran dan kedudukan penting dalam dakwah bil-lisan. Dakwah bil-

hal bukan bermaksud mengganti maupun menjadi perpanjangan dari dakwah bil-

lisan, keduanya mempunyai peran penting dalam proses penyampaian ajaran 

Islam, hanya saja tetap dijaga isi dakwah yang disampaikan secara lisan itu harus 

seimbang dengan perbuatan nyata Da'i. 

2. Ruang Lingkup Dakwah Bil-Hal 

Ruang lingkup dakwah bil-hal sebagaimana disebutkan dalam buku 

pedoman dakwah bil-hal adalah meliputi semua persoalan yang berhubungan 

dengan kebutuhan pokok (basic needs) manusia, terutama yang berkaitan dengan 

kebutuhan fisik material ekonomis, maka kegiatan dakwah bil-hal lebih 

menekankan pada pengembangan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik sesuai dengan tuntunan ajaran 

Islam.
72

 

Dakwah bil-hal yaitu metode dakwah melalui sikap, perbuatan, contoh, 

atau keteladanan, misalnya segera mendirikan shalat begitu terdengar adzan, 

membantu kaum dhuafa atau fakir-miskin, mendanai pembangunan mesjid atau 

membantu kegiatan dakwah, mendamaikan orang yang bermusuhan, bersikap 

Islami, dan lainnya.
73

 Metode dengan memberikan keteladanan ini akan membuat 

mad‟u tertarik untuk mengikuti apa yang dicontohkan da‟i. Dalam buku Ilmu 

Dakwah, Samsul Munir Amin menjelaskan metode ini akan memberikan kesan 
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yang tebal karena panca indra (indra lahir), perasaan, dan pikiran (indra batin) 

dapat dipekerjakan sekaligus. 

Dakwah bil-hal merupakan satu pendekatan dakwah yang efektif dalam 

konteks psikologi dakwah kepada non-muslim. Contohnya, seperti kata pepatah, 

“senyum, tak perlu kata apa-apa”. Menurut psikologi manusia, senyuman yang 

ikhlas akan membuatkan orang yang berada disekeliling kita merasa senang dan 

mampu menarik minat orang untuk lebih mendekati kita. Dalam hal ini, senyuman 

juga merupakan satu akhlak yang terpuji yang dianjurkan dalam Islam. Selain itu, 

terdapat banyak lagi akhlak dan nilai moral yang terpuji yang dianjurkan oleh 

Islam dalam setiap kehidupan manusia. Bermula dari akhlak antara manusia 

dengan pencipta, akhlak manusia sesama manusia, akhlak manusia dengan hewan, 

akhlak manusia dengan alam dan sebagainya. 

Dalam menyampaikan dakwah bil-hal, tentunya terdapat materi dakwah 

yang disampaikan.
74

 Materi dakwah adalah pesan-pesan atau segala sesuatu yang 

harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu keseluruhan ajaran 

Islam, yang ada di dalam kitabullah maupun sunnah Rasul, yang pada pokoknya 

mengandung tiga prinsip: 

a. Pesan akidah, meliputi iman kepada Allah SWT, iman kepada Malaikat-

Nya, iman kepada Kitab-kitab-Nya, iman kepada Rasu-rasul-Nya, iman 

kepada hari akhir, dan iman kepada Qadha-Qadar. 

b. Pesan Syariah, yang meliputi ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, Haji, 

serta Mu‟amalah. 
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c. Pesan Akhlaq yaitu yang menyangkut dengan kode etik, budi perkerti, 

tingkahlaku, baik yang berhubungan dengan Allah (secara vertikal) 

maupun dengan sesama manusia (secara horizontal).  

Pengembangan dakwah Islamiyah merupakan proses interaksi dari 

serangkaian kegiatan terencana yang mengarah pada peningkatan kualitas 

keberagamaan Islam. Kualitas itu meliputi pemahaman ajaran Islam secara utuh 

dan tuntas, wawasan keberagamaan, penghayatan dan pengamalannya. Sebagai 

proses maka tuntutan dasarnya adalah perubahan sikap dan perilaku yang akan 

diorientasikan pada sumber nilai yang Islami. 

Dakwah tidak saja memasyarakatkan hal-hal yang religius Islami, namun 

juga menumbuhkan etos kerja. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh dakwah 

bil-hal yang sering disebutkan oleh para mubaligh. Dakwah bil-hal lebih 

ditekankan pada sikap perilaku dan kegiatan-kegiatan nyata yang secara interaktif 

mendekatkan masyarakat pada kebutuhannya yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat mempengaruhi peningkatan keberagamaan.
75

  

Sebagaimana yang sudah penulis sebutkan sebelumnya bahwa dakwah bil-

hal juga disebut sebagai “Dakwah bil qudwah hasanah” yang berarti dakwah 

melalui tingkahlaku serta contoh teladan yang baik. Ditonjolkan melalui akhlak 

dan nilai moral yang terlahir pada diri seseorang individu muslim.
76

 Ab. Aziz 

Mohd. Zin menyebut dakwah bil-hal sebagai: “dakwah melalui contoh teladan 

yang baik. Ia menjadi contoh teladan atau model kepada kemuliaan dan 
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keagungan Islam. Penonjolan contoh teladan yang baik dalam kehidupan harian 

orang Islam satu perkara yang penting dalam dakwah karena ia boleh 

memperlihatkan tentang kemuliaan agama Islam yang perlu diikuti oleh semua 

orang. Contoh teladan yang baik akan menjadi pengaruh yang besar kepada orang 

lain untuk mengikuti sesuatu cara hidup yang ditunjukkan”
77

 

Dari beberapa pengertian dakwah bil-hal yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa dakwah bil-hal adalah dakwah yang dilakukan 

melalui contoh teladan yang baik, yaitu dari segi tingkahlaku maupun penampilan 

atau cara berpakaian, oleh karena itu etika berpakaian atau berbusana termasuk 

dalam dakwah bil-qudwah hasanah (keteladanan).  

3. Dakwah Bil-Qudwah 

 Dakwah bil-Qudwah adalah dakwah dengan perbuatan nyata atau 

keteladanan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, terbukti bahwa 

pertama kali tiba di Madinah yang dilakukan adalah pembangunan Mesjid Quba, 

mempersatukan kaum Ansor dan Muhajirin dalam ikatan ukhuwah islamiyah dan 

seterusnya.
78

 Dakwah dalam kondisi tertentu juga dinilai sangat efektif. Ini 

dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan ikhwal si juru dakwah 

(da‟i). Dakwah dengan cara ini mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diri 

si penerima dakwah. 

Metode Teladan disebut juga direct method ialah metode penyampaian 

dakwah, dengan jalan memberikan teladan langsung, sehingga orang sudah 
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tertarik untuk mengikuti apa yang diserukan. Metode ini diberikan dengan cara 

memperlihatkan sikap, gerak-gerik, kelakuan, perkataan, dan cara berpakaian, 

dengan harapan setelah penerima dakwah melihat, dan memperhatikan semuanya 

itu, kemudian dapat dicontohnya.
79

 Demikianlah metode ini dapat dipergunakan 

untuk menyampaikan dakwah, baik mengenai akhlak, cara bergaul, cara 

beribadah, berumah-tangga, dan termasuk pada semua aspek kehidupan, dapat 

disampaikan dengan metode ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

  Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh 

kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.
80

 Oleh karena itu dalam 

penulisan karya ilmiah metode penelitian sangatlah diperlukan. Hal ini untuk 

melaksanakan langkah-langkah penelitian guna mempermudah  mendapatkan data 

serta dianalisis untuk dijadikan laporan. 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk 

menjelaskan fenomena dalam masyarakat dan penelitian ini dilakukan secara 

mendalam untuk mendapatkan informasi atau data yang lebih lengkap, dan 

biasanya pada penelitian ini waktunya tidak ditentukan, karena selama peneliti 

belum puas dengan hasil penelitiannya ia bisa meneliti kembali sampai merasa 

puas dengan apa yang diteliti. 

  Untuk mengadakan pengkajian selanjutnya terhadap istilah kata kualitatif, 

perlu kiranya dikemukakan beberapa definisi. Pertama, Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). 

Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam 
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variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan.
81

 

 Kemudian bisa disebutkan penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.
82

 karena dalam penelitian ini 

peneliti langsung kelapangan untuk mendapatkan data-data dan informasi yang 

dibutuhkan.  

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dari populasi sasaran penelitian ini ditentukan 

berdasarkan teknik purposive sampling, yaitu dengan menggunakan teknik 

penentuan responden dengan pertimbangan tertentu.
83

 Subjek sendiri akan dipilih 

sesuai dengan yang diperlukan penulis, karena yang digali di sini adalah 

kedalaman informasi, bukan kuantitas responden. Istilah subjek penelitian adalah 

individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa subjek penelitian adalah orang yang memahami 

informasi mengenai objek penelitian, baik sebagai pelaku maupun orang yang 

memahami objek peneltian.
84

 

Dalam metode peneltian kualitatif yang terpenting adalah subjek 

penelitian. Peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi 

terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti, serta memberikan masukan pada 

peneliti, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diwawancara untuk 

mendapatkan data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti. Subjek dalam 

penelitian ini adalah Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas 

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis lakukan pada karya ilmiah ini adalah di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda 

Aceh. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas beberapa pertimbangan, 

diantaranya pada Fakultas tersebut masih banyaknya mahasiswi menggunakan 

pakaian yang bertentangan dengan etika berpakaian dalam Islam. Kemudian 

kampus tersebut juga merupakan universitas yang berbasis Islam. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
85

 

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini  adalah dengan cara observasi, wawancara (interview), dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

meneliti perilaku atau makna dari perilaku tersebut secara langsung di 
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lapangan.
86

 Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia 

dengan menggunakan panca indra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, 

dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta 

dibantu dengan panca indra lainnya. 

Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai 

dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta 

dapat dikontrol keandalan (realibilitas) dan kesahihannya (validitasnya). 

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses 

biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang 

terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.
87

 

Dalam hal ini peneliti mengobservasi langsung Mahasiswi-mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dari segi 

menggunakan pakaian pada saat berada di kampus. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara 

dengan responden, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.
88

 

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh 

pewawancara. informan adalah orang yang diperkirakan menguasai data, 

informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Materi wawancara adalah 
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persoalan yang ditanyakan kepada responden, berkisar antara masalah atau 

tujuan penelitian. Materi wawancara yang baik memiliki; pembukaan, isi, dan 

penutup.
89

 

Wawancara yang merupakan alat untuk memperoleh informasi 

langsung dari sumbernya akan dilakukan dengan cara terbuka, bebas, dan 

tidak terlepas dari permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu wawancara 

juga menjadi alat untuk penjelasan tentang informasi yang telah didapatkan 

untuk menindak lanjuti pada informasi dalam penelitian yang dilakukan. 

Teknik wawancara penulis gunakan untuk memperoleh informasi 

secara langsung tentang bagaimana model pakaian Mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, bagaimana pemahaman Mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry terhadap etika berpakaian 

Muslimah dan relevansinya terhadap dakwah bil-hal. 

Peneliti di sini mewawancarai beberapa orang mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi angkatan 2015 dan angkatan 2016, yaitu Mahasiswi 

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), Mahasiswi Jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), Mahasiswi Jurusan Manajemen 

Dakwah (MD), serta Mahasiswi Jurusan Bimbingan Konseling Islam (BKI).  

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, 

dalil atau hukum yang berhubungan dengan penelitian.
90
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Dokumentasi yang peneliti dapatkan disini berupa foto-foto, selama 

melakukan observasi maupun saat wawancara di lingkungan Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.  

E. Informan Penelitian  

Informan merupakan seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi 

penting tentang suatu objek penelitian.
91

 Informan penelitian yang dimaksud di 

sini adalah Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi angkatan 2015 dan 2016 

yang berjumlah 20 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut 

ini 

Tabel 3.1: Informan penelitian 

No Nama Jurusan Angkatan 

1 Khalidar  KPI 2015 

2 Desi Laila Sari KPI 2015 

3 Husna  KPI 2015 

4 Misna Novita Dewi  KPI 2016 

5 Nurul Izzati KPI 2016 

6 Nurhaliza  MD 2015 

7 Maqfirah  MD 2015 

8 Ida Fadila MD 2015 

9 Saumi Rahmadayani MD 2016 

10 Zannataini  MD 2016 

11 Laras Safitri BKI 2015 

12 Aida Fitri BKI 2015 

13 Maulida  BKI 2015 

14 Nurmala Suri BKI 2016 

15 Putri Hanah Anggara BKI 2016 

16 Siska Hermalinda PMI 2015 

17 Julita Mentari PMI 2015 

18 Siti Usnatun PMI 2015 

19 Cut Betari PMI 2016 

20 Desi Alfia Dewi PMI 2016 
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Peneliti mewawancarai mahasiswi tersebut secara mendalam tentang etika 

dalam berpakaian, dan juga peneliti akan melihat pada Mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi bagaimana tentang hal seperti berikut: 

1. Bagaimana model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh? 

2. Bagaimana pemahaman Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

UIN Ar-Raniry terhadap etika berpakaian Muslimah dan relevansinya 

terhadap dakwah bil-hal? 

Data yang diperoleh dari informan dikumpulkan dan dihubungkan, 

kemudian data tersebut dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang mencuat. 

Jadi penelitian ini akan bersifat induktif.
92

 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif 

deskriptif, artinya penulis melakukan pengumpulan data dari penelitian untuk 

selanjutnya disusun secara sistematis.
93

 Data dari hasil wawancara, observasi dan 

analisis dikumpulkan dan dilakukan pemisahan antara data penting dan data yang 

tidak penting. Selanjutnya penulis melakukan analisis data untuk dijabarkan 

sebagai hasil penelitian. 

Analisis data, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif adalah 

mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan 

dipahami secara lebih spesifik dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang 

sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan 
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dimaknai sama atau relatif sama dan tidak menimbulkan perspektif yang berbeda-

beda.
94

 

Setelah penulis melakukan pengolahan data, maka pada tahap selanjutnya 

dilakukan analisis data. Adapun teknik analisa data yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini, yaitu menggunakan analisa deskriptif. Analisa data deskriptif, yaitu 

merupakan cara menganalisa data dengan mendeskripsikan keadaan subjek dan 

objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada dan apa adanya. Diantara tahap 

analisis data dengan beberapa langkah berikut: 

1. Mengumpulkan data untuk diselidiki dan dianalisis. 

2. Menyeleksi data yang relevan. 

3. Menganalisis data. 

4. Menyimpulkan data. 

Analisis data bertujuan untuk memperoleh data yang efektif, setelah semua 

langkah pengumpulan data dilakukan. Kemudian data yang diperoleh diolah 

sedemikian rupa, dan dilakukan analisis data untuk memperoleh informasi yang 

bermanfaat, agar peneliti lebih mudah dalam menarik suatu keputusan yang pasti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry secara resmi beridiri berdasarkan 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
95

 

Sebelum berubah status menjadi UIN, Lembaga pendidikan tinggi ini bernama 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry yang didirikan pada tanggal 5 Oktober 

1963. IAIN Ar-Raniry merupakan Institut Pendidikan Islam ketiga Indonesia setelah 

IAIN Sunan Kalijaga dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada saat diresmikan 

IAIN yang saat ini menjadi UIN Ar-Raniry hanya memiliki tiga Fakultas, yaitu 

Fakultas Syari’ah, Fakultas Tarbiyah, serta Fakultas Ushuluddin, kemudian dalam 

perkembangannya IAIN Ar-Raniry dilengkapi dengan Fakultas Dakwah.
96

  

Setelah beberapa tahun menjadi cabang dari IAIN Yogyakarta, pada tahun 1963 

fakultas-fakultas tersebut berafiliasi dengan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Kondisi ini berjalan sekitar enam bulan, dan akhirnya IAIN Ar-Raniry resmi bediri 

sendiri, tepatnya pada tanggal 5 Oktober 1963.
97

 Ketika diresmikan, lembaga ini telah 

memiliki tiga fakultas, yaitu Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas 
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Ushuluddin. Kemudian, dalam perkembangannya, IAIN Ar-Raniry dilengkapi dengan 

dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah (1968), dan Fakultas Adab (1983).  

Fakultas Dakwah didirikan pada tahun 1968, tepat lima tahun setelah IAIN Ar-

Raniry diresmikan. Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry merupakan Fakultas Dakwah 

pertama dilingkungan IAIN di Indonesia. Pada tahun 1982, Fakultas Dakwah 

memiliki dua jurusan yaitu Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI) dan 

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat (BPM).  

Kemudian pada periode 1992-1993 Fakultas Dakwah menghasilkan empat 

jurusan, yaitu Penerangan dan Penyiaran Agama Islam (PPAI), Bimbingan dan 

Penyuluhan Masyarakat (BPM), Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), dan 

Manajemen Dakwah. Penambahan jurusan-jurusan baru tersebut sebagai langkah 

mengikuti tuntutan kemajuan zaman dan tuntutan realita (marketing needs) bagi 

kebutuhan masyarakat secara global.  

Selanjutnya pada tahun 2013 Fakultas Dakwah berubah menjadi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, diikuti juga oleh perubahan dua jurusan, yaitu Dakwah 

Manajemen Dakwah (DMD) menjadi Manajemen Dakwah (MD), dan Jurusan 

Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI) menjadi Bimbingan Konseling Islam (BKI). 

Sementara Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), dengan jurusan 

Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) tidak mengalami perubahan.
98

 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan sarana perkembangan ilmu 

pengetahuan sosial masyarakat, sosio kultural, dan agama, melibatkan berbagai 

                                                           
98

http://komunikasi-arraniry.org/?page_id=298. Diakses pada 08 Mei 2017. 



56 
 

 
 

jurusan dan konsentrasi bidangnya. Adapun tujuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

adalah melahirkan sarjana dakwah dan publisistik yang berpengetahuan dan 

mempunyai keahlian untuk menyampaikan dakwah dengan berbagai cara kepada 

umat.
99

 Fakultas Dakwah dan Komunikasi terdiri dari empat prodi, yaitu: 

1. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) 

2. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) 

3. Prodi Manajemen Dakwah (MD) 

4. Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI).
100

 

 Kemudian Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi saat ini sebagai 

berikut: 

 Dekan    : Dr. Kusmawati Hatta, M. Pd 

 Wakil Dekan I  : Dr. Juhari Hasan, M. Si 

 Wakil Dekan II  : Dr. Jasafat, M. A 

 Wakil Dekan III  : Drs. Baharuddin, AR, M.Si.
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Tabel 4.1: Jumlah Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

Semester Genap Tahun Akademik 2016/ 2017 

 

No Jurusan 

Angkatan/ Semester 

Jumlah 
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

II IV VI VIII X XII XIV 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

1 KPI 86 56 61 43 66 57 72 48 72 30 21 4 7 3 626 

2 BKI 40 89 27 82 43 106 32 83 29 27 10 10 1 2 581 

3 MD 63 55 48 35 53 73 81 33 26 9 8 4 2 0 490 

4 PMI 25 36 23 26 32 26 36 25 17 2 13 2 6 1 270 

Jumlah 450 345 456 410 212 72 22 1967 

Sumber: Kasubbag Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. 

Keterangan:  

Laki-laki (LK) = 1000 orang  

Perempuan (PR) = 967 orang 

 

B. Model Pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi  

Model pakaian dalam Islam harus menutupi seluruh aurat, karena pakaian 

yang dipakai merupakan simbol identitas seorang muslimah, dan hal tersebut 

bersumber dari Al-Qur’an dan Hadits. Kemudian dalam hal ini peneliti melakukan 

observasi terhadap model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada 

semua angkatan yang masih aktif kuliah dari angkatan 2010 - 2016 sejak bulan 

September 2016 hingga bulan April 2017 (delapan bulan). Untuk angkatan 2010 

sudah banyak yang menamatkan studi, hanya beberapa orang yang sedang 

menyelesaikan skripsi yang dapat peneliti amati. 
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Peneliti mengelompokkan tiga periode masa obsevasi, periode pertama bulan 

September – November 2016 (tiga bulan), periode kedua bulan Desember 2016 - 

Februari 2017 (tiga bulan), dan periode ketiga bulan Maret - April 2017. 

1. Periode pertama (September – November 2016). 

 Bulan September hingga November 2016 peneliti melakukan observasi di 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan mengamati secara langsung model pakaian 

yang digunakan oleh Mahasiswi saat perkuliahan. Peneliti duduk di depan Kasubbag 

Akademik, depan ruang belajar, kantin, serta tempat lainnya di lingkungan Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, saat observasi berlangsung peneliti membuat dokumentasi 

dengan memotret Mahasiswi tersebut. 

Pada saat observasi peneliti melihat dengan jelas model pakaian yang 

dikenakan oleh mahasiswi, diiantara mereka ada yang berpakaian sopan dan longgar, 

ada yang memakai baju lengan pendek, ada yang memasukkan baju ke dalam, jilbab 

tidak diulurkan hingga dada, walau agak jarang ada pula yang mengenakan pakaian 

transparan, sanggul rambut yang tinggi sampai ke pucak kepala, bahkan sebagian 

mahasiswi mengenakan gamis namun ketat (membentuk tubuh). 

Selain itu ada mahasiswi yang memakai Pakaian sopan atau pakaian syar’i 

tentunya pakaian yang menutupi aurat, yaitu memakai pakaian longgar (tidak 

membungkus), tidak transparan, jilbab diulurkan hingga dada, tidak memasukkan 

baju ke dalam, dan memakai kaos kaki.  

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa “hendaklah kaum perempuan 

mengulurkan jilbab hingga ke dadanya, supaya mereka lebih mudah untuk dikenal”. 
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Kemudian kaum perempuan memakai baju lengan pendek dilarang dalam anjuran 

Islam, karena hal tersebut masih menampakkan aurat. Sebagaimana yang sudah 

peneliti sebutkan sebelumnya bahwa bagi perempuan muslimah pakaian yang dipakai 

harus dapat menutupi seluruh badannya yang tergolong dalam aurat. Pakaian harus 

tebal (tidak tipis) dan tidak membentuk tubuh (ketat). 

Kemudian kaum perempuan (mahasiswi) memasukkan baju ke dalam 

memang menutupi aurat, akan tetapi etika dari segi memasukkan baju ke dalam tidak 

baik, karena memasukkan baju ke dalam tersebut merupakan cara berpakaian bagi 

kaum laki-laki bukan untuk perempuan.  

2. Periode kedua (Desember 2016 - Februari 2017) 

Observasi peneliti pada Desember 2016 - Februari 2017 di Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi, ada mahasiswi yang berpakaian sesuai dengan model pakaian 

syar’i, serta ada mahasiswi lainnya yang belum memenuhi model pakaian sesuai 

syar’i atau belum sesuai dengan anjuran Islam karena masih menampakkan aurat. 

Diantara mahasiswi yang berpakaian sesuai syar’i tersebut yaitu memakai 

pakaian longgar serta mengenakan cadar, mengulurkan Jilbabnya hingga dada, serta 

memakai kaos kaki, sehingga aurat mereka tertutupi dengan pakaian yang mereka 

kenakan. Sedangkan Mahasiswi yang berpakaian tidak memenuhi model pakaian 

syar’i tersebut dilihat dari belahan rok yang menampakkan auratnya, memakai baju 

lengan pendek, rok tipis atau transparan, dan memakai jilbab yang tidak diulurkan 

hingga dada. 
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3. Periode ketiga (Maret - April 2017.) 

 Observasi peneliti pada bulan Maret hingga April 2017, terhadap Mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi diantara mereka ada yang mengenakan pakaian 

sesuai model pakaian dalam Islam atau pakaian syar’i yaitu, longgar dan menutup 

aurat, jilbab diulurkan hingga dada, memakai kaos kaki, tidak memasukkan baju ke 

dalam, bahkan ada diantara mereka yang memakai cadar. Selain itu ada mahasiswi 

yang tidak memenuhi kriteria model pakaian syar’i ialah terlihat dari segi cara 

berpakaiannya, yaitu mereka memasukkan baju ke dalam, memakai baju lengan 

pendek, dan tidak memakai kaos kaki. 

 Syarat pakaian bagi perempuan dalam Islam yaitu harus menutup aurat. Aurat 

perempuan berupa seluruh badan, kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian 

pakaian tersebut tidak boleh membentuk tubuh, tidak tembus pandang (transparan), 

dan tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
102

 

 Selama peneliti melakukan observasi tentang model pakaian Mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari periode pertama hingga periode ketiga yang 

berlangsung selama delapan bulan, peneliti menemukan bahwa kesalahan model 

pakaian yang mereka kenakan selalu sama. Kesalahan yang peneliti peroleh di 

lapangan yaitu, seperti memasukkan baju ke dalam, memakai pakaian tipis 

(transparan), memakai baju gamis yang membentuk tubuh, tidak memakai kaos kaki, 

                                                           
102

Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, Perhiasan Wanita Muslimah, (Jakarta: Media Grafika, 

2003), hal. 56. 
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jilbab tidak diulurkan hingga dada, bahkan ada juga diantara mereka yang memakai 

punuk-punuk unta (sanggul tinggi) yang hal tersebut dialarang dalam ajaran Islam. 

 Kemudian pada saat proses observasi di lapangan, peneliti juga menemukan 

bahwa model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi ada yang sesuai 

dengan kriteria model pakaian syar’i. Diantara pakaian mahasiswi yang seuai terlihat 

dari segi memakai baju yang longgar (tidak ketat), pakaian tebal (tidak tipis), 

jilbabnya yang besar (menutupi dada), memakai kaos kaki, sehingga aurat mereka 

tertutupi dengan pakaian yang mereka pakai.  

Selama tiga periode tersebut peneliti mengobservasi ratusan Mahasiswi 

Fakultas Dakwah dan Komunikasi sejak bulan September 2016 hingga April 2017. 

Namun untuk memperkuat observasi, peneliti meng-input data dalam bentuk 

dokumentasi dengan memotret 50 orang Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi.  

 Berikut beberapa tampilan model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah yang 

tidak sesuai syar’i berdasarkan hasil observasi selama tiga periode: 

 
Gambar 4.1: baju lengan pendek 
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Gambar 4.2: baju lengan   Gambar 4.3: baju lengan        Gambar 4.4: baju lengan  

 Pendek       pendek                 pendek 

 

      
Gambar 4.5:   Gambar 4.6:      Gambar 4.7:  

baju lengan pendek    baju lengan pendek    Tidak memakai kaos kaki 
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Gambar 4.8: Tidak           Gambar 4.9:                        Gambar 4.10: Tidak memakai 

memakai kaos kaki          Menampakkan betis               kaos kaki  

  

 

     
Gambar 4.11: Tidak memakai   Gambar 4.12: Memasukkan     Gambar 4.13:  

kaos kaki dan jilbab       baju ke dalam dan tidak      Memasukkan 

transparan       memakai kaos kaki        baju ke dalam 
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Gambar 4.14: Memasukkan    Gambar 4.15: Memasukkan   Gambar 4.16:  

    baju ke dalam  baju ke dalam  Memasukkan baju ke 

        dan rok transparan 

     

 

       
Gambar 4.17: Memakai baju  Gambar 4.18: Memasukkan       Gambar 4.19: Tidak 

       Pendek    baju ke dalam     mengulurkan jilbab 

          hingga dada 
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Gambar 4.20: Memakai             Gambar 4.21: Memakai baju  Gambar 4.22:  

sanggul tinggi dan jilbab     lengan pendek      Memasukkan baju ke 

tidak menutupi dada                    dalam, lengan baju 

    pendek, dan jilbab 

    tidak menutupi dada 

 
 

        
Gambar 4.23: Memasukkan  Gambar 4.24: Baju lengan  Gambar 4.25: Jilbab   

baju ke dalam dan jilbab pendek     tidak menutupi dada       

tidak menutupi dada 
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Gambar 4.26: Jilbab       Gambar 4.27: Jilbab tidak     Gambar 4.28: Memakai 

tidak menutupi dada           menutupi dada      sanggul tinggi 

 

 

      
Gambar 4.29: Memasukkan      Gambar 4.30: Memakai  Gambar 4.31: 

baju ke dalam                             baju pendek   Memakai baju pendek 
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 Kemudian berikut beberapa tampilan model pakaian Mahasiswi Fakultas 

Dakwah yang sesuai syar’i berdasarkan hasil observasi selama tiga periode,  

                  
Gambar 4.32:     Gambar 4.33: Memakai    Gambar 4.34 

Memakai baju longgar  baju longgar dan jilbab 

dan jilbab menutupi                 besar 

dadanya 

             
Gambar 4.35:      Gambar 4.36: Memakai jilbab yang 

Keterangan:                                                                           diulurkan hingga dada 

Gambar 4.34 dan gambar 4.35:  

Memakai baju longgar, jilbab  

diulurkan hingga dada, memakai 

kaos kaki, dan memakai cadar 
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Gambar 4.37 dan gambar 4.38: Berpakaian longgar, 

mengulurkan jilbab hingga dada, dan juga memakai 

kaos kaki. 

 

         
    Gambar 4.39 dan gambar 4.40: Memakai pakaian longgar, mengulurkan 

jilbab, memakai kaos kaki. 
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C. Pemahaman Mahasiswi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

Terhadap Etika Berpakaian Muslimah Dan Tanggung Jawabnya Terhadap 

Dakwah Bil-Hal 

Pada dasarnya pakaian merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia. 

Dalam Islam  mengenakan pakaian menjadi suatu kewajiban untuk menutup aurat 

baik laki-laki maupun perempuan, kemudian setiap pakaian yang dikenakan akan 

dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak.
103

 Khusus bagi kaum perempuan 

dalam Islam diharuskan mengenakan pakaian yang sesuai dengan anjuran syariat baik 

yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Hadits. 

Wawancara peneliti dengan Nurul Izzati Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi bahwa etika berpakaian muslimah 

yaitu tata cara seseorang dalam berpakaian sesuai ajaran Islam terutama seorang 

perempuan, perempuan harus berpakaian menutup aurat, dan syarat ia menutup aurat 

bukan hanya sekedar menutupi kulit akan tetapi pakaian harus longgar, bersih, tidak 

memakai wangi-wangian, tidak ada gambar-gambar aneh seperti salip, dan tenggorak, 

karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran Islam.  

“Pakaian perempuan dalam Islam itu harus menutupi seluruh badannya 

kecuali muka dan telapak tangan, jika seorang perempuan mampu memakai 

cadar maka lebih baik, akan tetapi jika tidak memakai cadar gak masalah 

asalkan perempuan tersebut mengerti dan tidak melanggar aturan Islam. 

Kemudian tanggungjawab kita terhadap dakwah bil-hal dari segi berpakaian 

sangat perlu dipertahatikan bagaimana seharusnya kita berpakaian, jika 

seseorang berpakaian karena diri sendiri maka ia sudah melaksanakan 

perintah Allah Swt., Allah menganjurkan tutuplah auratmu dan labuhkan 
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Nurlaela Isnawati, inilah Wanita-wanita yang ditolak Surga, (Yogyakarta: DIVA Press, 

2014), hlm. 68. 



70 
 

 
 

jilbabmu keseluruh badan-mu, maka sebagai mahasiswi dakwah harus 

mempertahankan pakaiannya, baik masih berperan sebagai mahasiswi 

maupun sudah menjadi sarjana.”
104

  

 

Berdasarkan pendapat Nurul Izzati tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

anjuran Islam disunnahkan bagi kaum perempuan untuk memakai cadar. Maka 

sebagai perempuan muslimah jika melaksanakan hal tersebut akan lebih baik untuk 

menyempurnakan dirinya dalam berpakaian. Kemudian tanggungjawab dakwah bil-

hal dari cara berpakaian merupakan hal yang sangat perlu diterapkan selama masih 

hidup, yang tentunya itu semua dimulai dari diri sendiri. 

Islam menganjurkan untuk menutup aurat agar terhindar dari fitnah, 

gangguan-gangguan, serta selamat dunia dan akhirat. Seperti dalam surat Al-Ahzab 

ayat 59, dijelaskan bahwa: Allah Swt., memerintahkan kepada perempuan untuk 

menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih 

mudah dikenal. Kemudian batasan aurat bagi perempuan ialah seluruh tubuhnya 

kecuali wajah dan telapak tangan.  

“Dakwah bil-hal yaitu berdakwah atau menyampaikan suatu kebenaran 

dengan perbuatan. Hubungannya dengan etika berpakaian itu sebelum kita 

menasehati orang lain atau mengajak kepada kebaikan, sebaiknya kita 

perbaiki diri sendiri dulu, baik dari perbuatan maupun penampilan, maka oleh 

karena itu penampilan sangat berpengaruh. Jadi relevansi terhadap dakwah 

bil-hal itu ada, sebaiknya kita terapkan pada diri sendiri dulu, seperti dakwah 

Nabi Muhammad Saw., yang awalnya dari keluarga, sahabat, maka sebaiknya 

kita berpakaian yang sesuai dulu, sebelum mengajak orang lain.”
105

 

 

                                                           
104

Hasil Wawancara dengan Nurul Izzati, Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, angkatan 2016, pada tanggal 08 April 2017. 
105

Hasil Wawancara dengan Husna, Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, 

angkatan 2015, pada tanggal 06 April 2017. 
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Sebagaimana wawancara peneliti dengan  Putri Hanah Anggara mahasiswi 

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam sebagai berikut: 

“Etika berpakaian dalam Islam itu ialah kita harus menutup aurat, dalam 

hadits juga ada disebutkan, memakai jilbab itu harus kita ulurkan hingga dada, 

kalau bisa jilbabnya besar. Sebagai mahasiswi Fakultas Dakwah saya rasa 

perlu sekali berpakaian yang sesuai, karena dengan berpakaian seperti itu kita 

merasa lebih nyaman, dan merasa terlindungi dari gangguan sekitar kita. 

dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 31 juga ada dijelaskan bahwa seorang 

perempuan harus menutup auratnya, maka dia akan lebih mudah dikenali 

sebagai perempuan muslimah.”
106

 

 

Menurut Laras Safitri, Maulida dan Aida Fitri, etika berpakaian dalam Islam 

harus menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan dan menjulurkan  

jilbabnya sampai dada, kemudian pakaian yang dikenakan tidak boleh 

membungkus.
107

 

Laras Safitri mengatakan tentang tanggungjawab berpakaian terhadap dakwah 

bil-hal: 

“Dakwah bil–hal yaitu dakwah dengan perbuatan. Jadi jika dihubungkan 

dengan etika berpakaian kita sebagai orang muslim ada rasa tanggungjawab, 

tanpa dituntut atau disuruh oleh orang lain. Akan tetapi kita sebagai orang 

muslim juga ada rasa tanggung jawab untuk merubah penampilan orang lain 

yang berpakaian belum sesuai khususnya di Fakultas Dakwah. Terlebih lagi 

sekarang banyak mahasiswi berpakaian lebih ke ala barat, mereka lebih 

memperhatikan model dan fashion tanpa berpedoman pada aturan Islam. Dan 

tanggungjawab kita untuk diri sendiri dari segi berpakaian juga sangat besar. 

Bagaimana kita merubah diri orang lain sedangkan diri sendiri saja belum jadi 

cerminan untuk kebaikan.”
108
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Hasil Wawancara dengan Putri Hanah Anggara, Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan 

Konseling Islam, angkatan 2016, pada tanggal 11 April 2017. 
107

Hasil Wawancara dengan Laras Safitri, Maulida dan Aida Fitri Mahasiswi Jurusan 

Bimbingan dan Konseling Islam, angkatan 2015, pada tanggal 10 April 2017. 
108

Hasil Wawancara dengan Laras Safitri, Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling 

Islam, angkatan 2015, pada tanggal 10 April 2017. 
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Pernyataan yang tidak jauh berbeda juga dinyatakan oleh Maulida:  

“Dakwah bil-hal itu kan, dakwah dengan perbuatan atau perilaku. maka 

hubungannya dengan etika berpakain itu ialah dimana perilaku itu bisa dilihat 

dari cara berpakaian seseorang. Kemudian juga sebelum kita berdakwah 

kepada orang lain kita harus memperbaiki diri dulu, baik dari segi berpakaian 

maupun dari segi lainnya. Relevansi terhadap dakwah bil-hal menurut saya 

sangat erat, karena pakaian yang kita pakai tersebut akan kita 

pertanggungjawabkan kelak. Selain itu, sebagai Mahasiswi seharusnya kita 

juga berkewajiban untuk mengingatkan kepada orang lain tentang berpakaian 

yang sesuai menurut Islam.”
109

 

Selain itu, menurut Aida Fitri bahwa relevansi berpakaian seorang Mahasiswi 

terhadap dakwah bil-hal adalah: 

“Dakwah bil-hal merupakan dakwah menyampaikan sesuatu melalui 

perbuatan atau tingkahlaku. Hubungannya dengan etika berpakaian sangat 

berhubungan, karena hal itu juga cara berdakwah dengan melalui berpakaian. 

Oleh sebab itu tanggungjawab kita sebagai seorang mahasiswi sangat 

besar.”
110

 

Pemahaman Aida Fitri di atas bahwa setiap perempuan yang memakai 

pakaian sesuai dengan aturan dalam Islam, maka orang tersebut sudah melaksanakan 

dakwah. Karena dakwah tidak hanya dilakukan dari mimbar ke mimbar, akan tetapi 

bisa melalui berbagai cara, salah satunya dengan cara berpakaian yang sopan dan 

menutup aurat (dakwah bil-hal). 
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Hasil Wawancara dengan Maulida, Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 

angkatan 2015, pada tanggal 10 April 2017. 
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Hasil Wawancara dengan Aida Fitri, Mahasiswi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, 

angkatan 2015, pada tanggal 10 April 2017. 
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Sedangkan Desi Laila Sari berpendapat etika berpakaian muslimah dalam 

Islam tidak boleh membentuk tubuh, sehingga tubuhnya tidak kelihatan  oleh laki-laki 

yang bukan mahramnya, dan tidak terjadi sesuatu yang akan menimbulkan perzinaan. 

Tujuan berpakaian dalam Islam agar perempuan terlindungi dan terjaga dari sesuatu 

hal yang tidak diinginkan. 

“Sebagai Mahasiswi Fakultas Dakwah harus menerapkan etika berpakaian 

yang sesuai dalam Islam. karena Islam memuliakan kaum perempuan. Ketika 

Allah sudah menyuruh kepada perempuan untuk berpakaian seperti yang 

dianjurkan dalam Al-Qur’an maka ketika perempuan tersebut berpergian akan 

terhindar dari hal-hal yang buruk serta terlindungi dari azab api neraka. 

Batasan aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak 

tangan. Kemudian Imam Syafii juga mengatakan bahwa apabila dia mampu 

maka tutuplah wajahnya, karena sebagian zina itu terjadi disebabkan dari 

wajah, sehingga jika mampu maka tutuplah. Kemudian Dakwah bil-hal yaitu 

berdakwah dengan perbuatan. Maka relevansi terhadap dakwah bil-hal dari 

segi berpakaian seseorang itu sangat erat. Allah Swt., berfirman setiap 

manusia itu adalah seorang Dai dan seorang dai itu adalah untuk menasehati, 

mengajar kebaikan, jadi saya sebagai perempuan wajib mengajak sesama 

wanita untuk berpakaian sesuai syariat.”
111

 

 

Kemudian Maqfirah dan Ida Fadila mengatakan etika berpakaian muslimah 

yaitu dengan menutup aurat. Ketika sudah menutup aurat etika berpakaian pada diri 

sendiri akan muncul. Maka ketika sudah berpakaian muslimah yang menutup aurat, 

orang menilai kita memiliki etika yang baik. Kemudian pakaian yang kita pakai juga 

mencerminkan kepribadian kita karena tujuan berpakaian dalam Islam adalah untuk 
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Hasil Wawancara dengan Desi Laila Sari, Mahasiswi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam, angkatan 2015, pada tanggal 05 April 2017. 
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menutup aurat dan menjaga pandangan orang lain yang bukan mahram, serta pakaian 

yang dipakai tersebut tidak boleh tipis atau transparan.
112

 

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Khalidar dan Siska Hermalinda, 

Menurutnya etika berpakaian dalam islam itu adalah sebagaimana kita ketahui bahwa 

etika itu adalah etitude. etitude adalah sikap, berarti etika disini ialah sikap seseorang 

dalam berpakaian. Dalam Islam pakaian sesuatu yang menutup, jadi etika berpakaian 

yaitu cara seseorang dalam menutupi dirinya dengan pakaian yang sesuai dengan 

syariat Islam. Selain itu model atau kriteria pakaian muslimah yaitu harus menutup 

aurat, longgar atau tidak membungkus, tebal atau tidak tembus pandang. dan juga 

tidak menyerupai pakaian wanita kafir.
113

 

Kemudian dakwah bil-hal adalah berdakwah dengan cara menunjukkan 

perbuatan, sebagaimana kita ketahui jika dari segi pakaian berarti sebagai perempuan 

muslimah harus lebih menunjukkan cara berpakaian yang sesuai, jika ingin mengajak 

seseorang untuk berpakaian syar’i maka mulailah dari diri sendiri untuk berapakaian 

syar’i.
114

 Sedangkan tanggungjawab terhadap dakwah bil-hal dari berpakaian sangat 

besar, meskipun ada kata-kata dalam Al-Qur’an yang menyatakan bahwa tidaklah 

kamu bisa memberikan hidayah tetapi kamu hanya bisa mengajaknya kepada sesuatu 

yang menuju hidayah, karena tetap hidayah itu Allah yang memberikan, oleh karena 
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Hasil Wawancara dengan Maqfirah dan Ida Fadila, Mahasiswi Jurusan Manajemen 

Dakwah, angkatan 2015, pada tanggal 11April 2017. 
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Hasil Wawancara dengan Khalidar dan Siska Hermalinda, Mahasiswi Jurusan KPI dan 

BKI, angkatan 2015, pada tanggal 05 dan 07 April 2017. 
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itu dengan kita berdakwah bil-hal yaitu dengan cara menunjukkan perbuatan kita 

kepada yang baik, misalnya dengan cara berpakaian, maka dakwah akan lebih 

berhasil, dan kita sudah melakukan dakwan bil-hal.
115

 

Kemudian wawancara peneliti dengan Julita Mentari, ia mengatakan etika 

berpakaian dalam Islam itu harus menutup aurat. Karena tujuan berpakaian dalam 

Islam adalah untuk menutupi aurat, supaya lebih sopan, pakaian yang dipakai tidak 

boleh membentuk tubuh, dan jilbab harus diulurkan ke dada, apalagi sebagai 

Mahasiswi Fakultas Dakwah sangat perlu menerapkan etika berpakaian yang sesuai 

karena kuliah di universitas Islam. Akan tetapi kembali juga menurut kesadaran 

masing-masing. Kemudian perempuan muslimah harus memakai lengan baju 

panjang, selain itu dalam Islam juga disunnahkan bagi perempuan untuk memakai 

cadar. 

“Mengenai dakwah bil-hal saya tidak faham, dan relevansi terhadap dakwah 

bil-hal dari cara berpakaian juga kurang tahu. Saya berpakaian masih 

setengah-setengah syar’i, karena cara berpakaian saya sangat dipengaruhi oleh 

budaya dan lingkungan, serta juga media fashion sekarang.”
116

 

 

Dari pendapat Julita Mentari tersebut di atas bahwa syarat pakaian bagi 

perempuan muslimah tidak hanya menutupi aurat, akan tetapi pakaian yang dipakai 

juga harus longgar. walaupun dia paham terhadap etika berpakaian, akan tetapi cara 

berpakaiannya masih dipengaruhi oleh trend fashion. Selain itu dia juga tidak paham 

tentang relevansi etika berpakaian terahadap dakwah bil-hal.  
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Etika merupakan sikap atau tingkahlaku yang menunjukkan sopan atau 

tidaknya seseorang. Dalam Islam etika sering disebut dengan akhlak Islamiyah yaitu 

sikap yang sesuai menurut ajaran yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits, baik 

sikap berbicara, tingkahlaku, maupun cara berpakaian. 

Selain itu, Siti Usnatun dan Cut Betari, mengatakan bahwa etika berpakaian 

muslimah ialah pakaian yang dipakai harus menutup aurat, bagi laki-laki auratnya 

dari pusar hingga lutut, dan perempuan seluruh badannya kecuali muka dan telapak 

tangan. Karena tujuan berpakaian dalam Islam yang pertama menutup aurat agar 

terhindar dari perbuatan yang tidak baik, dan juga menjaga pandangan orang lain. 

Pemahaman yang sama tentang etika berpakaian juga dikatakan oleh Desi 

Alfia Dewi dan Saumi Rahmadayani. 

Dakwah bil-hal yaitu dakwah dengan perbuatan, hubungan antara etika 

berpakaian dengan dakwah bil-hal ialah orang yang berpakaian selayaknya dalam 

Islam itu akan berbuat seperti apa yang dia pakai, dan pakaian yang dipakai 

merupakan cerminan bagi diri sendiri.
117

 Kemudian dakwah bil-hal ialah mengajak 

dengan perbuatan, maka bagaimana seseorang mengajak orang lain untuk berpakaian 

yang baik selayak dalam agama Islam, sedangkan orang tersebut belum berpakaian 

yang sesuai. Maka relevansi terhadap dakwah bil-hal dari segi berpakaian sangat 
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besar, karena sebagai mahasiswi dakwah tentunya harus mempertanggung jawabkan 

apa yang dipakai.
118

 

Selain itu hubungan antara etika berpakaian dengan dakwah bil-hal ialah 

dimana ketika seseorang berpakaian sesuai syar’i, maka akan dinilai sopan dan sudah 

melakukan dakwah bil-hal, begitu juga sebaliknya.
119

 Relevansi terhadap dakwah bil-

hal dari etika berpakaian yang pertama menyangkut hubungan manusia dengan Allah, 

karena aturan berpakaian bagi perempuan terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. 

Maka relevansi terhadap dakwah bil-hal dari cara berpakaian sangat besar, oleh 

karena itu sebagai perempuan muslimah harus menerapkan etika berpakaian yang 

sesuai anjuran Islam.
120

 

Etika berpakaian sebagai perempuan muslimah harus menutup aurat, tidak 

tembus pandang, dan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak 

tangan. Menutup aurat termasuk kewajiban, maka perempuan muslimah dianjurkan 

untuk menutup aurat. Oleh karena itu pakaian yang dipakai harus longgar, dan tidak 

menimbul kesan yang tidak baik.
121

  

“Dakwah bil-hal itu dakwah dengan perbuatan, Maka hubungannya dengan 

etika berpakaian ialah ketika kita mengajak orang lain untuk lebih baik, maka 

kita harus berpakaian yang baik dan sesuai terlebih dahulu. Ketika seorang 

muslimah itu melakukan atau berpakaian menutup aurat maka perbuatannya 
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akan dicontoh oleh muslimah lainnya.
122

 Jadi relevansi terhadap dakwah bil-

hal dari segi berpakaian itu sangat besar dan harus kita pertahankan pakaian 

syar’i kita. Jika kita belum memakai pakaian yang sesuai, maka akan susah 

untuk mengajak orang lain. Oleh karena itu kita sebagai kader-kader Islam, 

berdakwah tidak hanya di kampus akan tetapi hingga diluar kampus.
123

 

Berdasarkan pendapat Nurmaulana Suri dan Zannataini di atas bahwa menutup 

aurat harus dimulai dari diri sendiri, sebelum mengajak orang lain. Karena seseorang 

akan berhasil menyampaikan pesan dakwahnya jika dirinya sudah lebih baik. Selain 

itu juga sebagai umat Islam dianjurkan untuk berdakwah, baik laki-laki maupun 

perempuan. 

Etika dalam ajaran Islam merupakan suatu ilmu yang menuntun manusia 

kepada hal-hal atau perbuatan yang baik, dan menjauhkan diri dari yang bertentangan 

dengan anjuran Al-Qur’an dan Hadits. Jika dihubungkan dengan etika berpakaian, 

sebagai muslimah dianjurkan untuk berpakaian yang baik sesuai dengan anjuran, 

karena pakaian merupakan nikmat yang sangat besar. Maka dengan berpakaian sesuai 

ajaran Islam, seorang perempuan muslimah akan terhindar dari godaan, dan juga azab 

api neraka sebagaimana yang disebutkan dalam Hadits Nabi. 

Misna Novita Dewi dan Nurhaliza mengatakan, bahwa etika yaitu suatu 

tingkahlaku setiap individu, tingkahlaku seseorang mencerminkan suatu moral atau 

perilaku orang tersebut. Maka etika berpakaian merupakan kesopanan seseorang 

dalam berpakaian, atau tata cara berpakaian sesuai hukum Islam, karena tujuan 
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berpakaian adalah untuk menutup aurat. Kemudian sebagai Mahasiswi Fakultas 

Dakwah seharusnya memakai pakaian yang bisa menghilangkan sisi negatif, 

walaupun memang banyak yang memakai pakaian ala kadarnya, baju yang pas-pasan, 

dan rok yang membentuk tubuh. Seharusnya sebagai perempuan muslimah bisa 

menyesuaikan pakaian dengan suasana lingkungan dimana ia berada, dan dengan 

siapa ia bersosialisasi.
124

 

“Relevansi dari etika atau cara berpakaian terhadap dakwah bil-hal sangat 

erat, apalagi kita mahasiswi dakwah, dan di Aceh juga penerapan syariat 

Islam, maka kita sebagai mahasiswi dakwah punya tanggung jawab lebih 

untuk menerapkannya.
125

 Karena dakwah bil-hal itu ialah dakwah dengan 

perbuatan. Maka bagaimana kita memberikan gambaran tentang Islam kepada 

orang lain jika pakaian kita belum sesuai, karena setiap orang Islam 

diwajibkan berdakwah dengan cara apapun, oleh karena itu, jika kita sudah 

memakai pakaian muslimah yang sesuai, kita sudah menjadi gambaran untuk 

orang lain mengikuti cara kita berpakaian tanpa kata kata.”
126

 

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa etika dalam berpakaian 

sangat perlu diterapkan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam ajaran 

Islam, terlebih bagi masyarakat Aceh yang berlaku hukum syariat Islam. Maka 

sebagai mahasiswi yang nantinya akan mejadi juru dakwah atau sarjana dakwah, 

terlebih dahulu memperhatikan dan menerapkan etika berpakaian yang baik dan 

sesuai. Karena setiap muslim adalah pendakwah, dan pendakwah adalah cerminan 

bagi orang lain, serta dakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya 

dengan cara berpakaian yang sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran dan Hadits. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry 

berdasarkan hasil observasi peneliti secara umum masih banyak yang belum 

sesuai dengan model pakaian syar’i, hal tersebut terlihat dari segi mahasiswi 

memakai pakaian yang masih menampakkan aurat pada saat berada di 

Kampus. Terlebih lagi di zaman sekarang banyak mode pakaian yang 

bertentangan dengan kriteria pakaian perempuan muslimah. Sebagian 

mahasiswi ada yang lebih mementingkan penampilan yaitu mengikuti trend 

mode tanpa memperhatikan konsep busana muslimah. Karena dalam Islam 

tujuan berpakaian itu sendiri adalah sebagai penutup aurat bukan sebagai 

fashion. Kemudian ada mahasiswi yang memakai pakaian sudah sesuai 

dengan pakaian syar’i. Sedangkan sebagian mahasiswi memang mengikuti 

trend mode, akan tetapi mereka menyesuaikan, yaitu tetap mengutamakan 

busana yang sesuai syar’i dan auratnya sudah tertutupi, namun itu hanya 

sebagian kecil.  

 

 



81 
 

 
 

2. Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry secara umum 

paham  terhadap etika berpakaian Muslimah dan tanggung jawabnya terhadap 

dakwah bil-hal, menurut mereka bahwa tanggungjawab tersebut sangat besar 

dan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan. Akan tetapi dari segi 

penerapannya masih kurang, hal tersebut dikarenakan pengaruh fashion dari 

budaya luar. Walaupun masih kurangnya penerapan, Mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi juga paham akan pentingnya berpakaian sesuai 

dengan syar’i, karena jika seseorang berdakwah atau mengajak orang lain 

kepada kebaikan, tentunya terlebih dahulu memperbaiki diri, sehingga 

dakwah yang dilakukannya akan lebih berhasil.  

B. Saran-saran 

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran-

saran atau masukan, sehingga masukan yang peneliti sampaikan akan menjadi 

manfaat, baik bagi mahasiswi maupun Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Ar-Raniry, berikut beberapa saran atau masukan: 

1. Untuk Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi lebih memperhatikan 

lagimodel pakaian yang dipakai, supaya etika berpakaian menjadi lebih baik 

dan auratnya tertutupi dengan pakaian yang dipakai tersebut. 

2. Kepada pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk menerapkan 

secara tegas tentang aturan berpakaian, baik untuk mahasiswa-mahasiswi, 

maupun untuk Dosen dan Karyawan. 
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Beberapa foto hasil observasi penelitian 

               
Gambar 1: Memasukkan baju ke dalam       Gambar 2: Jilbab tidak menutupi dada 

              dan jilbab tidak menutupi dada              dan baju lengan pendek 

 

      
  Gambar 3: tidak memakai kaos kaki       Gambar 4: baju lengan pendek dan tidak 

memakai kaos kaki 



           
    Gambar 5: jilbab tidak menutupi dada   Gambar 6: jilbab tidak menutupi dada 

             Memasukkan baju ke dalam 

   

Kemudian berikut beberapa foto hasil observasi mahasiswi yang berpakaian 

sudah sesuai dan menutup aurat: 

      
                 Gambar 7: sudah menutupi aurat               Gambar 8: sudah menutupi aurat 

                     serta pakaian yang longgar                           serta pakaian yang longgar 



 
Gambar 9: sudah menutupi aurat serta memakai cadar 

    

 
Gambar 10: sudah menutupi aurat serta pakaian yang longgar 











 
 

Pedoman Wawancara Penelitian 

1. Apa yang anda ketahui tentang etika berpakaian dalam Islam? 

2. Menurut anda Apakah etika berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam perlu 

diperhatikan oleh Mahasiswi? 

3. Apakah sebagai Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi perlu menerapkan 

cara berpakaian yang sesuai dengan aturan berpakaian dalam Islam?  

4. Menurut anda apakah model pakaian Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi sudah sesuai dengan model pakaian syar’i? 

5. Menurut anda apa tujuan berpakaian menurut Islam? 

6. Menurut pemahaman Anda sejauhmana batasan aurat bagi kaum perempuan 

dalam Islam? 

7. Menurut anda bagaimana kriteria atau model pakaian bagi muslimah yang sudah 

ditentukan dalam Islam, yaitu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits? 

8. Menurut anda apakah pihak kampus sudah menetapkan aturan tentang kriteria 

berpakaian muslimah? 

9. Apa yang anda ketahui tentang Dakwah bil-hal? 

10. Menurut pemahaman anda bagaimana hubungan etika berpakaian dengan  

dakwah bil-hal? 

11. Bagaimana tanggungjawab anda terhadap dakwah bil-hal dari etika berpakaian? 

 

 



Gambar pedoman wawancara 

 

                  
Gambar 1             Gambar 2    Gambar 3 

 

        
 Gambar 4     Gambar 5    Gambar 6   

 

             
Gambar 7    Gambar 8   



Data Responden Wawancara Terdiri atas Mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi 

angkatan 2015 dan 2016 yang berjumlah 20 orang  
 

No Nama Jurusan Asal Daerah Angkatan 
Tanggal 

Wawancara 

1 Khalidar  KPI Sabang  2015 05/04/2017 

2 Desi Laila Sari KPI Aceh Tengah 2015 05/04/2017 

3 Husna  KPI Banda Aceh 2015 06/04/2017 

4 Misna Novita Dewi  KPI Aceh Tengah 2016 08/04/2017 

5 Nurul Izzati KPI Aceh Besar 2016 08/04/2017 

6 Nurhaliza  MD Aceh Besar 2015 06/04/2017 

7 Maqfirah  MD Aceh Besar 2015 11/04/2017 

8 Ida Fadila MD Aceh Besar 2015 11/04/2017 

9 Saumi Rahmadayani MD Bireun 2016 10/04/2017 

10 Zannataini  MD Aceh Tamiang 2016 11/04/2017 

11 Laras Safitri BKI Aceh Selatan 2015 10/04/2017 

12 Aida Fitri BKI Aceh Tengah 2015 10/04/2017 

13 Maulida  BKI Aceh Selatan 2015 10/04/2017 

14 Nurmala Suri BKI Aceh Utara 2016 11/04/2017 

15 Putri Hanah Anggara BKI Aceh Singkil 2016 11/04/2017 

16 Siska Hermalinda PMI Aceh Jaya 2015 07/04/2017 

17 Julita Mentari PMI Aceh Barat 2015 11/04/2017 

18 Siti Usnatun PMI Aceh Singkil 2015 13/04/2017 

19 Cut Betari PMI Aceh Besar 2016 06/04/2017 

20 Desi Alfia Dewi PMI Aceh Selatan 2016 12/04/2017 

 



Dokumentasi  

   
Doc: Wawancara dengan Desi Laila Sari Doc: Wawancara dengan Julita Mentari 

         05 April 2017                         11 April 2017. 

 

 

    
Doc: Wawancara dengan Siska Hermalinda     Doc: Wawancara dengan Maulida  

         07 April 2017               10 April 2017. 

         . 

     
Doc: Wawancara dengan Misna Novita Dewi    Doc: Wawancara dengan Putri Hanah 

         08 April 2017.             Anggara, 11 April 2017. 
  



DAFTAR RIWAYAT HIDUP  

 

 

 

Identitas Diri 

1. Nama Lengkap  : Asmadi 

2. Tempat / Tgl. Lahir : Indra Damai /04 Maret 1993 

                                             Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten/Kota Aceh Selatan 

3. Jenis Kelamin  : Laki-laki 

4. Agama   : Islam 

5. NIM / Jurusan  : 411206638 / Komunikasi dan Penyiaran Islam 

6. Kebangsaan  : Indonesia 

7. Alamat    : Dusun Barat 

a. Kecamatan  : Syiah Kuala 

b. Kabupaten  : Kota Banda Aceh 

c. Propinsi  : Aceh 

8. Email   : Asmadikpi@gmail.com 

 

Riwayat Pendidikan 

  9.   MI/SD/Sederajat             : SD N Indra Damai Tahun Lulus 2006 

10.   MTs/SMP/Sederajat        : SMP N1 Kluet Selatan Tahun Lulus    

2009 

11    MA/SMA/Sederajat        : SMA N1 Kluet Selatan Tahun Lulus   

2012 

12.   Diploma Tahun Lulus -     

 

Orang Tua/Wali                          

13.    Nama ayah   : Muddin 

14.    Nama Ibu                        : Rasni 

15.    Pekerjaan Orang Tua      : Tani 

16.    Alamat Orang Tua          : Dusun Suka Bumi Desa Indra Damai 

a. Kecamatan  : Kluet Selatan 

b. Kabupaten  : Aceh Selatan 

c. Propinsi  : Aceh 

 

 

Banda Aceh, 28 Juli 2017 

Peneliti,  

 

 

 

(ASMADI) 
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