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ABSTRAK 

 

 

Hijab merupakan penghalang atau penutup aurat wanita yang 

wajib di kenakan bagi setiap perempuan muslimah sebagai kewajiban 

syara‟ yang telah pasti. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca 

dan menelaah karya tokoh salafi yaitu Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani serta dikaitkannya dengan pendidikan karakter 

yang bisa mempengaruhi karakter siswa dalam dunia pendidikan.  

Adapun dalam menganalisis data yang ada, dilakukan dengan 

menggunakan metode berfikir induktif yaitu menganalisis suatu cara 

menganalisa data-data yang bersifat khusus kepada umum dengan 

mencari dari buku-buku terkait.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa hijab yang di maksud 

dalam skripsi ini adalah lebih berfokus pada penutup kepala yang 

sesuai syari‟at serta keterkaitannya dengan pendidikan karakter untuk 

siswi. Muslimah yang memiliki karakter yang baik akan terus 

memperbaiki diri dengan mengenakan hijab untuk mengikuti syariat 

Allah yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 

Penanaman nilai-nilai karakter perlu dilakukan sejak dini. Pengenalan 

ilmu agama yang berkaitan dengan ibadah ini penting dilakukan untuk 

membangkitkan semangat keimanan dalam hati. Dengan demikian, 

muslimah akan tahu apa hukum dan manfaat hijab, bagaimana 

menutup aurat yang benar memakai hijab bagi wanita muslimah 

menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani adalah suatu 

kewajiban dimana wanita yang telah memakai hijab berarti ia telah 

mengikuti jalan yang di tempuh istri-istri Rasulullah SAW. 

  

 

Kata Kunci: Konsep Hijab dan Relevansinya dalam Pendidikan 

Karakter 
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ABSTRACT 

 

  

 Hijab is a barrier or cover for women's genitalia that must 

be worn for every Muslim woman as a definite syara' obligation. This 

research is a library research, namely research conducted by reading 

and studying the work of a salafi figure, namely Shaykh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani and its association with character education 

which can affect the character of students in the world of education. 

 As for analyzing existing data, it is done using inductive 

thinking method, namely analyzing a way of analyzing data that is 

specific to the public by searching from related books. 

 The results of the study stated that the hijab referred to in 

this thesis is more focused on the head covering that is in accordance 

with the Shari'ah and its relation to character education for female 

students. Muslim women who have good character will continue to 

improve themselves by wearing the hijab to follow Allah's Shari'a that 

has been set in the Al-Quran and As-Sunnah. Instilling character 

values needs to be done early on. The introduction of religious 

knowledge related to worship is important to raise the spirit of faith in 

the heart. Thus, Muslim women will know what the law and benefits 

of the hijab are, how to cover their genitals properly. Wearing the 

hijab for Muslim women according to Shaykh Muhammad 

Nashiruddin al-Albani is an obligation where a woman who has worn 

the hijab means that she has followed the path taken by the wives of 

the Prophet Muhammad. SAW. 

 

 

 

Keywords: Hijab Concept and Its Relevance in Character 

Education 
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MOTTO 

 

                   

                     

       

 

 (95)سورة  االحزاب: 

 

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

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabny 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. 

 

( QS. Al-Ahzab:59)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 

(Jakarta: Magfirah Pustaka: 2006), h.426 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul  

 

Penegasan judul yang di maksud dalam skripsi ini 

adalah untuk memberikan pengertian terhadap kata-kata yang 

terdapat pada judul tersebut. Sehingga akan memperjelas 

pokok permasalahan yang menjadi bahan kajian selanjutnya. 

Adapun judul skripsi ini adalah: KONSEP HIJAB PADA 

PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD NASHIRUDDIN AL-

ALBANI DAN RELEVANSINYA PADA PENDIDIKAN 

KARAKTER. Dalam judul tersebut ada beberapa istilah yang 

perlu dijelaskan yaitu : 

1. Konsep  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Konsep 

berarti rancangan, ide atau pengertian.
1
 Konsep diartikan 

sebagai sebuah ide atau pengertian yang menggambarkan 

suatu peristiwa yang konkret. Konsep adalah segala 

berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul 

sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri 

khusus, hakikat, inti/isi dan sebagainya. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa konsep merupakan suatu gagasan atau ide yang 

relative sempurna. Sebuah rangkaian pernyataan yang 

bisa di jadikan gagasan atau ide dalam suatu karya.  

 

2. Hijab  

Hijab dalam kamus bahasa Arab berarti penutup, 

tabir, tirai, layar, dan sekat.
2
 Kata hijab sering dikaitkan 

dengan jilbab dan kerudung yang sering digunakan wanita 

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka;2002) Edisis III, h.588 
2  Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, 

(Surabaya:2002), h.237 



2 
 

 
 

muslimah. Dalam kamus bahasa Arab Jilbab sendiri 

diartikan sebagai baju kurung panjang sejenis 

jubbah.Sedangkan Khimmar/ khurrun berarti tutup, 

tudung, tutup kepala wanita. 

Berdasarkan definisi di atas, dapat di pahami 

bahwa definisi hijab adalah pakaian penghalang, atau 

penutup aurat wanita yang wajib dikenakan bagi setiap 

wanita muslimah sebagai kewajiban syara‟ yang telah 

pasti. 

Hijab (penutup secara umum) yaitu semua yang 

dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya 

fitnah jinsyiah (godaan seksual) baik dengan menahan 

pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara wanita 

supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup 

aurat dan lain sebagainya, semuanya ini dinamakan hijab 

bagi wanita. 

 

3. Perspektif  

Maksud dari kata perspektif disini berasal dari 

bahasa Inggris yaitu “perspective” yang diartikan dengan 

pandangan, tetap memandang ke depan, harapan baik.
3
 

Sedangkan dalam Ensklopedi Indonesia bahwa 

perspektif adalah penglihatan yang menembus. Dengan 

demikian perspektif adalah cara memandang atau sudut 

pandang seseorang terhadap permasalahan yang sedang di 

teliti atau yang sedang mereka kerjakan, yaitu yang 

bermaksud memberikan gambaran yang jelas, sehingga di 

temukan satu tujuan yang dimaksud.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimengerti 

bahwa kata perspektif adalah tentang bagaimana objek 

terlihat pada sudut pandang manusia berdasarkan 

dimensinya dan posisi relative terhadap objek.  

 

4. Muhammad Nashiruddin Al-Albani  

                                                             
3 Jhon M. Echois, Kamus Inggris Indonesia (Jakarta: Press;1996), h.426 



3 
 

 
 

Merupakan salah satu ulama Hadits kontemporer 

di abad ini. Al-Albani adalah tokoh bermajhab salaf yang 

memiliki nama lengkap Muhammad Nashiruddin bin Nuh 

bin Adam Najati Abu Abdirrahman. Beliau lebih di kenal 

dengan sebutan Al-Albani, karena lahir di Albania 

tepatnya di Asiqudarah (ibukota Republik Albania saat 

itu) pada tahu 1914 M/ 1332 H.
4
 

 

5. Pendidikan Karakter  

Pendidikan karakter adalah system penanaman 

nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi 

komponen pengetahuan, kesadarann atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut.
5
  

Pendidikan karakter sama dengan pendidikan 

moral, yaitu serangkaian prinsip dasar moral dan 

keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang harus dimiliki 

dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula 

hingga ia menjadi seorang mukallaf, yaitu orang dewasa 

yang sudah menanggung beban hukum. 

Pendidikan karakter tidak sekedar mengajarkan 

yang benar dan yang salah kepada anak, tetapi 

menanamkan kebiasaan tentang yang baik sehingga siswa 

paham, maupun merasakan, dan bersedia melakukan yang 

baik. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa pendidikan karakter ialah sama dengan pendidikan 

moral, yaitu serangkaian prinsip dasar moral dan 

keutamaan sikap serta watak (tabiat) yang harus dimiliki 

dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa pemula 

hingga ia menjadikan seorang mukallaf, yaitu orang 

dewasa yang sudah menanggung beban hokum.  

 

                                                             
4 Harry Mohammad dkk, Tokoh-tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20, 

(Jakarta: Gema Insani;2016), h.248 
5 Hamdani Hamid dan Beni Ahmad Saebani, Pendidikan Karakter 

Perspektif Islam, ( Bandung: CV. Pustaka Setia;2013),h.33  
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B. Latar Belakang Masalah 

Dalam pembagian agama menurut bentuk dan 

sumbernya, Islam dikategorikan sebagai agama teks, dalam 

arti bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan berdirinya 

agama tersebut bahkan juga doktrin-doktrinnya didasarkan 

pada dua teks yang otoritatif yakni al-Quran dan al-Hadits. 

“Umat Islam sendiri telah bersepakat bahwa hadits Nabi Saw. 

Merupakan interprestasi praktis terhadap Al-Quran serta 

implementasi realistis dan ideal Islam.”
6
 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimengerti bahsa 

isi kandungan al-Quran dan al-Hadits mencakup berbagai 

pembahasan yang menyangkut dengan kehidupan manusia 

sehari-hari. Salah satu ajaran yang terdapat di dalamnya 

adalah perintah menutup aurat atau memakai hijab bagi kaum 

muslimah. Wanita muslimah wajib memanjangkan 

pakaiannya hingga  menutupi kedua kakinya, dan 

memanjangkan kerudung dikepalanya hingga menutupi leher 

dan dadanya. 

Kewajiban menutup aurat merupakan perintah Allah 

Swt. Yang bukan hanya ditunjukkan kepada kaum wanita arab 

saja, hal ini karena al-Quran itu adalah panduan bagi seluruh 

umat manusia. Satu-satunya ayat yang memerintahkan agar 

wanita berhijab adalah surat Al-Ahzab ayat 59 dan ayat Al-

Quran yang mewajibkan wanita muslimah memakai kerudung 

adalah surat an-Nur ayat 31 sebagai berikut: 

                      

                          

     ( :95سورة  االحزاب) 

 

                                                             
6 Yusuf  Qardawi, Metode Memahami Al-Sunnah dengan Benar terjemahan 

Muhammad al-Bakir,(Jakarta:Media Dakwah:1994),h.28 
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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.(QS. Al-

Ahzab: 59) 
7
 

 

Berdasarkan ayat diatas merupakan ayat yang 

membahas tentang perintah kepada Nabi bahwa seluruh istri 

dan anak-anak perempuannya untuk memakai jilbab atau 

penutup kepala hingga ke seluruh tubuh. Selanjutnya 

dikuatkan kembali dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat 

An-Nur ayat 31.  

 

                      

                           

                     

                       

                      

                      

                           

                  

                                                             
7 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 

(Jakarta: Magfirah Pustaka : 2006), h.426 
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    : (13)سورة  النور 

 

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 kakinyua agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-

orang yang beriman supaya kamu beruntung.( QS. 

An-Nur: 31)
8
 

 

Berdasarkan ayat di atas merupakan ayat perintah, 

setiap perintah dalam al-Quran hukumnya adalah wajib. Ini 

bermaksud secara qot‟ie menutup aurat bagi wanita dengan 

hijab dan kerudung adalah merupakan kewajiban dalam 

syariat Islam. sudah di sepakati dan di pahami seluruh ulama 

sepanjang sejarah Islam, bahwa wanita muslimah wajib 

menutup tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Karena 

ayat al-Quran bersifat universal, maka perintah menutup aurat 

itu berlaku untuk semua wanita dan sepanjang sejarah zaman, 

bukan hanya untuk wanita Arab. Ini karena, rupa bentuk tubuh 

                                                             
8 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 

(Jakarta; Magfirah Pustaka: 2006), h.282 
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seluruh wanita adalah sama, baik Arab, Eropa, Indonesia atau 

Cina.  

“Bagi Al-Albani pemahaman seputar jilbab muslimah 

merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak 

wanita yanng notabennya muslimah terperdaya dengan 

peradaban Eropa. Para muslimah ini akhirnya bersolek dengan 

cara “jahiliyah pertama” dan menampakkannya kepada bapak 

dan mahramnya.”
9
 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa 

fenomena inilah yang mendorong Al-Albani untuk 

melanjutkan kajian yang serius tentang pakaian muslimah 

dengan membuat beberapa syarat jilbab yang sesuai dengan 

syariat. Syarat-syarat tersebut beliau buat agar muslimah 

mempunyai pegangan yang jelas tentang pakaian yang sesuai 

dengan maksud syar‟i meskipun sebagai syarat yang beliau 

tindaklah mutlak hanya untuk para wanita muslimah tetapi 

juga bagi laki-laki muslim. 

“Dalam masalah cadar (niqab), al-Albani menegaskan 

bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah, dimana wanita yang 

mengenakkan cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang 

ditempuh istri-sitri Rasulullah Saw. (ummahatul mukminin). 

Dalam bukunya “jilbab wanita muslimah yang sesuai Qur‟an 

dan hadits” al-Bani juga memberikan bantahan bagi mereka 

yang mewajibkan cadar. Menurut Al-Albani, jilbab adalah 

kain yang dipakai wanita di atas khimarnya.”
10

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dimengerti bahwa 

Al-Albani mengembalikan masalah jilbab ini kepada al-

Qur‟an dan Sunnah serta dan asar para sahabat. Ia melakukan 

kajian masalah hijab karena merasa prihatin terhadap kondisi  

umat Islam saat ini khususnya para wanita muslimah yang 

mulai meninggalkan perintah syariat yang di tinggalkan Allah 

untuk menjaga kesucian mereka dan mengangkat derajat 

mereka.  

Dan juga selama ini banyak kalangan yang rancu 

dalam memahami hakikat hijab yang sesungguhnya. Mereka 

                                                             
9 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-

Quran dan Sunnah (Solo: At-Tabiyan: 2016), h.22 
10 Ibid, h.109 
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menganggap bahwa dengan mengenakan sehelai kain yang 

diikat kebelakang dan dikombinasikan dengan kaos ketat plus 

celana jeans berarti telah berjilbab. Ini jelas pemahaman yang 

keliru dan sangat jauh dari misi disyari‟atkannya jilbab itu 

sendiri. Karenanya, cara berjilbab yang salah seperti ini justru 

menimbulkan persepsi yang tidak baik terhadap muslimah 

“berjilbab” sebab kenyataannya di lapangan membuktikan 

bahwa banyak dari muslimah “berjilbab” model tadi ternyata 

akhlaknya memprihatinkan. Mereka terlihat bebas bergaul 

dengan lawan jenis, bahkan sebagiannya sampai hamil diluar 

nikah. Akibatnya masyarakat memandang jilbab tidak ada 

artinya bagi jati diri seseorang.  

Jilbab merupakan kewajibab bagi wanita sebagai 

wujud dari keta‟atan dan akhlak yang baik. Selain itu, yang 

menjadi tantangan di zaman modern sekarang ini, banyak para 

sekuler dan para orientalis yang selalu mengumbar-umbar 

istilah seperti “buat apa berjilbab, jika akhlakmu tidak baik” 

dan juga “lebih baik memantapkan kebaikan hati dahulu, baru 

berhijab”, selain dari istilah-istilah tersebut, masih banyak lagi 

yang lainnya.  

Pada zaman modern persaingan hidup semakin ketat, 

maka setiap orng harus mempunyai bekal untuk bersaingan 

sehat. Salah satu bekalnya adalah pendidikan yang baik dan 

karakter yang baik pula. “Karakter adalah salah satu faktor 

yang mempengaruhi masa depan bangsa dalam mensukseskan 

pembangunan bangsa”.
11

 Sedangkan karakter suatu bangsa 

tergantung pada pendidikan yang akan mengarahkan dan 

membawanya menjadi lebih baik. Dengan karakter yang baik 

akan menumbuhkan intelektualitas anak didika yang baik, dan 

demikian, manusia akan memiliki kepribadian, keterampilan 

dan karakter. 

Oleh karena itu, untuk membina, memelihara generasi 

wanita muslimah yang memiliki karakter/ akhlak yang baik, 

                                                             
11 Agus Wibowo, Pendidikan Karakter,(Yogyakarta;Pustaka Pelajar: 2012), 

h.21 
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keilmuan agama yang kuat (Aqidah, akhlak dan ibadah) 

sebagai dasar kepribadian muslimah. Maka perlu diadakannya 

bimbingan dan didikan untuk memperbaiki akhlak mereka dan 

ini bisa diwujudkan melalui dunia pendidikan, khususnya 

pendidikan karakter.   

Pendidikan karakter sudah tentu penting untuk semua 

tingkat pendidikn yakni dari dasar hingga perguruan tinggi. 

Berkaitan dengan hal itu, pada Kementerian Pendidikan 

Nasional telah dibentuk Tim Pendidikan Karakter dibawah 

tanggung jawab Badan Penelitian dan Pengembangan 

(Balitbang) Kementerian Pendidikan Nasional.
12

 

Manusia dituntut untuk menjalankan akhlak kepada 

Allah dengan baik dan tidak mengesampingkan terhadap 

sesama, sehingga kebudayaan berjalan secara harmonis. 

Dengan demikian jelas bahwa seharusnya misi pendidikan 

tidak hanya bertitik tumpu pada penyampaian saja melainkan 

harus dengan pengaplikasian atau implementasi dari 

pendidikan itu sendiri juga dijadikan sarana prasarana dalam 

memberikan nilai-nilai kepada wanita muslimah.  

 

C. Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang masalah di atas, peneliti ingin 

penelitian ini mempunyai alur dan sistematis hingga terarah. 

Adapun rumusan masalah yang  perlu mendapatkan jawaban 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apasajakah konsep pemikiran Syaikh Muhammad 

Nashiruddin al-Albani tentang hijab? 

2. Adakah relevansi pemikiran Al-Albani tentang Hijab 

dengan pendidikan karakter? 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Muchlas Samani Hariyanto, Pendidikan Karakter, (Bandung; PT. Remaja 

Rosdakarya:2016),h. 



10 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di 

tetapkan peneliti, maka tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pemikiran Syaikh Muhammad 

Nashiruddin al-Albani tentang memakai hijab? 

2. Untuk mengetahui relevansinya pemikiran Al-Albani 

tentang Hijab dengan Pendidikan Karakter? 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peneliti  

a. Mendapatkan data dan fakta yang sahih mengenai 

pokok-pokok konsep Hijab perspektif menurut Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan relevansinya 

dengan Pendidikan Karakter, sehingga dapat 

menjawab permasalahan secara komprehensif 

terutama yang terkait dengan Hijab dan relevansinya 

dengan Pendidikan Karakter  

b. Menjadi pengetahuan baru yang memberikan manfaat 

bagi kehidupan peneliti kedepannya, terlebih ketika 

peneliti terjun didunia masyarakat. 

2. Manfaat bagi lembaga  

a. Menambah perbendaharaan di perpustakaan 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

terutama Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Agama Islam 

b. Merupakan sumber referensi bagi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan, yang akan meneliti lebih lanjut 

mengenai Konsep Hijab Perspektif Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Relevansinya 

dengan Pendidikan Karakter. 

 

F. Metode Penelitian 

Mengingat pentingnya suatu metode penelitian maka 

usaha penyusunan skripsi ini di gunakan cara-cara berfikir 

ilmiah dalam rangka membahas pokok-pokok permasalahan, 
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agar penelitian ini dapat di laksanakan secara objektif dan 

mencapai hasil yang optimal, maka perlu dilakukan hal-hal 

berikut ini.  

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Dilihat dari tempat pelaksanaannya, maka 

jenis dari penelitian ini tergolong kepada penelitian 

kepustakaan (library research). 

Library research adalah mengadakan 

penelitian di perpustakaan dengan cara 

mengumpulkan buku-buku literature yang di perlukan 

dan mempelajarinya.
13

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan 

data-data dan informasi dengan jelas bantuan berupa 

buku-buku, majalah, naskah, catatan-catatan, 

pemdapat ulama dan lain-lain. 

Dalam hal ini bertujuan untuk mengumpulkan 

data-data yang berkaitan dengan masalah yang di 

teliti, berupa buku-buku tentang Nashiruddin al-

Albani, khususnya pandangan-pandangan beliau 

terhadap hijab. 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifat penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif analisis, yaitu sesuai penelitian 

yaitu yang di lakukan dengan cara menyelidiki, 

menuturkan, menganalisa, dan mengklarifikasi. 

“Dengan kata lain deskriptif adalah menuturkan dan 

menafsirkan yang ada kemudian menganalisa”.
14

 Dan 

dapat juga di artikan bahwa penelitian dengan metode 

deskriptif ini adalah penelitian yang mempunyai 

tujuan untuk membuat pencadraan secara sistematis, 

factual, dan akurat mengenai fakta-fakta. 

 

                                                             
13 M. Ahmadi Anwar, Prinsip-Prinsip Metodologi Research (Yogyakarta: 

Sumbangsih : 1995), h.2 
14 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara;2013), h.4 
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2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data 

dan informasi dengan cara membaca, mencatat, mengutip 

serta menyusun data-data yang di peroleh menurut pokok 

bahasannya.  

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 

dat primer dan data sekunder:  

a. Data Primer  

“Data primer adalah suatu data yang di 

peroleh langsung dari sumber aslinya”.
15

 Adapun data 

primer yang menjadi sumber penelitian ini adalah: 

1. Hijab Wanita Muslimah Menurut Al-

Quran dan Sunnah, karya Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani,  Solo: At-

Tabiyan;2016. 

b. Data Sekunder 

“Data sekunder adalah kesaksian atau data 

yang tidak berkaitan langsung dengan sumber 

aslinya”.
16

 Maka dalam hal ini data sekunder disebut 

dengan pelengkap, yaitu literature atau sumber yang 

berkaitan dengan yang diteliti. Yaitu meliputi buku-

buku atau referensi lain yang berkaitan dengan 

masalah jilbab wanita muslimah maupun yang 

berkaitan dengan tokoh yang dikaji dalam peneliti ini. 

Dalam hal ini penulis menggunakan buku 

diantaranya: 

1) Samudera Hikmah di Balik Jilbab Muslimah 

karya Sufyan Bin Fuad Baswedan M.A, 

Jakarta: Al-Inaba;2013. 

2) Hijab Pakaian Taqwa Wanita Muslimah karya 

Muhammad Ismail M,  Bandung: Pustaka 

Ramadhan;2007 

                                                             
15 Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penlitian, (Sleman: 

Literasi Media Publishing: 2015),h.163 
16 Ibid, h.164 
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3) Lebih Anggun Dengan Berhijabkarya Abdillah 

Firamanzah Hasan, Jakarta: Gramedia; 2013 

4) Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran karya 

Dr. Ulil Amri Syafri, M.A, Jakarta: 

Rajawali;2012 

5) Pendidikan Karakter perspektif Islam karya Dr. 

Hamdani Hamid, M.A dan Drs. Beni Ahmad 

Saebani, M.Si, Bandung: CV. Pustaka Setia; 

2013 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling utama dalam sebuha penelitian, karena tujuan 

utama dalam sebuah penelitian adalah mendapatkan data. 

“metode dalam mengumpulkan data, adalah 

dokumentasi,”.
17

 Sejalan dengan jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library 

research) , maka upaya penulis dalam menghimpun data 

menggunakan metode dokumentasi.  

 “Sedangkan dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang”.
18

 Dan juga mengumpulkan data-data yang 

bersifat literatur, yakni metode yang dilakukan dengan 

mencari data yang terdapat didalam buku-buku, artikel, 

majalah, karya-karya ilmiah, internet dan lain sebagainya 

yang berkaitan dengan judul skripsi ini.  

 

4. Metode Analisi Data 

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan 

pengumpulan data yaitu dengan cara mencatat, mengutip, 

dan mengedit, kemudian diproses dalam pengolahan data 

dengan jalan mengelompokkan sesuai dengan bidang 

                                                             
17 Sugiyono , Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D, (Bandung; Alfabeta: 2013), h.308 
18 Sugiyono, Op.Cit, h.329 
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pokok bahasan masing-masing. Bahan yang telah 

dikelompokkan tersebut selanjutnya disusun, sehingga 

pembahasan yang akan dikaji dapat tersusun secara 

sistematis untuk selanjutnya digunakan dalam proses 

analisis data. Setelah data diolah dan disusun, maka yang 

kemudian dilakukan adalah menganalisis data. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

mengacu pada konsep Milles dan Huberman, yaitu 

interactive analysis models yang mengklasifikasikan 

analisis data dalam tiga langkah yakni : data reduction, 

data display, dan conclusion / verification:  

1) Data Reduction (Reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum, yaitu 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dan membuang data-data 

yang tidak diperlukan. Data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah penulis untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Dalam penelitian ini, data yang 

diperoleh melalui wawancara kemudian data 

tersebut dirangkum, dan diseleksi sehingga akan 

memberika gambaran jelas kepada penulis. 

2) Data Display ( Penyajian Data) 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi 

adalah data display atau menyajikan data. Data ini 

tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. “Dalam tahap ini diikuti 

oleh pengumpulan data informasi dari studi 

pustaka yaitu, observasi, wawancara, dan 

dokumentasi”.
19

 Hal ini dilakukan untuk 

memperkuat hasil reduksi data sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan, setelah data dan 

                                                             
19 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta;2005),h.90 
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informasi terkumpul data direduksi kembali. Data 

kemudian disajikan dengan mengelompokkan data 

sesuai dengan sub bab-nya masing-masing yang 

selanjutnya akan disimpulkan. 

3) Conclusion / Verification ( Kesimpulan / Verifikasi  

Tahap ini adalah tahap penarikan 

kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh 

sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan 

atau verikasi adalah usaha untuk mencari atau 

memahami makna/ arti, keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, atau alur sebab akibat. Sebelum 

melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu 

dilakukan reduksi data, penyajian data serta 

penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-

kegiatan sebelumnya. Sesuai dengan pendapat 

Milles dan Huberman, proses analisis tidak sekali 

jadi, melainkan interaktif, secara berulang-ulang 

diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu 

penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka 

dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil yang 

disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan 

kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan 

analisis data.  

Dalam menganalisis data tersebut, 

sebelumnya penulis mengkaji objek penelitian  

yang akan diteliti. Dikarenakan dalam penelitian 

ini yang dijadikan obyek penelitian adalah obyek 

teori atau kajian teori, sehingga untuk menganalisis 

data tersebut penulis menggunakan metode 

deskriptif analisis deduktif yang penerapannya 

adalah untuk menganalisis obyek penelitian yang 

kajiannya bersifat teoritis. 

Metode deskriptif analisis deduktif adalah 

menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan 

umum menuju pernyataan khusus dengan 
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menggunakan penalaran atau rasio (berfikir 

rasional).  

“Sedangkan deskriptif analisis yaitu 

dimana data-data yang terkumpul diuraikan, 

ditafsirkan, dibandingkan persamaan dan 

perbedaannya dengan fenomena tertentu yang 

diambil bentuk kesamaannya serta menarik 

kesimpulan”.
20

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa deskriptif analisis yaitu data yang 

telah dikumpulkan selanjutnya di uraikan dan 

ditafsirkan. Serta ditentukan persamaan dan 

perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya.   

Dalam menerapkan metode deskriptif 

analisis deduktif ini, peneliti menggunakan teknik 

yaitu sebagai berikut : 

a) Teknik Analisis Isi (Content Analysis) 

Analisis isi berarti metode apapun 

yang digunakan untuk menarik kesimpulan 

melalui usaha menemukan karakteristik 

pesan dan dilakukan secara obyektif dan 

sistematik, analisis isi ini (Content Analysis) 

adalah teknik sistematis untuk menganalisis 

isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu 

alat untuk mengobservasi dan menganalisis 

perilaku komunikasi yang terbuka dari 

komunikator yang terpilih. Dengan 

menggunakan analisis isi, akan diperoleh 

suatu hasil atau pemahaman terhadap 

berbagai isi pesan yang disampaikan oleh 

media massa, kitab suci, atau sumber 

informasi lain secara objektif, sistematis, 

dan relevan. 

 

                                                             
20 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia;2011), 

h. 104-105 
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b) Teknik Koherensi 

“Teknik Koherensi adalah suatu 

proposisi atau makna pernyataan dari suatu 

pengetahuan bernilai bila proposi itu 

mempunyai hubungan dengan ide-ide dari 

proposisi terdahulu yang bernilai benar”.
21

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat 

dipahami bahwa metode koherensi ini 

digunakan dalam rangka membedah dan 

menginterprestasikan pemikiran tokoh, 

semua konsep dan segala aspek yang dilihat 

menurut keseluruhannya antara yang satu 

dengan yang lain.  

 

G. Tinjauan Pustaka 

Tinjuan pustaka yang dimaksud adalah upaya untuk 

memberikan informasi bahwa objek penelitian yang dilakukan 

peneliti memiliki signifikasi yang sedemikian rupa secara 

intelektual akademik disertai data-data pendukung yang 

memadai dan juga belum pernah di teliti secara detail dan 

menyeluruh baik yang berupa skripsi ataupun bentuk 

penelitian lainnya.  

Pembahasan seputar hijab muslimah sebenarnya 

bukanlah merupakan hal yang baru. Wancana ini telah banyak 

diperbincangkan baik oleh ulama klasik maupun kontemporer 

dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan yang 

berbeda. Pembahasan seputar jilbab ini sering pulang di 

hadirkan dengan kata hijab. Dengan demikian hijab maupun 

jilbab mempunyai makna yang sama meskipun ada beberapa 

ulama yang membedakan makna kedua istilah tersebut, 

misalnya al-Albani. Bagi al-Albani, istilah hijab dan jilbab 

memiliki ke umuman dan khususan sendiri-sendiri. Setiap 

jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab.
22

 

                                                             
21 Sumardi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia;2003), 

h.19 

 
22 Muhammad Nashiruddin al-Albani, Op.Cit, h.21 
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Sufyan Bin Fuad Baswedan dalam bukunya”Samudra 

Hikmah di Balik Jilbab Muslimah”, sebenarnya ada sedikit 

kerancauan antara pengertian jilbab dalam bahasa Indonesia 

dan jilbab Syai‟i (Bahasa Arab). “Jilbab dalam bahasa Arab 

artunya kain lebar yang di selimutkan ke pakaian luar yang 

menutupi kepala, punggung dan dada, yang biasanya di pakai 

ketika wanita keluar rumah”.
23

 

Ibnu Kasir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa 

hijab adalah kewajiban bagi kaum wanita muslimah sebagai 

penghormatan baginya dan pembeda dirinya dengan kaum 

wanita jahiliyah.
24

 Pendapat Ibnu Kasir ini banyak di ikuti 

oleh ulama ahlusunnah wal jama‟ah di antaranya Salih bin 

Fauzan bin Abdullah al-Fauzan,Syaikh Abdul Aziz bin 

Abdullah bin Baz, dan lain sebagainya.  

Muhammad Ismail M. dalam bukunya “Hijab 

Pakaian Taqwa Wanita Muslimah” menjelaskan bahwa 

jalaabiib adalah bentuk jama‟ dari kata jalaab, yaitu sejenis 

baju kurung yang longgar yang dapat menutupi kepala, wajah, 

dan dada, bahkan dapat menutup seluruh tubuh.
25

 Jilbab yang 

sebenarnya adalah pakaian luar atau selendang panjang yang 

di pakai wanita sebagai pembungkus atas pakaiannya yang 

dapat menutup dirinya dari atas kepala hingga ke ujung jari-

jarinya. Pakaian ini menyembunyikan tubuhnya secara 

sempurna.  

Dalam masalah cadar atau menutup wajah bagi 

wanita, Yusuf Qardawi setelah menyajikan dalil-dalil yang 

berbicara masalah tersebut memberikan kesimpulan bahwa 

muka dan dua telapat tangan wanita bukanlah termasuk aurat, 

hingga tidak wajib untuk di tutup. Lebih lanjut Qardawi 

mengatakan bahwa memakai hijab secara berlebihan pada diri 

wanita sebagaimana di lakukan oleh sebagian masyarakat 

                                                             
23 Sufyan Bin Fuad Baswedan M.A, Samudera Hikmah di Balik Jilbab 

Muslimah, (Jakarta: Pustaka Al-Inaba: 2013),h.38 
24 Ibnu Kasir. Tafsir al-Quran al-azim, (Beirut: Dar al-Kutup al-

ilamiyah:2001),Jilid III, h.288 
25 Muhammad Ismail M. Hijab Pakaian Taqwa Wanita Muslimah, 

(Bandung: Pustaka Ramadhan:2007), h.17 
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pada masa-masa Islam adalah kebiasaan yang di bentuk 

manusia sebagai sikap hati-hati dan menutup pintu 

kehancuran.
26

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa 

muka dan dua telapak tangan wanita bukan termasuk aurat. 

Maka dengan itu tidak perlu ditutupi. Dan seorang wanita 

muslimah yang menggunakan hijab yang berlebihan juga 

tidak baik, karena bisa menutupi pintu kehancuran. 

 

                                                             
26 Yusuf Qardawi, Problema Islam Masa Kini, Terjemahan Tarman Ahmad 

Qasim(dkk), (Jakarta: Trigenda Karya:1996), h.278 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Hijab  

1. Pengertian Hijab 

Al-Hijab berasal dari bahasa Arab yang berarti 

penghalang yaitu benda yang menghalangi (menutupi) 

sesuatu. Dalam busana, hijab berarti cara berpakaian 

muslimah yang sesuai dengan tuntuna syariat, tidak 

menampakan aurat dan lekuk tubuh. “Di beberapa Negara 

yang berpendudukan Islam, kata hijab lebih sering 

merujuk kepada kerudung atau jilbab yang digunakan 

oleh wanita muslim”.
1
 

“Hijab diartikan dengan pakaian luar yang 

menutupi seluruh tubuh mulai dari kepala hingga telapak 

kaki”.
2
 

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat di pahami 

yaitu hijab yang di gunakan seorang wanita muslimah itu 

untuk menutupi dari kepala hingga seluruh tubuh atau 

hinggan telapak kaki. Jilbab sering diartikan sebagai 

bagian dari hijab yang menutupi dari kepala hingga 

badan. 

Hijab di bebankan kepada kaum perempuan, 

wajibnya kepada muslimah. Karena pada hakikatnya 

perempuan adalah simbol keindahan. Kaum perempuan 

juga memiliki kecenderungan untuk mempertujukan 

kecantikan dan lebih tak acuh dalam memandang tubuh 

lawan jenis. 

“Hijab, sesuai dengan makna harfiahnya, adalah 

pemisah, dalam pergaulan antar laki-laki dan wanita. 

Tanpa adanya pemisah ini, akan sungkarlah 

                                                             
1 Abdillah Firmanzah Hasan, Lebih Anggun Dengan Berhijab, (Jakarta : 

Kompas Gramedia: 2013), h.11 
2 Sufyan Bin Fuad Baswedan, Op.Cit, h.38 
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mengendalikan luapan nafsu syahwat yang 

merupakan naluri yang sangat kuat dan dominan”.
3
 

Berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami 

bahwa hijab yaitu bermakna pemisah atau tirai, pembatas 

dan sesuatu yang menjadi penghalang antara laki-laki dan 

perempuan. Untuk mengendalikan hawa nafsu keduanya 

agar tidak timbulnya pemikiran yang tidak baik.  

Ada yang menyatakan juga bahwa setiap jilbab 

adalah hijab, tetapi tidak semua hijab itu jilbab, 

sebagaimana yang tampak. Hijab berasal dari kata 

hajaban yang artinya menutupi, dengan kata lain al-Hijab 

adalah benda yang menutupi sesuatu.
4
 

Dari pengertian-pengertian di atas dapat penulis 

tarik kesimpulan yaitu pada dasarnya hijab maknanya 

lebih luas dari jilbab dan khimar, hijab berfungsi sebagai 

penutup atau penghalang aurat wanita muslimah secara 

syar‟i. Hijab dan jilbab perbedaannya sangat sedikit, 

bahkan ada pula sebagian yang mengatakan hijab dan 

jilbab itu sama.  

Walau bagai manapun berhijab itu merupakan 

perintah Allah Swt kepada kaum wanita agar 

melaksanakannya, sebagaimana perintah-perintah wajib 

seperti perintah menutup aurat, begitu pula perintah-

perintah wajib lainnya.  

 

2. Manfaat Menggunakan Hijab 

Dalam kehidupan sehari-hari masih jarang sekali 

wanita yang memakai hijab. Hambatan utamanya adalah 

segi social. Banyak orang yang merasa malu bahkan 

merasa minder ketika memakai busana muslim dalam 

pergaulannya. Ini disebabkan pengaruh lingkungan yang 

                                                             
3 Husai Sahahab, Hijab Menurut al-Quran dan as-Sunnah, (Bandung: 

Mizania:2013), h.15 
4 Muratdha Muthahari, Wanita dan Hijab, terjemahan Nashib Musthafa, 

(Jakarta: Lentera Basritama: 2002), h.52 
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sulit dihindarkan.
5
 Karena lingkunganlah yang 

berpengaruh terhadap pergaulan dan perkembangan anak. 

Banyak dikalangan wanita muslimah yang 

memakai hijab untuk melampiaskan diri dipandang orag 

supaya bagus, anggun dan berwibawa. Sedangkan 

berhijab sendiri memiliki faedah yang baik yaitu, untuk 

menjaga kesucian wanita, untuk mewujudkan akhlak yang 

baik, sebagai pertanda wanita baik-baik, menjaga rasa 

malu dan untuk menutupi aurat wanita muslimah.
6
 Jadi 

pada dasarnya seorang wanita memakai hijab tergantung 

pada niatnya, dan dalam Islam jelas bahwa menutup aurat 

adalah wajib, bahkan hijab juga diwajibkan karena 

seluruh anggota tubuh merupakan aurat kecuali muka dan 

kedua telapak tangan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa 

pergaulan wanita shalihah yang utama adalah selalu 

menajaga diri agar tidak sampai dia menimbulkan fitnah 

bagi orang lain, sehingga dia bukan saja menjaga 

bagaimana cara ia berpakaian tetapi juga harus berhati-

hati ia berbicara, bertingkah laku maupun bersikap dalam 

bergaulan. 

Wanita yang memakai hijab diharapkan memiliki 

perilaku social yang baik dan tentunya salehah. Yang 

dimaksud social yang baik dan salehah yaitu manusia 

yang mendekati kesempurnaan dalam ajaran Islam. 

Pembentukan social yang saleh adalah pengembangan 

manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. Yang mampu 

berperilaku social, tolong menolong dan bisa menjaga 

budi pekertinya kepada masyarakat dengan baik. 

Hijab bukan hanya selembar kain yang digunakan 

oleh seorang wanita muslimah akan tetapi memberikan 

beberapa manfaat dan hikmah bagi yang 

menggunakannya. Berhijab merupakan amalan soleh yang 

membuahkan pahala yang melimpah, perlindungan dan 

                                                             
5 Muhammad Abbas Nadim, Hati dan Jilbab Mengukur  Kecantikan Wanita 

Muslimah, (Bandung: Mujahid;2008), h.49 
6 Maftuh Ahnan, Batas Pergaulan Muda-Mudi Islam, (Jakarta: Bintang 

Pelajar;2001), h.46 
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rahnat dari Allah SWT. Adapun beberapa manfaat bagi 

orang yang menggunakannya adalah sebagai berikut: 

a) Salah satu ibadah kepada Allah SWT 

Menggunakan hijab merupakan salah 

satu ibadah mendekatkan diri kepada Allah 

SWT, hijab adalah salah satu tanda yang 

merasuk kedalam sanu bari. Menggunakan 

hijab ini merupakan sedang mempraktikkan 

ketaatan dan sedang beribadah. 

Walaupun ibadah lain masih belum 

lengkap atau sempurna, setidaknya dengan 

menggunakan hijab adalah salah satu cara 

mendekatkan diri kepada Allah SWT dan 

untuk mendapatkan ridhonya, semoga dengan 

berhijab ibadah yang lain akan semakin rajin 

lagi. 

b) Membuahkan pahala 

Menggunakan hijab maka akan 

mendapatkan pahala keridhaan dan 

penyerahan diri, pahala mengikuti, dengan 

mentaati Allah SWT karena yang dilakukan 

semata karena Allah SWT dan Nabi 

Muhammad SAW.
7
 Imbalan dari 

menggunakan hijab adalah mendapatkan 

pahala, selain dapat menjaga diri juga dapat 

menambah pahala yang tidak terhingga. Tapi 

penggunaan hijab tersebut haruslah 

berlandaskan niat yang ikhlas dan untuk 

mendapatkan keridhaan Allah semata, bukan 

untuk pamer dan fashion saja. Ketika berhijab 

hanya untuk fashion saja atau ikut-ikutan 

trend saja bukan dapat pahala malah berbuah 

dosa yang didapatkan. 

                                                             
7 Abdul Malik al-Qasim, Berkah Kerudung Muslimah, (Solo: Kiswah 

Media;2012), h.14 
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c) Menghidarkan fitnah, tuduhan atau 

pandangan negative. 

Orang-orang yang gemar membuka 

auratnya secara terang-terangan bisa saja 

dituduh sebagai wanita nakal, wanita 

penggoda, wanita murahan dan lai-lain. 

Untuk itu hindari memakai pakaian mini yang 

memperlihatkan bagian tubuh yang dapat 

merangsang lawan jenis untuk merendam 

berbagai fitnah. 

Fitnah tersebut muncul karena ulah 

dari wanita itu sendiri, dengan 

menggambarkan aurat atau tidak 

menggunakan hijab maka, orang dengan 

mudah memberikan penilaian negative 

kepada wanita tersebut. Akibatnya banyak 

kerugian yang didapatkan akibat dari tidak 

menggunakan hijab. 

d) Menghindarkan diri dari dosa akibat 

mengumbar aurat 

Salah satu yang menyebabkan wanita 

banyak masuk neraka adalah karena mereka 

tidak menutup aurat mereka di mata orang-

orang yang bukan mahramnya. Begitu besar 

mudharat yang didapatkan membuka aurat. 

Membuka aurat merupakan ide setan, dan 

karenanya tanda-tanda kehadiran setan adalah 

keterbukaan aurat.
8
 

e) Identitas muslimah kita semakin jelas 

Identitas seseorang dan garis-garis 

besar cara berfikirnya dapat diketahui dari 

pakaiannya. Memakai hijab, identitas kita 

akan mudah diketahui oleh orang lain. Kita 

tidak perlu menunjukkan apapun, karena 

                                                             
8  M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran Tafsir Maudu‟i atas berbagai 

Persoalan Umat, (Bandung: Mizan;1996),h.156 
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orang dengan mudah mengenali yang kita 

kenakan. Secara otomatis, orang lain akan 

memperlakukan kita sebagai seorang muslim. 

Misalkan jika kita bertemu dengan muslim 

lainnya dan mereka akan menyapa kita, 

mereka akan meringankan kesulitan kita dan 

membantu kita bila membutuhkannya.  

Berhijab memberikan tauladan bagi 

masyarakat lain. Menjadi anggota masyarakat 

yang berguna yang ditekankan oleh Islam, 

sebab bagaimana pun manusia tidak bisa 

memisahkan dirinya dengan masyarakat. 

f) Bisa terhindar dari pelecehan 

Banyak pelecahan terhadap wanita 

muslimah akibat dari tingkah laku mereka itu 

sendiri. Misalnya tidak menggunakan hijab 

dan menggunakan pakaian yang tidak sopan. 

Hijab wanita akan menutupi keelokan dirinya, 

hal itu justru mendorong para pemuda untuk 

menahan hasrat seksualnya.
8
 Sangat jarang 

sekali ditemukan wanita yang menggunakan 

hijab dan tertutup rapat pakaiannya terjadi 

pelecahan seksual, malah wanita yang 

mengumbar aurat yang sering mendapatkan 

kasus pelecehan. 

g) Mengundang jodoh yang shalih 

Wanita saleh adalah dambaan lelaki 

mulia, dengan menggunakan hijab, berarti 

kamu berusaha atau mengundang jodoh yang 

baik. Jodoh adalah salah satu keajaiban-Nya, 

dan biarkan hal itu tetap misteri, sampai 

seseorang berjanji di hadapan Allah SWT 

untuk berniat hidup bersamanya dalam 

naungan rahmat-Nya. Jodoh tidak akan 

                                                             
8 Abdul Hamid al-Bilali, Salah Paham Masalah Hijab, ( Jakarta: Pustaka 

Al-Kautsar;2006),h.13  
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ketemu bila dicari. Tapi izinkan dunia 

mengenalmu lewat amal-amal yang kau 

sambungkan kepada Allah SWT.  

Jodohmu adalah cerminan dirimu. 

Ketika seorang wanita yang memiliki akhlak 

yang baik, berpenampilan menarik, aurat 

tertutup rapi, Insyaallah wanita tersebut akan 

menemukan jodoh yang serupa yaitu akhlak 

mulai, baik berpenampilan menarik dan 

sholeh.  

h) Menutup aib atau cacat yang ada pada tubuh 

Ketika seseorang yang mengenakan hijab 

busana muslim, sebagai besar sebagian 

tubuhnya akan tertutup. Ketika ia mempunyai 

cacat pada tubuhnya, pastilah tidak akan 

terlihat hal ini akan menghindarkan celaan 

dari orang lain.
9
 

 

Selain manfaat menggunakan hijab yang 

disebutkan diatas, juga terdapat beberapa manfaat lainnya 

dalam menggunakan hijab yaitu: Pertama, seoarang 

muslimah akan selalu termotivasi untuk melakukan 

sesuatu yang lebih baik. Pakaian itu nantinya yang akan 

membantu memotivasi diri untuk selalu mendekatkan diri 

kepada Allah. Hijab itulah yang nantinya membuka pintu 

kebaikan. Kedua, berhijab membuat seorang muslimah 

lebih biasa menjaga hati dari perbuatan dosa. Dengan 

mengenkana hijab, hati akan lebih mudah ditata dan 

dikelola. Hawa nafsu menjadi semakin stabil seiring 

dengan ilmu yang telah didapatkan. Manusia perlu 

membentengi diri sejak dini, dan salah satu benteng yang 

dapat dipersiapkan seorang muslimah adalah 

mengenakan hijab. Ketiga, rambut seorang wanita 

muslimah yang berhijab terlindung dari sengatan panas 

                                                             
9 Bunga Shekinah, Jagat Perempuan 171 Kutipan Kebijaksanaan Seorang 

Perempuan, (Sukoharjo: Fanvijaya;2009),h.38 
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matahari dan terlindung dari debu serta polusi. Sehingga, 

rambutnya tampak selalu bersinar. Keempat, berhijab 

membuat muslimah terlihat lebih anggun dan cantik. 

Sebuah perasaan yang aman dan tenang memancarkan 

wajah yang menyenangkan. Dengan sendirinya, wajah 

cantik itu akan tampak dari diri kita. Tentu saja 

kecantikan ini adalah kecantikan dari dalam, bukan 

karena make-up. 

Dalam manfaat memakai hijab tersebut 

disebutkan bahwa seorang muslimah lebih bisa menjaga 

hati dari perbuatan dosa, hati akan lebih mudah ditata dan 

dikelola, hawa nafsu menjadi semakin stabil seiring 

dengan ilmu yang telah didapatkan. Jadi, sangat tidak 

benar ketika ada wanita yang mengatakan bahwa “lebih 

baik menhijabi hatinya dulu” ketika ditanya kenapa tidak 

memakai hijab. Padalah sudah jelas bahwa dari memakai 

hijab seorang wabita ajab lebih mudah menata hatinya, 

membentengi diri dari hal-hal yang tidak baik, dan 

memotivasi untuk selalu berbuat baik kepada sesame 

manusia serta selalu mengupgrade iman kepada Allah. 

Hal tersebut yang akan menjadikan seseorang 

mempunyai karakter yang baik. 

 

3. Kehebatan dan keutamaan berhijab 

Perintah berhijab sesungguhnya bukan sekedar 

untuk menutup tubuh muslimah secara fisik. Apabila 

Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada kebaikan 

dibaliknya. Kewajiban berhijab juga dibebankan kepada 

kaum Adam. Laki-laki pun harus menutup aurat. Namun, 

batasannya berbeda dengan kaum wanita. Aurat laki-laki 

dari pusar hingga lutut, sedangkan wanita semua tubuh 

kecuali muka dan telapak tangan.  

Muslimah sepatuhnya bersyukur dengan adanya 

perintah berhijab. Dengan cara itulah Islam memelihara 

kemuliaan mereka. Berhijab berarti memelihara harga 
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diri, sebagaimana dilakukan oleh Adam dan Hawa saat 

pertama kali turun ke dunia akibat berbujuk rayuan setan.  

Ada banyak keutamaan, manfaat dan keberkahan 

dalam berhijab. Allah sengaja mendesain para muslimah 

dengan hijab agar mereka menjadi sosok yang penuh 

keistimewaan, menyenangkan, dan menyelamatkan 

mereka dari beragam mudharat atau malapetaka.
10

  

Dengan hijab itu pula Allah senantiasa menjaga 

harga diri dan mengiringi hidup muslimah dengan selimut 

kemuliaan, keberkahan, kesuksesan, serta kebahagiaan 

didunia dan akhirat. 

Nabi Muhammad SAW, sendiri memerintahkan 

keluarga serta umatnya dari kalangan kaum muslimah 

untuk senantiasa menutup aurat mereka dengan hijab agar 

selalu dalam perlindungan-Nya.  

Berikut penjelasan tentang kehebatan dan 

keutamaan berhijab dalam kehidupan seorang muslimah:  

a) Merasakan manisnya iman 

Seorang muslimah yang ikhlas 

berhijab secara sempurna, berbusana menutup 

aurat demi meraih keridhaan Allah, pasti akan 

merasakan ketenangan hati dan ketentraman 

hidup karena Allah selalu memberinya 

perlindungan. Ia tidak peduli dengan segala 

pertimbangan dan opini negative di kanan-

kirinya. Ia tidak merasa terbebani. Ia justru 

merasakan nikmat tatkala menaati-Nya. 

Menurutnya, asalkan Allah ridha, segalanya 

akan berjalan dengan mudah. Ia yakin, jika 

Allah menetapkan suatu hukum, pasti ada 

petaka yang menyertainya. 

b) Menyelamatkan diri dari azab-Nya 

Neraka adalah satu kata yang sering 

membuat orang-orang saleh takut dan 

                                                             
10 Zakiah Daradjat, Islam dan Peranan Wanita, (Jakarta: Bulan 

Bintang;1978), h.21  



 

 
 

29 

menangis karenanya. Bagaimana tidak, 

sedikit saja siksa di neraka jauh lebih 

mengerikan daripada penderitaan yang paling 

berat di dunia. Tak heran jika mereka sering 

kali meratap, mengadu, dan memohon 

perlindungan kepada Allah agar terhindar 

darinya.  

Al-Quran menggambarkan penghuni 

neraka seperti orang yang menggigit 

tangannya sendiri karena merasa sangat rugi. 

Ia pun ingin kembali ke dunia untuk berbuat 

kebaikan. Namun, semuanya tidaklah 

berguna. 

Jika seseorang mengetahui betapa 

dahsyatnya siksa neraka, pasti akan muncul 

rasa takut tak terhingga. Jangankan api 

neraka, tangan terkena percikan aira mendidih 

saja sakit minta ampun. Orang-orang salah 

zaman dahulu bahkan tidak mampu tertawa 

karena mereka tidak tahu kelak kan bertempat 

tinggal di surga atau neraka.
11

  

Salah satu usaha untuk menghindari 

siksa neraka adalah dengan memakai hijab 

secara sempurna. Muslimah yang ikhlas 

menegakkan hukum berhijab berarti telah 

menyelamatkan dirinya sendiri dari murka 

Allah. Kelak ia akan mendapatkan 

kompensasi berupa keselamatan dari siksa di 

akhirat.  

c) Mendapat kehidupan yang lebih baik 

Salah satu bentuk dosa yang dianggap 

biasa bagi sebagian muslimah adalah 

membuka aurat. Kebiasaan ini terkadang 

dianggap bukan dosa karena begitu melekat 

                                                             
11 Iqro‟ Firdaus, Bismillah Aku Berhijab, (Yogyakarta: Diva Press;2013), 

h.27 
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dalam kehidupan sehari-hari. Dari berpakaian 

rok mini, ketat, memperlihatkan lekuk tubuh, 

sampai kain yang menerawang warna kulit 

dianggap urusan pribadi masing-masing.  

Bisa dibayangkan jika seorang wanita 

dari pagi hingga sore hari berpakaian seperti 

itu dan dapat dinikmati khalayak umum. Jika 

dihitung, sudah berapa jumlah dosanya? 

Sebaliknya, jika seorang muslimah sejak pagi 

hingga malam selalu berhijab secara 

sempurna (terutama dihadapan orang yang 

bukan mahram), sudah berapa pahala yang ia 

dapatkan saat menjalankan perintah Allah 

tersebut? Setiap detik bisa berbuah dosa, 

setiap detik bisa bernilai pahala. Jika seorang 

muslimah berhijab, Insyaallah perilakunya 

akan semakin terkontrol. Dengan berhijab, 

seorang muslimah justru akan lebih 

termotivasi, lebih bersemangat berbuat 

kebaikan.
12

 

d) Menyifati karakter bidadari surga 

Menurut Ibnu Qayyim, “ Jika anda 

bertanya tentang keelokan budi, maka mereka 

adalah gadis-gadis yang sangat baik dan 

penuh kebajikan. Mereka menggabungkan 

keindahan wajah dan kesopanan. Mereka 

dianugerahi kecantikan luar dan dalam. 

Mereka adalah kebahagiaan jiwa dan 

penghias mata. Jika suami melihat kepadanya, 

maka bidadarinya akan membahagiakan 

dirinya. Jika ia minta kepadanya, pasti akan 

dituruti. Apabila ia tidak di tempat, maka ia 

akan menjaganya. Suaminya senantiasa dalam 

dirinya, dimana pun berada. Suaminya adalah 

puncak dari angan-angan dan rasa damainya”.  

                                                             
12  Ibid,h.28 
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Dengan berhijab, pada hakikatnya 

seorang muslimah menyifati kepribadian 

bidadari, selalu taat keoada Rabbnya, 

menutup aurat, pemalu, selalu menundukkan 

pandangan, serta tidak disentuh kecuali oleh 

mahramnya.  

e) Sebagai benteng perlindungan  

Muslimah yang berhijab secara tidak 

langsung telah melindungi diri dari berbagai 

perbuatan buruk di sekelilingnya. Minimal, 

menghindari pandangan liar kaum Adamyang 

hati pikirannya mengandung maksud 

tersembunyi (nakal).  

Pelecehan seksual yang sering terjadi 

di ruang-ruang public (misalnya mall atau 

angkutan umum) kerap dipicu oleh pakaian 

wanita yang cenderung “berani”. Keadaan 

itulah yang bisa mengundang pelecehan 

terhadap diri si wanita.  

Seorang wanita yang menutup aurat 

dengan sempurna tentu akan lebih dihargai 

dan terjaga dari hal-hal buruk yang tidak 

diinginkan. Selain itu, dengan berhijab 

seorang muslimah InsyaAllah akan terhindar 

dari perbuatan criminal, misalnya 

perampokan atau penjambretan, sebab 

perhiasan yang dikenakan , seperti anting, 

kalung atau gelang tidak tampak dari luar.  

f) Amal jariyah sebagai teladan kaum wanita 

Muslimah yang menggunakn hijab 

dengan sempurna, secara lahir adalah wanita 

yang pantas menjadi teladan bagi wanita lain. 

Minimal ia pantas menjadi panutan karena 

senantiasa berbusana sesuai tuntutan syariat. 

Terlebih jika ia kelak menjadi ibu 

bagi anak-anak perempuannya. Peran ibu 
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secara fisik dan psikologis akan berdampak 

pada tumbuh kembang anak. Dalam 

menjalankan tugasnya, seorang ibu perlu 

memiliki akhlak yang bisa menjadi teladan 

buah hatinya. Dengan bimbangan dari orang 

tua, anak akan melihat dan memahami bahwa 

hijab yang biasa dikenakan orangtuanya 

adalah bagian dari kewajiban seorang 

muslimah. Saat si anak dewasa, ia akan lebih 

mudah diperintah untuk mengenakan hijab. 

Sungguh karunia besar jika seorang 

muslimah menjadi teladan sehingga amal 

kebaikannya tidak terputus, selalu 

mengalirkan pahala baginya meskipun ia 

telah berada di alam kubur.  

 

4. Batasan aurat muslimah  

Dalam ajaran Islam banyak sekali hukum atau 

aturan-aturan yang belum jelas atau membutuhkan 

penjelasan secara rinci dan sering melahirkan perbedaan 

pandangan antara banyak ulama yang ada. Seperti halnya 

tentang batasn aurat wanita.  

 

Al-Quran tidak menentukan secara jelas dan rinci 

batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan 

karena rawan rangsangan). Seandainya ada ketentuan 

yang pasti dan ada batas yang jelas, maka dapat di 

pastikan pula bahwa kaum muslim (termasuk ulama sejak 

dulu hingga kini) tidak akan ada perbedaan pendapat. 

“Secara makna syariat, aurat adalah bagian tubuh 

yang haram di lihat, dan harus di tutup. Khusus bagi 

muslimah, auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali 

wajah dan telapak tangan, baik dalam shalat maupun di 

luar shalat”.
13

 

                                                             
13 Felix Y. Siauw, Yuk Berhijab, (Bandung: Mizania:2014), h.55 
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Berdasarkan pendapat diatas dapat dimengerti 

bahwa aurat seorang perempaun muslimah yaitu seluruh 

tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan haram bagi 

seorang perempuan muslimah yang tidak menutupi bagian 

tubuhnya secara menyeluruh. Pengertian ini berarti 

bahwa, para wanita muslimah wajin menutup auratnya 

selama dalam keadaan sendirian lebih-lebih lagi apa bila 

berhadapan dengan orang-orang yang bukan muhrim. 

Dalam syariat Islam, lelaki dan wanita di 

wajibkan untuk menutup bagian-bagian badan yang di 

sebut sebagai aurat. Setelah iman, kewajiban pertama atas 

seorang muslim adalah menutup aurat. Ini telah menjadi 

sebuah kewajiban sejak permulaan Islam, dan sudah 

menjadi sebuah kewajiban dalam syariat semua Nabi. 

Bahkan sebelum manusia turun ke bumi ini, ketika Allah 

Swt, melepaskan pakaian surga dari Nabi Adam a.s. dan 

Hawa sebagai akibat ketidaktahuan mereka kepada 

perintah Allah Swt untuk tidak memakan buah khuldi, 

mereka berdua menutup kemaluan mereka dengan 

dedaunan. Demikian pula, sepertinya sudah menjadi tabiat 

manusia untuk menutupi bagian-bagian penting tubuhnya. 

Dalam syariat semua Nabi, sejak Nabi Adam a.s. 

hingga Nabi Muhammad Saw. Sudah di wajibkan untuk 

menutup aurat. Memang ada perbedaan kecil dalam 

batasan dan ketentuan bagian-bagian mana yang harus 

ditutup, akan tetapi secara umum penutup bagian-bagian 

tubuh tertentu sudah merupakan syariat seluruh Nabi. 

Setiap lelaki dan wanita di wajibkan melaksanakan 

perintah ini tanpa memperdulikan apakah ada yang 

melihatnya atau tidak. Jika seseorang mengerjakan shalat 

dalam keadaan telanjang walaupun pada malam yang 

gelap gulita yang tidak ada seorang pun yang dapat 

melihatnya, maka para ahli fiqih sepakat bahwa shalatnya 

tidak di terima. Demikian halnya, jika seorang 

mengerjakan shalat di tempat tertutup yang tidak seorang 
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pun melihatnya, tetapi auratnya terbuka, maka shalatnya 

tidak sah. 

Mengenai wajah, dua tangan dan dua telapak kai. 

Seorang wanita berdasarkan pendapat yang ada, tidak di 

perbolehkan memperlihatkan bagian-bagian tubuh 

tersebut kepada kaum pria ajnabi, bahkan iya tidak di 

perbolehkan memperlihatkan apapun selain pakaian, 

sebelum adanya hukum nash. 

“Tetapi bagian-bagian tersebut tidak wajib 

ditutupnya berdasarkan pendapat yang di sepakati oleh 

kaum muslimin. Bahkan berdasarkan ijma‟, ia di 

perbolehkan memperlihatkan wajahnya sekalipun itu 

termasuk perhiasan batin. Demikian halnya kedua tangan, 

boleh diperlihatkan menurut pendapat jumhur ulama‟, 

seperti Abu Hasan, Asy-Safi‟i, dan ulama lainnya. Ia juga 

merupakan salah satu dari dua riwayat yang berasal dari 

Imam Ahmad. Demikian pula dua telapak kaki, boleh 

diperlihatkan menurut Imam Abu Hanafi, dan ini 

merupakan pendapat yang paling kuat. Karena Aisyah 

Radhiyallahu „anha menganggapnya sebagai perhiasan 

batin”.
14

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa banyak sekali para ulama yang menjelaskan 

tentang batasan aurat perempuan muslimah. Jika di 

simpulkan bahwa batasan aurat itu wajah, telapak tangan 

dan kaki boleh di perlihatkan asal tidak menimbulkan 

pemikiran yang bisa membuat seseorang yang 

memandangkan berfikir yang tidak baik. 

Selanjutnya Hamka dalam tafsir karyanya yang 

berjudul “ Tafsir Al-Azhar” beliau berpendapat bahwa 

selangkah demi selangkah masyarakat Islam itu di 

tentukan agar berbeda dengan masyarakat non muslim. 

Terutama dalam masalah pakaian bagi pata muslimah 

yang menunjukkan adanya sopan santun serta akhlak yang 

tinggi. 

                                                             
14 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Hijab dan Pakaian Wanita Muslimah 

Dalam Shalat, (Solo:At-Tibyan: 1993), h.36 
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Sebelum menafsirkan dengan panjang lebar 

terhadap ayat 59 surat al-Ahzab, beliau menguraikan 

terlebih dahulu Asbabaun Al-Nuzul dimana sebelum ayat 

ini diturunkan tidaklah berbeda pakaian perempuan Islam 

dengan perempuan musyrik. Tidak ada beda pakaian 

budak-budak perempuan pembantu rumah tangga dengan 

pakaian wanita merdeka. Oleh karena pada waktu itu 

belum mempunyai tempat hajat mereka terpaksa keluar 

dari rumah mereka pada wkatu malam ketempat yang jauh 

tersisih. Maka kesempatan yang demikianlah di ambil 

kaum laki-laki yang berniat jahat untuk mengganggu 

kaum perempuan. Mereka menyamaratakan wanita yang 

merdeka dan tidak merdeka. Maka turunlah ayat tersebut.  

“Hamka berpandangan bahwa dalam ayat 59 surat 

al-Ahzab Allah swt tidak menjelaskan model atau bentuk 

pakaian yang harus dikenakan oleh wanita muslimah. 

Perkara ini tidak di tentukan oleh Allah Swt dalam Al-

Qur‟an. Yang dikehendaki oleh Allah Swt, pakaian yang 

menujukan kepada kesopanan bukan memperagakan 

badan untuk menjadi tontonan laki-laki”.
15

 

Berdasarkan kepada uraian tentang pandangan 

Hamka dalam kita tafsirnya, maka dapat di perjelaskan 

bahwa beliau tidak menekankan tentang nama dan bentuk 

pakaian tersebut, namun yang terpenting memenuhi 

unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Menunjukkan Iman kepada Allah Swt 

b. Pakaian yang sopan 

c. Tidak menampakan bentuk tubuh 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
15 Hamka, Tafsir al-azhar, (Surabaya:Yayasan Lati Mojong:1400 H), Juz 

22-25, h.125 
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5. Hijab Yang Sesuai Syariat Islam (Syar’i) 

a. Syarat-syarat pakaian wanita muslimah 

Adapun persyaratan pakaian bagi perempuan 

muslimah yang di atur oleh syariat Islam adalah 

sebagai berikut: 

 

1) Menutup Seluruh Tubuh Kecuali Wajah dan 

Telapak Tangan 

Seluruh tubuh perempuan, kecuali wajah 

dan dua telapak tanganya, adalah aurat yang harus 

di tutp dari pandangan orang yang tidak berhak 

melihatnya.  

Allah Swt telah berfirman,  

                      

           : ( 13)سورة  النور 

 

Artinya: Dan janganlah mereka Menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (bias) tampak dari 

padanya. dan hendaklah mereka menutupkan 

kain kudung kedadanya. (An-Nur:31)16 
 
 

Kalimat “kecuali yang bias tampak” dalam 

ayat di atas dijelaskan oleh Az-Zamakhsyari, “yang 

biasa tampak misalnya cincin, celak, dan inai. Semua 

itu tidak mengapa di tampakan di hadapan laki-laki 

yang bukan mahramnya.”
17

 

Berdasarkan penjelasan ayat danpendapat 

diatas dapat dipahami bahwa seorang muslimah tidak 

boleh menampakkan sesuatu yang ada ditubuhnya 

secara meawan kecuali seperti perhiasan cincin, jam 

tangan ataupun yang lainnya.  

                                                             
16 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahan, 

(Jakarta: Magfirah Pustaka;2006),h.282 
17 Cahyadi Takariaawan dkk, Keakhwatan 2, (Solo: Intermedia:2016), h.65 
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Al-Hafiz Ibnu Kasir berkata dalam tafsirnya, 

“Janganlah kamu wanita menampakan sedikitpun dari 

perhiasan mereka kepada pria-pria anjabi (asing dan 

bukan muhrim), kecuali yang tidak mungkin 

disembunyikan.” 

Ibnu Mas‟ud berkata, “Misalnya, selendang 

dan kain lainnya. Maksudnya adalah kain kerudung 

yang biasa di kenakan oleh wanita Arab di atas 

pakaiannya. Serat bagian bawah pakaian yang tampak 

itu bukan dosa baginya karena tidak mungkin di 

sembunyikan.
18

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat di pahami 

bahwa kain lain yang tampak tidak perlu di 

sembunyikan karena itu adalah kain tambahan.  

“Asy-Syaukani menjelaskan,”Kesimpulannya 

ialah, seorang perempuan boleh menampakan 

sebagain tempat perhiasannya karena memang di 

perlukan, misalnya untuk membeli sesuatu, untuk jual 

beli, dan untuk persaksian. Oleh karena itulah tempat-

tempat perhiasan tersebut dikecualikan dalam 

larangan dalam ayat tersebut. Dan tempat-tempat 

perhiasan yang di kecualikan itu tidak lain adalah 

wajah dan dua telapak tangan.” Dengan demikian, 

pakaian perempuan harus menutup seluruh tubuh 

mereka kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat 

ini merupakan kesepakatan ulama terdahulu, baik dari 

kalangan para musafir, ahli hadits, serta para ahli fiqih 

dari berbagai madzah. Para ulama terdahulu telah 

menyepakati bahwa wajah dan kedua telapak tangan 

bukanlah aurat”.
19

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa aurat seorang muslimah yaitu seluruh tubuh 

kecuali telapak tangan dan wajah. Karena wajah dan 

telapak tangan ialah bukan aurat. Pendapat itu sudah 

disepakati oleh ulama terdahulu. 

  

                                                             
18 Buhan Sodiq, Engkau Lebih Cantik Dengan Berhijab, (Solo: Samudra: 

2006), h.110 
19 Cahyadi Takariaawan dkk, Op.Cit, h.66 
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2) Hendaknya Hijab Tidak Menarik Perhatian 

Pandangan Laki-laki yang Bukan Mahram 

Agar bias berfungsi menutup dalam artian 

tidak menampakan aurat, maka pakaian tersebut 

harus longgar dan tidak sempit, serta dari bahan 

yang kuat tertutup dan tidak transparan. Inilah 

syarat kedua dari pakaian perempuan muslimah. 

Berbagai model pakaian yang di kenakan 

masyarakat saat ini, khususnya para perempuan 

banyak yang sengaja di buat sangat ketat sehingga 

membentuk tubuh mereka dengan jelas. Atau 

sebagian lagi ada yang mengenakan pakaian dari 

kain yang tipis atau transparan sehingga bentuk 

serta kulit tubuh mereka bias terlihat dengan jelas.  

“Para ulama berkata, “Diwajibkan 

menutup aurat dengan pakaian yang tidak mesifati 

warna kulit, berupa pakaian yang cukup tebal atau 

yang terbuat dari kulit. Mengenakan pakaian tang 

maswih menampakan warna kulit (misalnya 

dengan pakaian yang tipis) tidak di perbolehkan, 

karena dah itu tidak dapat menutup aurat”.
20

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa wanita wajib menutup auratnya 

dengan kain yang tidak memperlihatkan warna 

kulitnya, serta dengan kain yang tebal.  

“Syaikh Muhammad Nashiruddin al-

Albani menegaskan, karena tujuan dari 

mengenakan hijab adalah untuk menghilangkan 

fitnah. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali 

pakain yang di kenakan oleh wanita itu harus 

longgar dan luas. Serta pakaian tidak terlalu 

sempit atau ketat, dan harus dapat menutupi 

                                                             
20 Muhammad Ismail M., Op.Cit, h.33 
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bagian tubuh yang merangsang nafsu birahi 

lelaki”.
21

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat 

dimengerti bahwa tujuan dari mengenakan jilbab 

ialah untuk menjauhkan seorang perempuan dari 

fitnah. Karena jika seorang perempuan itu tidak 

mengenakan jilbab dan menggunakan pakaian 

yang ketat atau terlihat lengkuk tubuhnya bisa 

mengundang fikiran yang tidak baik kepada 

lawan jenis yang melihatnya.  

Betapa besar kesungguhan dan keseriusan 

Fatimah dalam urusan hijab sehingga beliau tidak 

suka dengan pakaian wanita yang membentuk 

lekuk tubuh walaupun ia telah meninggal. Maka 

tidak di ragukan lagi bahwa pakaian yang 

membentuk lekuk tubuh yang di pakai oleh 

wanita yang lebih hidup itu lebih tidak beliau 

sukai. Hendaklah hijab tidak menarik perhatian 

laki-laki yang bukan mahram serta hijab terbuat 

dari kain yang tebal, tidak transparan dan tidak 

menampakan warna kulit tubuh. 

Berdasarkan dua pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa menggunakan pakaian yang 

memperlihatkan lengkuk tubuhnya dan 

mengenakan jilbab yang tidak menutupi bentuk 

tubuhnya itu tidak diperbolehkan apalagi 

diperlihatkan didepan orang yang bukan 

mahramnya sangat tidak diperbolehkan.  

Apabila fungsi mengenakan pakaian 

adalah untuk menghindarkan diri dari fitnah, 

maka dengan model pakaian ketat dan transparan 

belum bias memenuhi fungsi tersebut. Daya tarik 

yang ditimbulkan oleh tubuh perempuan, masih 

akan tertampakan dengan kuat apabila para 

perempuan mengenakan pakaian semacam itu. 

                                                             
21 Ibid, h.33 
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Rasulullah Saw pernah mengatakan kepada 

umatnya bakal ada yang “berpakaian tetapi 

telanjang” sebagai salah satu ciri datangnya 

kiamat.  

Bisa jadi, pakaian dan transparan itulah 

yang maksudkan, bahwa mereka telah berpakaian 

akan tetapi hakikatnya masih telanjang. Para 

ulama berkata, “Diwajibkan menutup aurat 

dengan pakaian yang tidak mensifati warna kulit, 

berupa pakaian yang cukup teba; atau yang 

terbuat dari kulit. Mengenakan pakaian yang 

masih menampakan warna kulit (misalnya dengan 

pakaian yang tipis) tidak di perbolehkan, karena 

hal itu tidak dapat menutup aurat”.
22

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa  mewajibkan untuk menutup 

aurat dengan pakaian yang tidak dapat mensifati 

warna kulit, karena hakikatnya menutup (aurat) 

adalah supaya tidak diketahui apa yang ada di 

balik penutup tersebut.  

“Aisyah ra pernah berkata bahwa yang di 

maksud khimar adalah yang dapat 

menyembunyikan kulit dan rambut. Kain jilbab 

tebal sehingga tidak memperlihatkan bagian 

dalamnya, dan tidak mempunyai sifat melekat 

pada kulit, menutupi seluruh tubuh, longgar, dan 

tidak menampakan lekuk-liuk tubuhnya serta 

belahan hanya pada bagian depan, dan belahan 

untuk lengan tangan secukupnya saja”.
23

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat 

dimengerti bahwa khimar ialah kain yang dapat 

menutup kepala dan rambut yang tidak 

memperlihatkan kulitnya, dengan posisi menutupi 

seluruh tubuh tidak sempit dan tidak transparan. 

Untuk syarat yang kedua ini mengenakan 

hijab tidak boleh menarik perhatian lawan jenis 

untuk mengundang nafsu yang akan membuat 

                                                             
22 Muhammad Ismail M., Op.Cit., h.33 
23 Abdul Malik Qasim, Makin Cantik Dengan Berhijab, (Solo:As-

Salam:2017), h.103 
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timbulnya kejadian yang tidak di inginkan. Dan 

ada beberapa persyaratannya yaitu sebagai 

berikut: 

a) Hendaknya hijab terbuat dari kain 

yang tebal, tidak transparan dan tidak 

menampakkan warna kulit tubuh 

b)  Hendaknya hijab tersebut bukan 

dijadikan sebagai perhiasan bahkan 

harus memiliki satu warna bukan 

berbagai warna dan motif 

c) Hendaknya hijab tersebut longgar dan 

tidak menampakkan bentuk anggota 

tubuh 

d) Hijab bukan merupakan pakaian 

kebanggaan dan kesombongan. 

e) Hendaknya hijab tidak diberi parfum 

atau wewangian 

 

3) Memperhatikan dan Keputusan Keindahan 

Secara Wajar 

Islam adalah ajaran yang memperhatikan 

keindahan dalam segala hal, termasuk dalam 

berpakaian. Abdullah bin Mas‟ud menceritakan 

bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi 

Saw, “Sesungguhnya seseorang suka pakaiannya 

bagus dan sandalnya bagus.” Maka Nabi Saw 

bersabda.  

Di zaman kita hidup sekarang, berbagai 

model pakaian dijumpai, sesuai dengan kultur 

masyarakat atau Negara masing-masing. Ada 

model pakaian tertentu yang di anggap lazim di 

sebuah daerah akan tetapi di pandang aneh dan 

tidak pantas pada tempat yang lain. Hal semacam 

ini merupakan khazanah budaya kemanusiaan 

yang tidak di ingkari begitu saja oleh Islam. selera 

akan keindahan justru di tumbuhkan dalam tradisi 

keislaman.  

Syariat Islam menegaskan tentang esensi 

pakaian yang harus bias menutup aurat sehingga 
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tidak tertampakkan kepada orang-orang yang 

tidak berhak. Akan tetapi tidak mengatur akan 

mengenai warna, mode, ataupun aksesoris 

pakaian dengan detail, setiap tempat dapat 

memikili warna dan mode yang berbeda, dengan 

tetap memperhatikan faktor keindahan dan 

kepantasan yang wajar. Bahkan, untuk sesuatu 

momen bias berbeda dengan mode yang lain di 

sebuah tempat dan tempat yang sama.  

Dalam perkembangannya penggunaan 

hijab mengalami banyak perubahan. Perubahan 

terjadi tidak saja dalam bentuk dan motif hijab itu 

sendiri, melainkan pada motivasi yang melatar 

belakangi penggunaannya. Penggunaan hijab 

menjadi lebih memperhatikan mode kekinian dan 

dapat di padukan dengan berbagai gaya atau 

mode pakaian. Mode hijab yang saat ini sedang 

trend di masyarakat seakan mampu menjawab 

kebutuhan dan penggunanya untuk tetap 

memperhatikan kaidah syar‟iyah. Ada kesadaran 

dan motivasi yang kuat pada kaum wanita muslim 

untuk tampil dalam pakaian yang sesuai syar‟i 

namun tetap cantik menarik dan bergaya modern. 

Imam Ath-Thabaru dalam Fath Al-Bariy 

mengatakan, “ Sesungguhnya melihat model 

zman termasuk (kepatutan) selama tidak 

mengandung dosa dan menyalahi model serupa 

dengan mencari ketenaran.” Disini yang harus 

lebih di perhatikan adalah esensi menutup aurat, 

sedangkan masalah warna, corak, motif maupun 

mode, bisa menyesuaikan dengan berbagai 

kondisi selama tidak terlalu mencolok dan 

mengundang perhatian, atau menyalahi kepatutan 

dan keindahan.  

Yang tercela adalah apabila pakaian 

wanita muslimah tersebut, dalam rangka mencarri 
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keindahan secar berlebihan, sampai mengundang 

syahwat laki-laki yang berinteraksi dengannya. 

Pakaiannya sedemikian mencolok perhatian, dan 

di tambah dengan berbaga macam aksesoris yang 

semakin menguatkan gebyar penampilannya, bisa 

menimbulkan asosiasi tersendiri yang negatif. 

Selera keindahan harus di penihu secara wajar, 

sebab berlebihan dalam segala sesuatu termasuk 

sifat tercela, dan bisa jatuh dalam penampilan 

yang norak dan tidak memiliki nilai kepatutan 

berdasarkan kebiasaan rata-rata muslimah di 

tempat itu.  

Jangan sampai para perempuan 

mengenakan busana muslimah yang secara fungsi 

telah menutup aurat, akan tetapi di pakai untuk 

perhiasan kecantikan atau berbentuk pakaian aneh 

dan menarik perhatian.
24

 

Berdasarkan pendapat diatas dapat di 

pahami bahwa tujuan dari mengenakan jilbab 

ialah untuk menutupi aurat sesuai dengan syariat 

Islam dan bukan untuk mencari sensasi semata.  

 

B. PENDIDIKAN KARAKTER  

1. Pengertian Pendidikan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Pendidikan diartikan sebagai proses perubahan dan 

tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

latihan proses, perbuatan, cara mendidik. 

“Senada dengan pengertian tersebut, Eko 

Handoyo dan Tijan memberikan pengertian bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan 

manusia. Melalui pendidikan, dapat dipersiapkan dengan 

baik manusia-manusia berkarakter untuk menjaga dan 

                                                             
24 Mulhandy Ibn. Haj. Kusumayadi, Amir Taufik, Enam Puluh Satu Tanya 

Jawab Tentang Jilbab, (Jakarta: Firdaus: 2011), h.17 
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melakukan perubahan bagi pembangunan peradaban yang 

lebih baik”.
25

 

Disebutkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang, Sistem Pendidikan Nasional, Dalam Pasal1 butir 

UU Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa, 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan juga mempunyai 

pengertian sebagai sadar usaha sadar yang sistematil-

sistematik selalu bertolak dari sejumlah landasan serta 

mengindahkan sejumlah asas-asas tertentu.  

“Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa 

pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan 

bertumbuhnya budi pekerti ( kekuatan  batik, karakter) 

pikiran (intelek) dan tubuh anak untuk memajukan 

kehidupan anak didik selaras dengan dunianya. Dalam 

pendidikan diberikan tuntunan oleh pendidik kepada 

pertumbuhan anak didik untuk memajukan 

kehidupannnya. Maksud pendidikan ialah menuntun 

segala kekuatan kodrati anak didik menjadi manusia dan 

anggota masyarakat yang mencapai keselamatan dan 

kebahagian yang setinggi-tingginya”.
26

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan 

pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau 

latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah 

sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar 

dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan 

hidup secara tepat dimasa yang akan datang.  

                                                             
25 Eko Handoyo dan Tijan, Model Pendidikan Karakter Berbasis 

Konservasi; Pengalaman Universitas Negeri Semarang, (Semarang: Widya 
Karya;2010), h.3 

26 Wasty Soemanto dan Hendyat Soetopo, Dasar dan Teori Pendidikan 

Dunia, (Surabaya: Usaha Nasional;1987), h.12 
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2. Pengertian Karakter 

Karakter merupakan tabiat, watak, akhlak, atau 

kepribadian yang berbentuk dari hasil internalisasi 

berbagai bentuk kebajikan yang diyakini dan digunakan 

sebagai pedoman berfikir, sikap dan bertindak. Kebajikan 

terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma. Seperti 

dapat amanah, jujur, hormat, rahmat dan bertanggung 

jawab.
27 

Secara bahasa, karakter berasal dari bahasa 

Yunani, Charassein yang artinya mengukir. Jika 

dibandingkan dengan menulis, mengukir akan 

memberikan bekas yang sulit untuk dihilangkan. Hal 

tersebut jauh lebih baik dari pada bekas tulisan yang 

mudah dihapus dan memiliki keawetan lebih rendah dari 

pada hasil dari ukiran. 

Menurut Simon Philips, karakter adalah 

kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang 

melandasi suatu pemikiran, sikap, dan perilaku yang 

ditampilkan.
28

 

“Pengertian karakter sendiri menurut 

Poerwadarminta dalam Abdul Madjid diartikan sebagai 

tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi 

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. 

Nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi hal-

hal seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, 

kemampuan, kecendrungan, potensi, nilai-nilai dan pola-

pola pemikiran".
29

 

Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih 

dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam 

bersikap, atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri 

                                                             
27 Said Hamid Hasan, Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter 

Bangsa, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan; 2010),h.3 
28 Fathul Muin, Pendidikan Karakter:Konstruksi Teoritik dan Praktik, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media; 2010),h.160 
29 Abdul Majid dan Dian Andyani, Pendidikan Karakter Presfektif Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya;2011),h.11 
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manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan 

lagi. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat 

dipahami bahwa karakter dimaknai sebagai cara berfikir 

dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan 

bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu katakter 

yang kuat adalah sandangan fundamental yang 

memberikan kemampuan kepada populasi manusia untuk 

hidup bersama dalam kedamaian serta membentuk dunia 

yang dipenuhi dengan  kebaikan dan kebajikan.  

 

3. Pengertian Pendidikan Karakter  

Menurut Fakry Gaffar pendidikan karakter adalah 

sebuah proses tranformasi nilai-nilai kehidupan untuk 

ditumbuh kembangkan dalam kepribadian seseorang 

sehingga menjadi satu dalam perilaku orang itu.
30

 

“Secara pengertian sederhana pendidikan 

karakter adalah hal positif apa saja yang dilakukan 

seseorang itu dan berpengaruh pada lingkungan 

sekitarnya. Pendidikan karakter adalah upaya sadar dan 

sungguh-sungguh dari seseorang guru untuk mengajarkan 

nilai-nilai kepada para siswanya”.
31

 

 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem 

penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah 

yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai 

tersebut, baik Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi 

manusia insan kamil.  

Dalam grand desain pendidikan karakter, 

merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan nilai-

nilai luhur dalam lingkungan satuan pendidikan 

                                                             
30 Dharma Kusuma, Pendidikan Karakter Teori dan Praktek Di Sekolah, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya; 2011), h.5 
31 Muchlas Samani dan Hariyanto, Op.Cit, h.43 
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(sekolah), lingkungan keluarga, dan lingkungan 

masyarakat.
32

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat dipahami 

bahwa pendidikan karakter adalah upaya penanaman 

kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk 

sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang 

sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, 

diwujudkan dalam interaksi dengan Tuhannya, diri 

sendiri, antarsesama, dan lingkungannya.  

 

4. Tujuan Pendidikan Karakter 

Sebagaimana telah diuraikan bahwa pendidikan 

karakter adalah pendidikan akhlak yang menyentuh ranah 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan karakter 

menjamah unsur mendalam dari pengetahuan, perasaan, 

dan tindakan. Pendidikan karakter menyatukan tiga unsur 

tersebut. Dalam Islam, ketiga unsur ini disebut dengan 

unsur akidah, ibadah, dan muamalah. Dalam bahasa 

tauhid disebut dengan iman, islam, dan ihsan. Ketiga 

unsur itu harus menyatu dan terpadu dakam jiwa naka 

didik, sehingga akhlak yang terbangun berlandasankan 

keimana, keislaman, dan keikhlasan.   

Pendidikan karakter harus diterapkan kepada 

siswa sejak usia kanak-kanak karena pada usia itu sangat 

menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan 

potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 

50% variabilitas kecerdasan orang dewasa terjadi ketika 

anak berusia 4 tahun. Peningkatan 30% berikutnya terjadi 

pada usia 8 tahun, dan 20% sisanya pada pertengahan atau 

akhir dasawarsa kedua. Oleh karena itulah, pendidikan 

karakter harus dimulai dari dalam keluarga, yang 

                                                             
32 Oos M. Anwas, Televisi Mendidik Karakter Bangsa: Harapan dan 

Tantangan, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Balitbang 

Kemendiknas, Vol.16, Edisi Khusus III, Oktober 2010), h.258 
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merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan 

karakter anak.
33

 

Kementrian Pendidikan Nasional (2010) 

menjelaskan bahwa pembentukan karakter dalam diri 

individu menyangkut seluruh potensi individu manusia, 

baik dari sisi kognitif, afektif, konatif dan psikomotorik 

dalam interaksi seumur hidup. Konfigurasi yang digagas 

tersebut menyangkut olah hati ( spiritual and emotional 

development), olah piker (intellectual development), 

olahraga dan kinestetik (physical and kinesthetic 

development), dan olahrasa dan karsa (affective andr 

creativity decelopment).  

Dalam konteks berbangsa, pendidikan karakter 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana serta proses pemberdayaan potensi dan 

pembudayaan peserta didik guna membangun karakter 

pribadi atau kelompok yang unik baik sebagai warga 

Negara. Hal itu diharapkan mampu memberikan 

kontribusi optimal dalam mewujudkan masyarakat yang 

berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil 

dan beradab, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan, berkeadilan social bagi seluruh rakyat 

Indonesia.  

Pembentukan karakter merupakan salah satu 

tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 1 UU Sisdiknas tahun 

2003 menyatakan bahwa diantara tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik 

untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak 

mulia.
34

 

Amanah Undang-Undang Sisdiknas 2003 

bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan 

Indonesia yang cerdas, tetapi juga berkepribadian atau 

berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa 

                                                             
33 Abdullah Nasih Ulwa, Pendidikan Anak Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka 

Amani;1995),h.78 
34 Asep Saefudin, Kurikulum Berbasis Kompetensi PAI, (Bandung: 

STAIPI;2003), h.27 
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yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas 

nilai luhur bangsa serta agama.  

Dengan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa 

pendidikan karakter bertujuan : 

a. Membentuk siswa berfikir rasional, dewasa, 

dan bertaggung jawab. 

b. Mengembangkan sikap mental yang terpuji. 

c. Membina kepekaan social anak didik. 

d. Membangun mental optimis dalam menjalani 

kehidupan yang penuh dengan tantangan. 

e. Membentuk kecerdasan emosional. 

f. Membentuk anak didik yang berwatak 

pengasih, penyayang, sabar, beriman, takwa, 

bertanggung jawab, amanah, jujur, adil, dan 

mandiri 

Tujuan pendidikan karakter yang berkaitan 

dengan pembentukan mental dan sikap anak didika 

dikelola dengan menanamkan nilai-nilai religious dan nilai 

tradisional yang positif. Nilai itu perlu ditanamkan dengan 

intensitas yang sama pada semua mata pelajaran. Oleh 

karena itu, perlu dipilih sejumlah nilai utama sebagai 

pangkal tolak bagi penanaman nilai-nilai lainnya.   

Untuk mendapatkan tujuan pendidikan karakter 

diperlukan beberapa hal yang menyangkut kerjasama 

dengan pihak lain, yakni sebagai berikut. 

1) Bekerjasama dengan orang tua murid. Hal ini 

karena orangtua murid menjadi partner dalam 

membentuk karakter anak. Orang tua perlu 

merencanakan pola-pola pembentukan 

karakter bagi anak. 

2) Sekolah yang mengembangkan keteladanan 

bagi siswa. 

3) Masyarakat menjadikan lingkungan 

kehidupannya berwibawa dan bersih dari 

kejahatan dan kriminalitas lainnya. 
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5. Pendidikan Karakter Membentuk Insan Kamil 

Pendidikan karakter bertujuan membentuk insan 

kamil. Kurikulum yang membangun karakter insan kamil 

dalam perspektif Islam memiliki ciri-ciri khusus beriku:  

a. Pembinaan anak didik untuk bertauhid. 

b. Kurikulum harus disesuaikan dengan fitrah manusia, 

sebagai makhluk yang memiliki keyakinan kepada 

Tuhan. 

c. Kurikulum yang disajikan merupakan hasil pengujian 

materi dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. 

d. Mengarahkan minat dan bakat serta meningkatkan 

kemampuan aqliah anak didik serta keterampilan 

yang akan diterapkan dalam kehidupan konkret. 

e. Pembinaan akhlak anak didik, sehingga pergaulannya 

tidak keluar dari tuntutan Islam. 

f. Tidak ada kadarluarsa kurikulum karena ciri khas 

kurikulum Islam senantiasa relevan dengan 

perkembangan zaman, bahkan menjadi filter 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 

penerapannya di kehidupan masyarakat. 

g. Pendidikan karakter mengisyaratkan tiga macam 

dimensi dalam upaya mengembangkan kehidupan 

manusia, yaitu:  

1) Dimensi kehidupan duniawi yang mendorong 

manusia sebagai hamba Allah untuk 

mengembangkan dirinya dalam ilmu 

pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai Islam 

yang mendasari kehidupan. 

2) Dimensi kehidupan ukhrawi yang mendorong 

manusia untuk mengembangkan dirinya dalam 

pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan 

Tuhan. Dimensi inilah yang melahirkan berbagai 

usaha agar seluruh aktivitas manusia senantiasa 

sesuai dengan nilai-nilai Islam. 

3) Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan 

ukhrawi yang mendorong manusia untuk 
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berusaha menjadikan dirinya sebagai hamba 

Allah yang utuh dan paripurna dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan keterampilan, serta menjadi 

pendukung dan pelaksana ajaran Islam.  

 

Ketiga dimensi itu kemudian dituangkan dan 

dijabarkan dalam program operasional pendidikan yang 

bermuara pada tujuan yang telah ditetapkan. Program itu 

menggambarkan implementasi seluruh komponen pendidikan 

yang integrative. Oleh karena itu, upaya memahami 

pendidikan berkarakter tidak bisa dilakukan hanya dengan 

melihat dalam realitas penyelenggaraan pendidikan secara 

parsial, tetapi harus melihatnya dari system nilai yang menjadi 

landasan paradigmanya. 

Untuk mewujudkan insan kamil dibutuhkan 

kemampuan politik, dari semua pihak karena politik secara 

real bukan hanya berpijak dan definisinya yang normative, 

tentang strategi pengembangan kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara untuk meningkatkan kemaslahatan rakyat. Politik 

merupakan strategi yang menyemangati doktrin normative 

semua cita-cita social.
35

  

Untuk mewujudkan insan kamil nilai-nilai yang 

dianut bersama menjadi komitmen yang kuat terhadap nilai-

nilai kehidupan masyarakat dan segala aspek yang mengikat 

kehidupan batiniah social terungkap secara integral dalam 

proses pendidikan karakter, misalnya keyakinan agama dan 

kebertuhanan serta keterikatan terhadap pesan-pesan dari 

ajaran-ajaran agama, dapat menjadi rujukan pendidikan 

karakter. 

Dengan demikian, pendidikan karakter yang bertujuan 

membentuk insan kamil tolok ukur utamanya adalah nilai 

yang bersumber dari agama, kemudian diambil dari budaya 

local, dan dipadukan sebagai kurikulum berbasis karakter, 

artinya nilai-nilai yang terwujud pada akhlak manusia 

                                                             
35 Hadari Nawawi, Pendidikan dalam Islam,(Surabaya: Al-

Ikhlas;1993),h.77 
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disepakati sebagai karakter. Jadi, berbasis karakter berarti 

bersumber pada semua nilai yang diterima oleh masyarakat 

dan sudah merupakan tradisi dan kebudayaan.  
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