
KONSEP LIBAS DALAM Al-QUR’AN 

 (Studi  Komparatif Atas Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir 
Dan Tafsir Al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah 

Al-A’raf Ayat 26) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Riadatul Mayyadah 
NIM. 16.0.20.6.025 

 
 

 

 
 

 
 

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

MATARAM 
2020  

 



 

 

 

 

ii 

KONSEP LIBAS DALAM Al-QUR’AN 

 (Studi  Komparatif Atas Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir 
Dan Tafsir Al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah 

Al-A’raf Ayat 26) 
 

 

Skripsi 
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram untuk melengkapi 

persyaratan mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

Riadatul Mayyadah 

NIM. 16.0.20.6.025 
 

 
 

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR’AN DAN TAFSIR 
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  

MATARAM 
2020 

 



 

 

 

 

iii 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

iv 
 



 

 

 

 

vi 



 

 

 

 

vii 

MOTO 

 
 

 
 

 

                         

          
1
    

 
 

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 
pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih 
Suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka 
perbuat".(QS. Al-Nur [24]:30) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Kementerian Agama RI, UmmulMukminin al-Qur’an danTerjemahanuntukWanita, (Jakarta 

Selatan: Penerbit Wali), hlm. 353. 



 

 

 

 

viii 

PERSEMBAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kupersembahkan skripsi ini untuk 

Almamaterku, semua guruku, 

Mamakku tercinta Hj. Haeniah dan 

Alm. Mamikku H. Husni Ismail, 

kakak-kakakku dan semua 

keponakanku” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ix 

KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta 

alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. juga kepada keluarga, sahabat, dan semua 

pengikutnya. Aamiin.  

Peneliti menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak 

akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh 

karena itu, peneliti memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan 

ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telahmembantu, yaitu 

merekaantara lain adalah: 

1. Dr. H. Zainal Arifin, Lc.,MAg. Selaku Pembimbing I dan H. Syamsu 

Syauqani, Lc.,M.A, selaku Pembimbing II yang telah memberikan 

saran, bimbingan dan araha selama penyusunan proposal skripsi ini 

sehingga bisa terselesaikan dengan baik; 

2. Dr. Abdul Fattah, M.Fil.I. selaku penguji I dan Fitrah Sugiarto, M.Th. 

I. selaku penguji II. yang telah memberikan saran konstruktif bagi 

penyempurnaan skripsi ini; 

3. H. Zulyadain, M.A, selaku ketua program studi Ilmu Al-Qur‟an dan 

Tafsir (IQT); 

4. Dr. H. M. Zaki, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama (FUSA); 



 

 

 

 

x 

5. Prof. Dr. H. Mutawali, M.Ag. selaku rektor UIN Mataram yang telah 

banyak membina dan membimbing selama peneliti melaksanakan 

studi di UIN Mataram. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
  



DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL .......................................................................  i 

HALAMAN JUDUL ..........................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................................  iii 

NOTA DINAS PEMBIMBING............................................................  iv  

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..................................................  v 

PENGESAHAN ...............................................................................  vi 

MOTTO..........................................................................................  vii 

PERSEMBAHAN .............................................................................  viii 

KATA PENGANTAR ........................................................................  ix 

DAFTAR ISI ...................................................................................  xi 

ABSTRAK…………………………………………………………………………...     xiv 

 

BAB I : PENDAHULUAN .................................................................   1 

A. Latar Belakang Masalah .............................................  1 

B. Rumusan Masalah .....................................................  8 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................  8 

1. Tujuan Penelitian ...................................................  8 

2. Manfaat Penelitian .................................................  9 

D. Telaah Pustaka ..........................................................  9 

E. Kerangka Teori ...........................................................  11 

1. Pengertian Libas/Pakaian......................................  11 

2. Tujuan Menggunakan Pakaian ..............................  12 

3. Hukum Wanita Memakai Pakaian Warna Warni .....  13 

4. Estetika Dalam Berpakaian ...................................  13 

F. Metode Penelitian .......................................................  16 

1. Jenis Penelitin .......................................................  16 

2. Sumber Data .........................................................  16 

a. Sumber Data Primer .........................................  17 



 

 

 

 

xii 

b. Sumber Data Sekunder ....................................  17 

3. Teknik Pengumpulan Data .....................................  18 

4. Teknik Analisis Data ..............................................  18 

G. Sistematika Pembahasan............................................  19 

 

BAB II : BIOGRAFI IBNU KATSIR DAN AL-MUYASSAR  ...................  21 

A. Imam Ibnu Katsir  ......................................................  21 

1. Biografi Imam Ibnu Katsir ....................................  21 

2. Aktivitas Keilmuan Ibnu Katsir .............................  22 

3. Karya-Karya Ibnu Katsir .......................................  23 

4. Profil Kitab ...........................................................  26 

5. Edisi Terbitan…………………………………………… ..  27 

6. Sistematika Penulisan………………………………… ..  27 

7. Metode dan Corak Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim…… ..  27 

B. Aidh Al-Qarni……………………………………………………  29 

1. Biografi Aidh Al-Qarni…………………………………….  29 

2. Karya Aidh Al-Qarni……………………………………….  30 

3. Edisi Terbitan Tafsir Al-Muyassar…………………… ..  31 

4. Metode dan Corak Tafsir Al-Muyassar………………..  32 

5. Sistematika Penulisan…………………………………….  32 

BAB III   : TINJAUAN UMUM TENTANG LIBAS.. ..............................  34 

A. Pengertian Libas ........................................................  34 

B. Makna Libas Dalam Al-Qur‟an ...................................  35 

C. Sejarah Pakaian ........................................................  39 

D. Adab-Adab Dalam Berpakaian ...................................  40 

1.  Gunakan pakaian yang halal ................................  41 

2.  Tidak menyerupai pakaian lelaki………………………  41 

3.  Tidak menyerupai pakaian orang kafir ..................  41 

4.  Hendaklah menutup seluruh badannya ................  42 

5.  Menutup aurat dengan pakaian yang tebal  ...........  42 



 

 

 

 

xiii 

E. Trend Pakaian Muslimah ...........................................  42 

F. Etika Dalam Berpakaian ............................................  43 

G. Alasan Menutup Aurat ..............................................  44 

H. Ancaman Bagi Yang Tidak Menutup Aurat .................  46 

I. Persamaan dan Perbedaan Ibnu Katsir dan Aidh………  47 

BAB IV   : PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN AIDH BIN ABDULLAH AL- 

 QARNI TERHADAP SURAH AL-A‟RAF AYAT 26 ................  49 

A. Penafsiran Ibnu Katsir (Al-Qur‟an Al-„Adzim) Pada Surah Al-

A‟raf Ayat 26 ..............................................................  49 

B. Penafsiran Aidh bin Abdullah Al-Qarni (Tafsir Al-Muyassar) 

Pada Surah Al-A‟raf Ayat 26…………………………………. 52  

C. Kontekstualisasi Pemikiran Ibnu Katsir dan Aidh Bin  

Abdullah Al-Qarni tentang libas Atau Pakaian Di Masa 

 Kini ..........................................................................  53 

BAB V  : PENUTUP ........................................................................  56 

A. Kesimpulan................................................................  56 

B. Saran-Saran ..............................................................  57 

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

xiv 

KONSEP LIBAS DALAM AL-QUR’AN 

(Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim Karya Ibnu Katsir  
Dan Tafsir Al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah 

Al-A’raf Ayat 26) 
 

Oleh : 
Riadatul Mayyadah 

NIM : 16.0.20.6.025 
 

ABSTRAK 

 
 

  Penelitian ini di latarbelakangi oleh penelitian peneliti yang terjadi 
zaman sekarang ini yang dimana perempuan menggunakan pakaian 

yang tidak menutup aurat secara sempurna atau menurut syari‟at Islam 
menutup semua aurat akan tetapi transparan, ketat dan lekuk tubuhnya 

terlihat jelas, padahal Allah SWT sering kali mengingatkan dalam al-

Qur‟an tentang menutup aurat. Dalam penelitian ini memfokuskan : 1) 
Bagaimanakah penafsiran Ibnu Katsir dan Aidh bin Abdullah Al-Qarni? 

2) Bagaimanakah kontekstualisasi penafsiran Ibnu Katsir dan Aidh bin 
Abdullah Al-Qarni masa kini?  

  Jenis dalam penelitian ini library research atau penelitian pustaka, 
metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi 

sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode muqarran. 
  Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Dalam surah al-A‟raf ayat 

26 menggambarkan bahwa perempuan untuk menutup aurat dengan 

pakaian yang menurut syari‟at Islam dan perhiasan untuk memperindah 
(aksesoris, cincin dll) dan Allah SWT mengingatkan manusia terutama 

perempuan agar selalu mengingat ketika keluar rumah agar menutup 
aurat. 2) Di dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pakaian untuk 

menutup aurat dan perhiasan sebagai tambahan dan tafsir Aidh Bin 
Abdullah Al-Qarni juga mengatakan bahwa menutupi aurat dengan 

pakaian dan perhiasan untuk bersolek (mempercantik) akan tetapi dari 

kedua penafsiran ini mengatakan bahwa pakaian yang paling kekal 
adalah pakaian Iman dan amal Shalih. 

   
 

Kata Kunci: libas, komparatif tafsir Ibnu Katsir, dan Aidh Al-Qarni 
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BAB l 

PENDAHULUAN 
 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Al-Qur‟an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan melalui 

perantara malaikat Jibril AS yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW agar dibaca dan diamalkan oleh seluruh Umat 

manusia. Di dalam al-Qur‟an banyak sekali yang membahas tentang 

berpakaian yang syar‟i atau menurut Islam. Oleh karena itu 

berpakaian di dalam Islam sangatlah dianjurkan. Umat muslim perlu 

mengetahui betul kriteria berpakaian yang sesungguhnya menurut 

standar syari‟at Islam. Ini menjadi sangat penting supaya tidak 

kehilangan harga diri dan kehormatan. Islam hadir antara tujuan 

untuk memberikan pengetahuan tentang menjaga harga diri dan 

kehormatan.  

Pakaian merupakan sesuatu yang digunakan manusia untuk 

menutupi dan melindungi seluruh badan dari panas dan dingin, 

seperti kemeja, gamis, sarung dan sorban. Gaya berpakaian 

merupakan bagian dari cara membawa diri dalam lingkungan. 

Berpakaian mengharuskan orang untuk mengenakan pakaian yang 

menunjukan ketakwaan bukan malah menggunakan pakaian yang 

tidak semestinya.2   

Akan tetapi realita yang terjadi sekarang ini menggunakan 

pakaian  hanya menutupi rambut dan dada saja, tetapi pakaian yang 

                                                             
2Ansharullah, “Pakaian Muslimah Dalam Perpektif Hadist Dan Hukum Islam”,Diktum,  

Vol. 17, Nomor 1, Juli 2019, hlm, 67. 

1 
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tipis dan ketat diabaikan begitu saja padahal sudah dijelaskan dalam 

al-Qur‟an tentang menutup aurat dengan sempurna dan padahal 

Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar mengambil contoh 

teladan para perempuan-perempuan yang ikut berhijrah pertama kali, 

dimana ketika turun perintah jilbab mereka langsung menyobek 

selimut untuk dijadikan jilbab.3 Bagaimana dengan zaman sekarang 

ini yang hanya manuisa biasa tidak luput dari dosa yang tidak mau 

menggunakan pakaian yang dianjurkan Agama, karena berbagai 

alasan salah satunya karena gerah dan apalagi mengerjakan berbagai 

aktivitas. 

Seluruh tubuh wanita yang merdeka merupakan aurat, sehingga 

tidak diperbolehkan bagi yang bukan mahram untuk melihat 

sedikitpun dari tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 

Memperlihatkan atau memamerkan pakaian dan membuka aurat 

adalah penyakit yang berbahaya. Sejak zaman dahulu orang-orang 

yang bijak, baik Islam maupun kafir, bahwasanya pamer pakaian dan 

kecantikan bisa menimbulkan tersebarnya kerusakan.4 Dalam QS. al-

A‟raf [7]:26. Dapat sama-sama difahami bahwa fungsi dari berpakaian 

merupakan penutup aurat dan untuk memperindah jasmani 

manusia. Ayat tersebut adalah:  

                    

                     

                                                             
3 Syaikh Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisaa’ Ensiklopedi Fiqih Wanita,( Depok, 

Pustaka Khazanah Fawa‟id, 2016), hlm. 97. 
4Ansharullah, “Pakaian Muslimah Dalam Perpektif Hadist Dan Hukum Islam”, Diktum, 

Vol 17, Nomor 1, Juli 2019, hlm.  66. 
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“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 SWT, 
Mudah-mudahan mereka selalu ingat. QS. Al-A‟raf [7]: 26.”5 
 

Ayat di atas berbicara tentang fungsi berpakaian yaitu menutupi 

aurat dan memperindah jasmani manusia, salah satu fungsi pakaian 

tersebut adalah memperindah jasmani, Islam sangat menganjurkan 

kepada umatnya untuk selalu  berpakaian yang rapi, bersih dan 

terhindar dari pakaian yang kotor. Akan tetapi berpakaian tidak 

bermaksud untuk memperlihatkan perhiasan atau tabarruj. Tabarruj 

adalah memperlihatkan perhiasan serta keindahan perempuan 

tersebut yang seharusnya harus ditutup dan ancaman untuk orang 

yang memperlihatkan perhiasannya adalah tidak akan mencium 

wanginya surga6, karena Allah SWT berfirman dalam surah QS. al-

Ahzab ayat [33]: 33 yakni:  

                        

                      

                 

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias 

dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan 
Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-
Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa 
 
 

                                                             
5 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita, 

(Jakarta Selatan: Penerbit Wali), hlm. 153. 
6 Syaikh Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisaa’…, hlm. 84. 
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 dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-
bersihnya”. QS. al-Ahzab [33]:33.7 
 

 Ibnu Katsir menafsirkan surah al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi 

      “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu.” Yaitu, 

istiqomahlah di rumah-rumah kalian dan jangan keluar tanpa hajat. 

Diantara hajat-hajat syar‟I adalah shalat di masjid dengan 

syaratnya.8 

 

Oleh karena itu perempuan diwajibkan untuk berdiam diri di 

rumah kalau tidak ada keperluan yang mendesak dan apabila ingin 

keluar rumah untuk shalat di masjid maka jangan menggunakan 

wewangian agar lelaki tidak tergoda karena wangian tersebut.9 

Kebanyakan generasi milenial saat ini memaksakan pakaian yang 

digunakan supaya disesuaikan dengan mode yang berkembang atau 

trend, hal ini dipengaruhi dengan tuntunan perkembangan zaman 

dan dinamika pergaulan yang berada dilingkungan anak muda 

tersebut. Dari masa ke masa pakaian dengan berbagai model dan 

gaya, padahal dulu hanya menggunakan dari tenun yang sederhana 

sampai saat ini atau zaman ini memakai pakaian yang berbagai 

warna, bentuk karena perkembangan teknologi yang semakin canggih 

dan saat ini juga membeli pakaian hanya memesan lewat internet saja 

langsung diantarkan sampai tujuan dan arus informasi membuat 

gaya berpakaian dan style menjadi berkembang cukup pesat akan 

                                                             
7 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemahan…, hlm. 422. 
8 Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir ( Terjemah), 

(Jakarta: Pustaka Imam Syafi‟I, 2008), hlm. 348. 
9 Syaikh Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisaa’…, hlm. 98. 
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tetapi pengaruhnya bagi orang yang sudah menutup aurat malah 

ingin menggunakan pakaian yang terbuka auratnya karena model 

pakaian yang semakin berkembang. 

Sedangkan perbedaan antara pakaian, jilbab dan hijab 

merupakan pakaian yang menutupi aurat hingga kepala dan rambut, 

sedangkan jilbab adalah (pakaian) yang kenakan wanita untuk 

melapisi baju bagian dalamnya, seperti kain penutup kepala dan kain 

penutup seluruh badan.10 Bahwasanya pakaian, jilbab, hijab dapat 

disimpulkan bahwa pakaian untuk menutup seluruh tubuh dan hijab 

adalah menutupi aurat dari kepala hingga kaki, sedangkan jilbab 

adalah kain yang menutupi pakaian dalam tanpa menunjukan lekuk 

tubuh. Dari tiga makna tersebut sama maknanya akan tetapi yang 

membedakan hanyalah pemahaman masyarakat sekitar yang belum 

mengetahuinya. 

Menurut M. Quraish Shihab seorang Mufassir Kontemprer yang 

terkenal mempermasalahkan tentang jilbab yang dimana M Quraish 

Shihab berpendapat bahwa perintah jilbab hanya berlaku di masa 

Nabi SAW, dimana ketika itu ada perbudakan dan diperlukan adanya 

pembeda antara mereka dan wanita-wanita merdeka, serta bertujuan 

menghindarkan gangguan lelaki usil.11 Bukan di zaman Nabi SAW 

saja akan tetapi pada zaman ini juga perlu menggunakan jilbab 

karena untuk membedakan antara wanita muslim dan non muslim. 

                                                             
10 Muhammad Nashiruddin Al-Banni, Kriteria Busana Muslimah, (Jakarta: Pustaka Imam 

Asy-Syafi‟I, 2017), hlm. 106. 
11 Chamim Thohari, “Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab”, Vol. 14, 

Nomor. 1, Juni 2011, hlm. 79. 
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Pada dasarnya, pakaian merupakan sebuah ekspresi dan hak 

asasi dari manuisa yang menetukan bagaiamana tata cara dan 

mekanisme yang digunakan. Akan tetapi secara utilitas atau 

kegunaan manfaat berpakaian adalah salah satunya untuk 

menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat, salah satu 

yang menyebabkan masuknya wanita ke dalam neraka jahannam 

adalah mengumbar aurat kepada yang bukan mahram.12 

Dari manfaat berpakaian yang sudah disebutkan tersebut, maka 

dijelaskan tentang menutup aurat dan menjaga kemaluan di dalam 

surah al-Nur [24]: 31 dijelaskan:  

                       

                         

                  

                   

                       

                   

                        

                       

      

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 
menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 
janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) 
nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 

                                                             
12Dinus, “Manfaat Menutup Aurat Secara Sempurna Untuk Laki-Laki Dan Perempuan”, 

dalam https://medicalzone.org, diakses tanggal 18 februari 2020, pukul 14:23. 

https://medicalzone.org/
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kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, 
kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 
mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, 
atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara 
laki-laki mereka, atau putra-putra 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 bertobatlah kamu sekalian 
kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 
beruntung.” QS. al-Nur [24]: 31.13 

 
Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa memelihara kemaluan 

dihadapan orang yang bukan mahram adalah sebuah keseharusan 

khususnya bagi seorang wanita yang harus menutup seluruh 

badannya kecuali muka dan telapak tangan dan ayat ini juga 

membahas tentang seorang yang dengan sengaja membunyikan 

perhiasannya agar diketahui oleh orang lain dan semata-mata ingin di 

puji. Ibnu Katsir menafsirkan ayat yang berbunyi: 

            

“Dan janganlan mereka menampakkan sesuatu dari perhiasannya 

kepada lelaki lain, kecuali apa yang tidak bisa disembunyikan”14. 

Batasan aurat wanita menurut Ulama yakni Madzhab Imam Hanafi 

bahwasanya aurat wanita merupakan seluruh tubuhnya kecuali 

wajah, telapak tangan, telapak kaki sampai mata kaki di dalam shalat 

maupun di luarnya.15  

 

                                                             
13 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemahan…, hlm. 353.  
14Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir (Terjemah), 

(Jakarta: Pustaka Imam Syafi‟I 2008),  hlm. 17. 
15Ardiansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer”, Analitica Islamica, 

Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 264. 
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Dalam al-Qur‟an kata libas yang peneliti ketahui  disebutkan 

sebanyak 8 kali atau 8 ayat, yakni 1) al-Baqarah [2]: 187,  2) al-A‟raf 

[7]: 26 dan 27, 3) al-Hajj [22]: 23, 4) Fatir [35]: 33, 5) an-Naba‟ [78]: 

9,10,11. Akan tetapi peneliti hanya meneliti surah al-A‟raf ayat 26 

agar peneliti fokus mengkaji satu surah saja. 

Berangkat dari latar belakang di atas, peneliti mengangkat tema 

tentang “Konsep Libas Dalam al-Qur‟an (Studi Komparatif Atas Tafsir 

al-Qur‟an Al-Adzim Karya Ibnu Katsir  Dan Tafsir al-Muyassar Karya 

Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah al-A‟raf Ayat 26)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat memberikan 

rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimanakah penafsiran Ibnu katsir dan Aidh bin Abdullah Al-

Qarni terhadap surah al-A‟raf ayat 26 tentang libas? 

2. Bagaimana kontekstualisasi penafsiran Ibnu Katsir dan Aidh bin 

Abdullah Al-Qarni terhadap surah al-A‟raf ayat 26 tentang libas 

masa kini? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan beberapa rumusan di atas, peneliti akan 

memberikan tujuan dan manfaat penelitian, sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Katsir dan Aidh Bin 

Abdullah Al-Qarni terhadap surah al-A‟raf ayat 26 tentang 

libas. 
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b. Untuk mengetahui kontekstualisasi penafsiran Ibnu Katsir 

dan Aidh bin Abdullah Al-Qarni terhadap surah al-A‟raf ayat 

26 tentang libas masa kini.  

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, Diharapkan memberikan ilmu tentang konsep 

libas dalam tafsir al-Qur‟an al-„Adzim dan al-Muyassar. 

b. Secara praktis, penelitian tentang libas ini diharapkan bisa 

menjadi kontribusi dalam studi ilmu al-Qur‟an, selain itu 

dapat memberikan khazanah keilmuan tentang libas. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian ini membahas tentang konsep libas dalam al-Qur‟an (Studi 

Komparatif Atas Tafsir al-Qur‟an Al-„Adzim Karya Ibnu Katsir dan 

Tafsir al-Muyassar Karya Aidh Bin Abdullah Al-Qarni Pada Surah al-

A‟raf ayat 26). Untuk menghindari agar tidak terjadi pengulangan 

pembahasan mengenai libas maka peneliti akan memberikan 

pemaparan yang sama membahas tentang libas. 

1. Siti Mariatul Kiptiyah, Pakaian dalam al-Qur‟an ( Kajian Semantik), 

mahasiswi Ilmu al-Qur‟an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan 

Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga. Skripsi ini membahas 

tentang pakaian dalam al-Qur‟an kajian semantik oleh karena itu 

semantik adalah pembelajaran tentang makna, maksudnya 

bagaiaman makna libas tersebut dikaitkan dengan semantik 

tersebut, perbedaannya dengan peneliti teliti tersebut adalah 

peneliti meneliti tentang konsep libas dalam al-Qur‟an dan 

memfokuskan dalam tafsir al-Qur‟an al-„Adzim dan tafsir al-
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Muyassar sedangkan skripsi Siti Mariatul Kiptiyah tersebut 

memfokuskan dalam semantik, persamaan yang  diteliti dengan 

skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pakaian dalam 

al-Qur‟an.16 

2. Meida Kartika, Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi 

Pemahaman Hadist Tentang Wanita Berpakaian Tapi Telanjang), 

Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017, skripsi ini 

membahas bagaimana seorang perempuan di zaman modern ini 

menggunakan pakaian dan kebanyakan di zaman modern ini 

perempuan berpakaian tetapi telanjang maka dari itu skripsi ini 

membahas tentang pakaian perempuan di zaman Modern, 

berbeda dengan peneliti teliti membahas tentang pakaian dalam 

al-Qur‟an penafsiran al-Qur‟an al-„Adzim dan al-Muyassar, 

sedangkan persamaan dari skripsi dan peneniti teliti adalah 

sama-sama membahas tentang pakaian seorang perempuan.17 

3. Linda Rania, pengaruh Trend Busana Muslimah Terhadap Gaya 

busana Kuliah Mahasiswi Jurusan Menejemen Universitas 

Yogyakarta, Mahasiswa UNY Fakultas Teknik tahun 2018. Skripsi 

ini membahas tentang bagaimana pengaruh trend busana 

muslimah terhadap busana kuliah mahasiswa jurusan 

Menejemen Universitas Yogyakarta, dan bagaimana gaya busana 

kuliah muslimah jurusan menejemen, skripsi ini sama-sama 

membahas tentang pakaian atau busana, akan tetapi berbeda 

                                                             
16Siti Mariatul Kiptiyah, “Pakaian Di Dalam Al-Qura‟an Kajian Smantik, (skripsi,Uin 

Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2014), hlm. 1. 
17Meida Kartika, “Pakaian Di Zaman Modern,(skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

2017), hlm. 1. 
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dengan peneliti teliti, Linda meneliti tentang trend busana 

muslimah di indonesia sedangkan peneliti meneliti tentang konsep 

libas dalam al-Qur‟an tafsir al-Qur‟an al-„Adzim dan tafsir al-

Muyassar membahas tentang penafsiran keduanya dan 

kontekstualisasi keduanya pada masa kini.18 

 

E. Kerangka Teori 

1. Pengertian Libas/Pakaian 

Libas bentuk jamak dari lubsun yang artinya segala sesuatu 

bentuk pakiaan, baik busana luar maupun busana perhiasan, 

oleh karena itu, libas disini tidak mesti pakaian itu menutup 

aurat saja, cincin yang menutupi sebagian jari juga bisa berarti 

pakaian. Dan dalam berpakaian juga tidak boleh menyerupai 

pakaian laki-laki.19 

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya jilbab pakaian 

wanita muslimah, pakaian adalah produk budaya sekaligus 

tuntunan agama dan moral20. Islam mengajarkan bahwasanya 

berpakaian merupakan penutup aurat, bukan hanya sekedar 

perhiasan saja. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria untuk 

menutupi anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan 

jenisnya. Bertelanjang merupakan perbuatan yang tidak beradab 

                                                             
18Linda Rania, “Pengaruh Trend Busana Muslimah Mahasiswa Jurusan Menejemen, (skripsi, 

UN Yogyakarta, 2018), hlm. 6. 
19 Muhammad Nashiruddin Al-Banni, Kriteria Busana Muslimah…, hlm. 181. 
20 Nur Rocmah, “Korelasi Antara Persepsi Tentang Pakaian Wanita Muslimah Dan Akhlak 

Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Uin Walisongo Semarang Angkatan 2014/2015, 
(Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015), hlm. 20. 
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dan tidak senonoh.21 Dan Raghif al-Ashfalani, seorang pakar 

bahasa al-Qur‟an juga mengatakan bahwasanya pakaian dinamai 

tsiyab dan tsaub, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian 

adalah agar dipakai. Dan hukum menggunakan pakaian 

merupakan wajib, karena menutup aurat bagi muslim ataupun 

muslimah adalah keseharusan, bahwasanya  Allah SWT dan 

RasulNya menganjurkan untuk menutup aurat dan mendapatkan 

ancaman bagi orang yang mengumbar aurat. 

 

2. Tujuan Pakaian 

Tujuan dari pakaian merupakan terhindar dari godaan, dan 

tidak mungkin akan tercapai selain dengan pakaian lebar dan 

longgar. Adapun pakaian ketat ataupun sempit akan tetapi 

menutupi seluruh badan yang ini jelas mengundang godaan. 

Banyak di zaman sekarang laki-laki senang menggoda wanita 

yang tidak menutup aurat dan mempesona. 

Asy-Syaikh Shalih Fauzan Hafizahullah juga menerangkan 

dalam kitabnya (al-Muntaqa, 3/474) tidak diperbolehkan bagi 

seorang wanita menggunakan pakaian yang mengandung 

tasyabuh dengan lelaki dan tasyabuh dengan wanita, begitupun 

tidak dibolehkan menggunakan pakaian yang ketat dengan 

memperlihatkan lekuk tubuh secara detail dan menimbulkan 

fitnah.22                                                                           

                                                             
21Muthmainnah Baso, “Aurat Dan Busana”, Al-Qadau, Vol. 2, Nomor 2, 2015, hlm. 188. 
22 Ahmad Fauzi, “Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam”, Iqtishodia, 

Vol. 1, Nomor. 1, Maret 2016, hlm. 50. 



13 
 

 

 

3. Hukum Wanita Memakai Pakaian Warna Warni 

Beberapa Ulama membolehkan untuk para muslimah 

menggunakan pakaian berwarna-warni, salah satunya 

diungkapkan oleh Syekh Karim al-Khudair menurutnya, hukum 

warna pakaian bisa mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. 

Bisa jadi warna gelap disebuah negeri justru adalah warna yang 

menimbulkan fitnah. Begitu juga ada warna terang yang 

menimbulkan mudharat di negeri lainnya.23. 

Imam asy-Syaukani dalam kitabnya (Nailul Autar) juga 

mengatakan Imam Ibnu Katsir berkata: dimaksudkan dengan 

pakaian yang mencolok mata adalah dalam bentuk menggunakan 

pakaian yang aneh di tengah orang banyak, lain dari yang lain, 

sehingga dapat merangsang perhatian orang agar dapat 

menimbulkan rasa congkak dan berbangga terhadap dirinya 

secara berlebihan.24 

 

4. Estetika Dalam Berpakaian 

Bahwasanya dalam berpakaian dianjurkan untuk 

memperindah dan bersih, menurut Sayyid Sabiq  bahwa yang 

melekat pada diri seseorang muslim termasuk nikmat Allah SWT 

yang diberikan kepada hambanya. Allah SWT menurunkan 

                                                             
23 Prayogi, “Hukum Pakaian Muslimah Yang Berwarna Warni”, dalam 

m.republika.co.id/berita/dunia, diakses tanggal 2 Maret 2020, pukul 14.57.  
24 Henderi Kusmidi, “Konsep Batasan Aurat Dan Busana Msulimah Dalam persepektif 

Hukum Islam”, El-Afkar,  Vol. 5, Nomor ll,Desember 2016, hlm. 102. 
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pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah sebagai 

perhiasan.25 

Seorang wanita dinilai berbusana baik dan serasi kalau 

mereka senantiasa menggunakan pakaian yang cocok dengan usia 

dan keperibadiannya masing-masing. Seorang yang tidak mau 

memakai pakaian bagus karena bakhil, maka tidak akan 

mendapatkan pahala, dan yang tidak mau menggunakan pakaian 

bagus karena untuk mengharamkan yang mubah maka akan 

berdosa. Dan siapa yang menggunakan pakaian bagus karena 

nikmat Allah SWT maka akan mendapatkan pahala. Dalam 

berpakaian wanita muslimah harus memperlihatkan kebersihan, 

keindahan dan keserasian keadaan diri kita.26 

Peneliti juga sangat tertarik menggunakan dua penafsiran 

yaitu tafsir al-Qur‟an al-„Adzim dan tafsir al-Muyassar, Ibnu Katsir 

menggunakan tafsir tahlili yang dimana tafsir ini memaparkan 

segala aspek yang terkandung di dalam ayat yang ditafsirkannya, 

dan bukan hanya itu saja Ibnu Katsir juga menafsirkan ayat demi 

ayat dan menafsikan dari awal surah al-fatihah dan diakhiri 

dengan surah al-Nass maka tafsir ini menempuh tartib mushafi27, 

dan tafsir ini juga dapat memberikan kepuasan kepada 

pembacanya, karena menyampaikan uraian melalui detail-detail 

lafadz al-Qur‟an dalam seluruh aspeknya, dimana juga Ibnu 

                                                             
25 Agung Sasongko, “Berpakaian Indah”, dalam https//m-republika-co-cdn.ampproject.org, 

diakses tanggal 02 Maret 2020, Pukul 19.32. 
26 Asma‟ karimah,  Adab Muslimah Berhias, (Bogor: Darul falah, 2013), hlm. 13-14. 
27Manna‟ Khalil al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu al-Quraan, (Bogor:Litera Antar Nusa, 2016) hlm. 
537. 
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Katsir ini tidak keluar dari al-Qur‟an dan Sunnah, Manna‟ Al-

Qaththan mengatakan bahawasanya “Ibnu Katsir sudah 

menduduki posisi yang tertinggi dari sisi keilmuan, dan para 

ulama menjadi saksi terhadap keluasan ilmunya, khususnya 

dalam bidang tafsir, hadist, dan tarikh”.28 

Sedangkan Tafsir al-Muyassar menggunakan penafsiran yang 

secara global atau metode Ijmali dengan memakai pendekatan bi 

al-ra‟yi. Tafsir al-Muyassar ini diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia dan penyusunnya adalah Dr. Hikmat Basyir, di bawah 

pengawasan  Syaikh Al-Alamah Dr. Shalih bin Muhammad Alu 

Syaikh. Tafsir ini juga memberikan kemudahan kepada pembaca 

agar memahami makna dan kandungan setiap ayat hubungan 

antar ayat, hukum syari‟at yang tersurat dalam setiap ayat, dan 

juga isyarat serta hikmah dari turunnya sebuah ayat ataupun 

sebuah surah. Tafsir al-Muyassar ini juga menghindari cerita-

cerita Isra‟iliyyat, riwayat yang lemah, dan berbagai macam 

riwayat yang diperselisihkan dan mencoba memberikan 

kesimpulan secara jelas kepada pembacanya. Ulama juga 

mengomentari tentang tafsir al-Muyassar tersebut dengan 

mengatakan tafsir yang mudah dicerna dan cepat difahami oleh 

masyarakat. Kitab tafsir ini memiliki empat jilid jilid pertama, 

surat al-Fatihah sampai surah al-A‟raf, jilid kedua dari surah al-

A‟raf sampai surah Thaha, jilid ketiga dari surah al-Anbiya sampai 

                                                             
28

 Nur Faizin Maswan, kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir, ( Yogyakarta: Menara Kudus, 
2002) hlm. 27. 
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surah Fussilat, sedangkan jilid keempat dari surah Fussilat 

sampai surah al-Nas.29 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses kegiatan meneliti 

yang digunakan secara ilmiah dan berkaitan langsung dengan cara 

kerja sehingga dapat membedakan subjek maupun objek di dalam 

penelitian30. Maka dalam penelitian ini peneliti dapat memberikan 

metode sebagai berikut : 

 

1. Jenis Penelitian.  

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library  

research). Penelitian kepustakaan (Library research) adalah 

penelitian yang menggunakan data-data atau bahan-bahan yang 

diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari 

perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, 

dokumen, majalah, dan lain sebagainya.31 

 

2. Sumber Data 

Setelah membahas mengenai penelitian yang digunakan 

peneliti, maka peneliti akan menggunakan sumber data primer 

dan sekunder, antara lain : 

                                                             
29 Ahmad Karomain, “Al-Tafsiru Al-Muyassaru Karya Aidh bin Abdullah al-Qarni”, 

dalam https://karomain.wordpress.com, diakses tanggal 18 Februari 2020,  pukul 07.38. 
30Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan: pendekatan kualitatif dan Kuantitatif 

danR&D, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm.9. 
31Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Iqra‟, Vol. 08, Nomor  01, Mei 2014, 

hlm. 68. 

https://karomain.wordpress.com/
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a. Sumber Data Primer 

Data primer adalah suatu objek atau dokumen original, 

material mentah dari pelaku yang disebut “first-hand 

information”.Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika 

peristiwa terjadi dinamakan data primer.32 

Terkait dengan sumber data sebagai bahan dasar dalam 

penelitian ini, studi pustaka dilakukan dengan cara merujuk 

kepada al-Qur‟an. Selain itu juga peneliti merujuk kepada 

tafsir al-Qur‟an al-„Adzim dan tafsir al-Muyassar yang 

merupakan sumber utama dari judul yang akan dibahas oleh 

peneliti. 

 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari 

tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah 

tersedia sebelum penelitian dilakukan.33 

Data sekunder atau sumber yang dijadikan sebagai 

literatur oleh peneliti yaitu dari buku-buku yang membahas 

tentang konsep libas. Di samping itu juga, peneliti merujuk 

kepada skripsi, tesis, jurnal, website-website yang relevan 

dengan pembahasan peneliti, khususnya karya-karya yang 

membahas tentang konsep libas dalam al-Qur‟an. 

 

                                                             
32Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 

289. 
33Ibid.,hlm. 291. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis 

dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.34 Untuk 

pengumpulan semua data pada penelitian ini peneliti 

menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi  adalah mengumpulkan dokumen dan 

data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian 

kemudian ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan 

menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.35 

Untuk itu peneliti berupaya melakukan penelitian dengan 

mengumpulkan dengan menggunakan buku-buku, skripsi, jurnal, 

tesis, dan sumber-sumber lain yang mempunyai pembahasan 

tentang libas. 

 

4. Teknik Analisis Data 

Setelah data-data penelitian terkumpul dari sumber-sumber 

yang dijadikan sebagai objek penelitian, kemudian peneliti 

menentukan metode yang akan digunakan untuk melakukan 

analisis terhadap data-data yang ditemukan. Maka metode yang 

akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah metode 

Muqarran. Metode muqarran adalah penafsiran sekelompok ayat 

al-Qur‟an yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara 

membandingkan antara ayat dengan ayat atau antara ayat 

                                                             
34Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, tt), hlm. 174. 
35Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 149. 
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dengan hadist baik dari segi isi maupun redaksi atau pendapat-

pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi 

perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan.36 

Dengan begitu peneliti berupaya untuk menjelaskan makna 

yang terkandung di dalam surah al-A‟raf ayat 26 berdasarkan 

pendapat tafsir al-Qur‟an al-„Adzim dengan tafsir al-Muyassar. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama, Pada bab ini membahas tentang Latar belakang 

masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat, Telaah pustaka, 

Kerangka teori, Metode penelitian, Sistematika pembahasan. 

Bab kedua, Membahas sosok Ibnu Katsir dan Aidh bin Abdullah 

Al-Qarni, pada bagian pertama akan dipaparkan tentang biografi Ibnu 

Katsir dan Aidh bin Abdullah Al-Qarni, kemudian dilanjutkan pada 

pembahasan mengenai gambaran secara umum tentang kitab tafsir 

Ibnu Katsir dan al-Muyassar  yang mana meliputi karya-karya, guru-

guru, murid-murid Ibnu Katsir dan juga tafsir Aidh bin Abdullah Al-

Qarni dll. 

Bab ketiga,  Berisikan konsep umum tentang libas. 

Bab keempat, Pada bab ini membahas tentang penafsiran libas 

menurut tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim dan tafsir Al-Muyassar dalam 

surah Al-A‟raf ayat 26. 

                                                             
36Hujair Sanaky, “Metode Tafsir (Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna Atau 

Corak Mufassirin)”, Al-Mawarid, Vol. 01, Nomor 1, juni 2008, hlm. 278. 
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Bab kelima, Penutup yang mana di dalam penutup berisikan 

kesimpulan dan disertai dengan saran peneliti. 
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BAB II 

BIOGRAFI IBNU KATSIR DAN AL-MUYASSAR 

A. Imam Ibnu Katsir 

1. Biografi Imam Ibnu Katsir 

Nama lengkap Ibnu Katsir adalah Isma‟il bin „Amr al-Qurasyi 

bin Katsir al-Basri ad-Dimasyqi Imaduddin Abul Fida al-Hafiz al-

Muhaddis asy-Syafi‟i. Dilahirkan pada 705 H dan wafat pada 774 

H, sesudah menempuh kehidupan panjang yang sarat dengan 

keilmuan. Dan Ibnu Katsir juga ahli dalam bidang fiqih, ahli 

hadist yang cerdas, sejarawan ulung dan mufasir parupurna. Al-

Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa, “Ibnu Katsir adalah 

seorang ahli hadist yang faqih. Karangan-karangannya tersebar 

luas di berbagai negeri semasa hidupnya dan dimanfaatkan orang 

banyak setelah wafatnya.37 

Ayahnya meninggal dunia pada tahun 703 H. Disaat Ibnu 

Katsir masih kecil. Hidupnya kemudian dibantu oleh saudaranya 

yakni Kamal ad-Din Abdul Wahhab. Semua hidupnya dihabiskan 

hanya untuk ilmu pengetahuan saja. Ibnu Katsir mempelajari, 

mengkaji, dan mengenal berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 

Ibnu Katsir menghafal dan menulis banyak buku. Ibnu Katsir 

mempunyai memori yang sangat kuat dan cepat dalam memahami 

suatu ilmu, disamping menguasai perangkat bahasa dan 

                                                             
37

 Manna‟ Khalil Al-Kattan, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an…, hlm. 536-537. 
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merangkai syair.38 Di kota Damaskuslah Ibnu Katsir 

menghabiskan hidupnya sampai Allah SWT mengambil nyawanya. 

Hal yang sangat memberikan keuntungkan bagi Ibnu Katsir 

dalam memberikan pengembangan karir keilmuannya merupakan 

kenyataan bahwa dimasa-masa pemerintahan Dinasti Mamluk, 

pusat-pusat studi Islam seperti halnya madrasah-madrasah dan 

masjid-masjid berkembang dengan pesat. Perhatian para 

penguasa pusat di mesir maupun penguasa di daerah Damaskus 

sangat besar terhadap studi Islam. Banyak ulama ternama di 

masa itu, pada akhirnya menjadikan tempat Ibnu Katsir menimba 

ilmu.  

Sepanjang hidupnya, Ibnu Katsir didampingi seorang istri 

yang sangat dicintainya bernama Zainab, putri al-Mizzi yang 

masih sebagai gurunya. Setelah menjalani berbagai lika-liku 

kehidupan yang sangat panjang, penuh dedikasi pada tuhannya, 

agama, negara, dan dunia keilmuan, Ibnu Katsir dipanggil oleh 

yang maha kuasa pada bulan Sya‟ban 774 H, bertepatan pada 

hari kamis, bulan Februari 1373 m.39 

2. Aktivitas Keilmuan Ibnu Katsir 

Sejak pindahnya Ibnu Katsir bersama dengan saudaranya ke 

Damaskus tahun 707 H. Ibnu Katsir mulai menggeluti karir 

keilmuan.  Peran  tersebut  tidak  sempat  dimainkan  oleh  ayah  

                                                             
38

 Mani‟ Abd Halim Mahmud, Metodologi Tafsir: Kajian Komperhensif Metode Para Ahli 
Tafsir, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), hlm. 64. 

39 Nur Faizin Maswan, Kajian Deskriptif Tafsir Ibnu Katsir…, hlm. 35. 
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dalam mendidik, dilaksanakan oleh Kamal ad-Din Abd al-Wahhab 

sang kakak. Kegiatan keilmuan selanjutnya dijalani dibawah 

bimbingan ulama ternama dimasanya. 

Guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhan ad-Din al-fazari 

(660-729 H). Seorang ulama pemuka dan penganut madzhab 

syafi‟i, dan Kamil ad-Din Ibnu Qadhi Syuhbah. Kepada kedua 

gurunya Ibnu Katsir belajar fiqihdengan mengkaji kitab tanbih 

karya as-syirazi, sebuah kitab furu‟ syafi‟iyyah, dan kitab 

Mukhtasar Ibnu Hajib dalam bidang Ushul Fiqh. Berkat 

keduanya, Ibnu Katsir menjadi ahli fiqh sehingga menjadi tempat 

berkonsultasi para penguasa dalam persoalan-persoalan hukum. 

Dalam bidang hadist, Ibnu Katsir belajar dari ulama Hijaz dan 

mendapatkan ijazah dari Alwani, serta meriwayatkannya secara 

langsung dari huffadz ternama dimasanya, seperti Syaikh Najm 

ad-Din Ibnu al-Asqalani dan Syihab ad-Din al-Hajjar (w. 730 H) 

yang lebih terkenal dengan sebutan Ibnu al-Syahnah. Kepada al-

Hafizh al-Mizzi (w. 742 H), penulis kitab Tahdzib al-kamal, Ibnu 

Katsir belajar dibidang Rijal al-hadist. Ibnu Katsir juga berguru 

pada adz-Dzahabi (Muhammad bin Muhammad, 1284-1348 M), 

yang menjadikannya dipercaya sebagai penggantinya (1348 M)40. 

3. Karya-Karya Ibnu Katsir 

a) Bidang Hadist 

 

                                                             
40 Ibid., hlm 39-40. 
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1) Jami‟ al-masanid wa al-Sunan (kitab koleksi musnad dan 

sunan) terdiri dari delapan jilid, yang berisi nama sahabat 

yang meriwayatkan hadist dalam Musnad Ahmad bin 

hambal, kutub al-Sittah, al-Bazzar dan Abu Ya‟la, serta 

mu‟jam al-Kabir, yang disusun secara abjad. 

2) Al-Takmilah fi Ma‟rifatis-Tsiqah wa al-Dhu‟afa wa al-

Mujahil sebanyak lima jilid. Merupakan perpaduan dari 

kitab tahdzib al-Kamal karya al-Mizzi dan Mizan al-I‟tidal 

karya adz-Dzahabi (w. 748 H) 

3) Mukhtasar Muqaddimah li Ulum al-Hadist karya Ibnu 

Shalah (w. 642-1246). Karya ini kemudian di-syarah oleh 

Ahmad Muhammad Syakir dengan judul al-Baits al-Hadist 

fi Ikhtisar Ulum al-Hadist. 

4) Adillah al-Tanbih li Ulum al-Hadist atau lebih dikenal 

dengan Ba‟its al-Hadist. Merupakan takhrij terhadap 

hadist-hadist yang digunakan dalil oleh asy-Syirazi dalam 

kitabnya at-Tanbih.41 

5) Syarah Shahih al-Bukhari, merupakan kitab penjelasan 

terhadap hadist-hadist Bukhari. Kitab ini tidak selesai, 

tetapi dilanjutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani (952 H / 

1449 M), yang akhirnya menjadi kitab fath al-Bari. 

b) Bidang Fiqh  
 

                                                             
41

 Abd Haris Nasution dan Muhammad Mansur, “Studi Kitab Tafsir al-Qur‟an al-Adzim 
Karya Ibnu Katsir”, Jurnal Ushuluddin Adab Dan Dakwah (2018) Vol. 1 (1), hlm 4. 
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1) Kitab al-Ijtihad Fii Thalab al-Jihad. Ditulis tahun 1364-

1369 M. Untuk menggerakan semangat dalam 

mempertahankan pantai Libanon-Syiria dari serbuan raja 

Frank dari Cyprus. Karena ini banyak memperoleh 

inspirasi dari kitab Ibnu Taimiyah: al-Syiyasah al-

Syar‟iyyah. 

2) Kitab Ahkam. Kitab fiqih yang didasarkan pada al-Qur‟an 

dan hadist. 

3) Al-Ahkam „Ala Abwab at-Tanbih. Kitab ini merupakan 

komentar dari kitab at-Tanbih karya asy-Syirazi.42 

c) Bidang Sejarah 

1) Al-Bidayah wa al-Nihayah (14 jilid). Kitab yang sangat 

terkenal ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sejarah 

kuno hingga masa kenabian Rasulullah SAW, kedua, 

sejarah sejak kenabian Rasulullah SAW hingga 

pertengahan abad ke-8 H. Kejadian-kejadian setelah 

hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian. 

2) Qashash al-Anbiyya‟ 

3) Al-Fushul fi Sirah al-Rasul atau as-Sirah an-Nabawiyah. 

4) Thabaqat al-Syafi‟iyyah 

5) Manaqib al-Imam al-Syafi‟i43 

d) Bidang Tafsir dan Studi al-Qur‟an 

                                                             
42

 Nur Faizin Maswan, kajian…, hlm. 41-42. 
43 Abd Haris Nasution dan Muhammad Mansur, “Studi Kitab…, hlm. 4. 
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1) Fadha‟il Al-Qur‟an, berisi ringkasan sejarah al-Qur‟an. 

Pada beberapa terbitan, kitab ini ditempatkan pada 

halaman akhir Tafsir Ibnu Katsir sebagai penyempurna. 

2) Tafsir al-Qur‟an al-„adzim, lebih dikenal dengan nama Tafsir 

Ibnu Katsir. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada tahun 

1342 H / 1923 M di Kairo. 

4. Profil Kitab 

a. Latar Belakang Penamaan Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim 

Sebelum pemaparan tentang metode penafsiran Ibnu 

Katsir, terlebih dahulu di jelaskan terkait dengan sejarah atau 

seputar penulisan tafsir Ibnu Katsir. Pada umumnya para 

penulis sejarah tafsir menyebut Tafsir Ibnu Katsir dengan 

nama Tafsir al-Qur‟an al-„Adzim. Namun berdasarkan 

literature yang ada, tafsir yang ditulis oleh Ibnu Katsir ini 

belum ada kepastian mengenai judulnya. Karena nampaknya 

Ibnu Katsir tidak pernah menyebut secara khusus nama kitab 

tafsirnya, seperti yang biasa dilakukan oleh penulis klasik 

lainnya yang menulis judul kitabnya pada bagian 

muqaddimah. Terlepas dari kesimpang siuran tersebut, 

karena tidak adanya bukti secara empiric tentang nama kitab 

tafsir ini, dan tidak adanya akses untuk bisa meneliti lebih 

jauh. 

Para penulis biografi kitab klasik tidak mencantumkan 

nama khusus untuk kitab Tafsir Ibnu Katsir. Hal ini berbeda 

dengan sikap mereka terhadap karya-karya Ibnu Katsir 
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lainnya. Barangkali hanya Taghari Bardi (813-874 H) dalam 

an-Nujum adz-Dzahriyyah yang menyatakannya dengan tegas. 

Akan tetapi nama yang disebutkannya berbeda dengan nama 

yang disebutkan diatas, yaitu Tafsir al-Qur‟an al-„Adzim.   

b. Edisi Terbitan Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim 

Kitab tafsir Ibnu Katsir ini muncuk pada abad ke 8 

H/14M. kitab ini pertama kali diterbitkan di Kairo pada tahun 

1342 H/1923 M, yang terdiri dari empat jilid. Tafsir ini 

disusun oleh Imam Ibnu Katsir berdasakan pada tertib 

mushafi, adapun urutan ke-4 jilid kitab ini sebagai berikut : 

jilid satu berisi tafsir surah al-Fatihah sampai dengan surah 

an-Nisa‟, jilid kedua berisi tafsir surah al-Maidah sampai 

dengan surah an-Nahl, jilid ketiga berisi tafsir surah al-Isra‟ 

sampai dengan Yasin, dan jilid empat mencangkup tafsir 

surah al-Saffat sampai dengan al-Nass.44 

c. Sistematika Tafsir Al-Qur‟an Al-„Adzim 

Sistematika yang ditempuh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 

yakni menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur‟an sesuai 

susunannya dalam mushaf al-Qur‟an, ayat demi ayat dan 

surat demi surat, dimulai dari surah al-Fatihah dan diakhiri 

dengan surah al-Nass, maka secara sistematika maka tafsir 

ini menempuh tartib mushafi. 

d. Metode dan Corak Tafsir al-Qur‟an al-Adzim  
 

                                                             
44

 Abd Haris Nasution dan Muhammad Mansur, “Studi Kitab..., hlm. 4-5. 
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1) Metode Tafsir Al-Qur‟an Al-Adzim 

Tafsir al-Qur‟an al-Adzim menunjuk pada metode 

tahlili, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan 

kandungan ayat-ayat al-Qur‟an dan seluruh aspeknya. 

Mufasir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (tartib 

mushafi), mengemukakan aksi kosakata, penjelasan arti 

global ayat, mengemukakan munasabah dan membahas 

sabab an-Nuzul, disertai sunnah Rasulullah SAW, 

pendapat sahabat, tabi‟in, dan pendapat penafsir itu 

sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang 

pendidikannya. 

Di dalam tafsir al-Qur‟an al-Adzim, aspek kosakata 

dan penjelasan arti global, tidak selalu dijelaskan, kecuali 

ketika dianggap perlu. Atau kadang pada suatu ayat, 

suatu lafadz dijelaskan arti kosakatanya. Sedang lafadz 

yang lainnya dijelaskan makna globalnya, karena 

mengandung suatu istilah, bahkan dijelaskan secara 

terperinci dengan memperlihatkan penggunaan istilah itu 

pada ayat-ayat lainnya. 

2) Corak Tafsir Al-Qur‟an Al-Adzim 

Tafsir al-Qur‟an al-Adzim sudah disepakati oleh para 

ahli termasuk dalam kategori tafsir al-Matsur, kategori 

atau corak matsur, yaitu penafsiran ayat dengan ayat, 

penafsiran ayat dengan hadist Rasulullah SAW, yang 
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menjelaskan makna sebagian ayat yang dirasa sulit, atau 

penafsiran dengan hasil ijtihad para tabi‟in. 

B. Aidh al-Qarni  

1. Biografi Aidh al-Qarni  

Aidh lahir di perkampungan al-Qur‟an tahun 1379 (1960 M). 

Nama lengkap beliau adalah Aidh Abdullah bin Aidh Al-Qarni. 

Nama al-Qarni diambil daerah asalnya di wilayah selatan Arab 

Saudi. Beliau berasal dari keluarga bisa disebut “Majdu” di 

perkampungannya itu, sebelah selatan kerajaan Arab Saudi . 

dalam perkampungan inilah beliau dibesarkan. 

Sejak masih kecil beliau sudah diperkenalkan ayahnya 

dengan aktivitas keagamaan. Sejak kecil ayah beliau sudah 

membawa al-Qarni pergi ke masjid shalat berjamaah. Ayahnya 

juga memperkenalkan berbagai macam buku bacaan kepada Aidh 

sejak masih kecil. Oleh karena itu, Aidh sudah terbiasa dengan 

bacaan sejak kecil.45 

Aidh al-Qarni ditembak di filipina saat setelah memberikan 

ceramah di UN Mindanau Barat pada tanggal 1 Maret 2016 dan 

Aidh meiliki enam orang anak dari dua istri. 

Latar belakang Aidh al-Qarni, beliau belajar agama di wilayah 

selatan Arab, baik diajarkan oleh ayahnya langsung maupun dari 

kalangan ulama sekitar. Pendidikan fomalnya di Madrasah 

Ibthidaiyyah Ali Salman di desanya. Setelah lulus dari sana, Aidh 

                                                             
45

 Ardiyanas Saputra, “Pola Pemikiran Aidh al-Qarni Dalam Menafsirkan Al-Qur‟an (Studi 
Analisis Terhadap Tafsir Al-Muyassar), ( Skripsi, thesis, UIN Riau Sultan Syarif kasim, Riau, 
2014), hlm. 14 
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kemudian melanjutkan lagi pendidikannya tersebut ke Ma‟had 

Ilmi sejak bangku SMP, hingga meraih gelar kesarjanaan (Lc) dari 

fakultas Ushuluddin di Universitas Islam Imam Muhammad ibn 

Su‟ud tahun 1403-1404 dan menempuh gelar magister dalam 

bidang hadist Nabi tahun 1408 H dengan tesis berjudul al-bid‟ah 

wa atsaruha fi ad-Dirayah wa ar-Riwayah (Pengaruh Bid‟ah 

terhadap ilmu Dirayah dan Riwayah Hadist). Dan melanjutkan 

lagi dengan bergelar doctor di Universitas Islam Imam Muhammad 

bin Su‟ud, Riyadh. Dalam bidang hadist dan mengajukan 

desertasi yang berjudul “Dirasah wa Tahqiq Kitab al-Mahfum Ala 

Shahih Muslim li Al-Qurthubi”.  

Sedangkan Aidh bin Abdullah al-Qarni memberi nama 

tafsirnnya dengan nama al-Muyassar karena sesuai dengan 

namanya tafsir ini mudah difahami dan disajikan dengan bahasa 

yang lugas dan jelas. Dan beliau berkata “Saya tidak menjelaskan 

ayat-ayat mutasyabih secara detail. Selain itu saya juga menukil 

sedikit hadist-hadist dan atsar dan membahasnya secara singkat. 

saya juga tidak menyebutkan perbedaan pendapat tentang suatu 

makna tetapi langsung saya sebutkan makna yang lebih kuat dan 

jelas dari ayat tersebut dan tidak menyebutkan Isra‟iliyyat.46 

2. Karya Aidh al-Qarni 

Aidh al-Qarni adalah seorang pemikir dan ulama yang 

terhormat. Aidh telah melahirkan karya-karya sastra yang 

                                                             
46

 Amiroh, “Metode Dan Corak Tafsir Al-Muyassar Karya „Aidh Al-Qarni, ( Skripsi, UIN 
Walisongo Semarang, 2015), hlm. 68 
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merupakan kekayaan intelektual sangat berharga. Karya-

karyanya yang berbentuk suluk dari karya pemikir ulama Islam 

terdahulu. Naskah aslinya yang berupa masnuskrip atau 

berbentuk tulisan tangan yang asli bisa ditemui pada 

perpustakaan perguruan tinggi di Negeri London. 

Karya-karyanya antara lain: 

a. La Tahzan, Jangan Bersedih (Qishti Press) 

b. Tips Menjadi Wanita Paling Bahagia di Dunia (Maghfirah) 

c. Menjadi Wanita Paling Bahagia (Qishti Press) 

d. Ramadhankan Hidupmu (Maghfirah Pustaka) 

e. Jagalah Allah, Allah Menjagamu (Darul Haq) 

f. Turjuman as-Sunnah 

g. Al-Islam wa Qadaya al-Asr 

Bila dilihat karya-karya Aidh diatas bahwasanya Aidh lebih 

cenderung kepada sastra dan motivasi yang berbicara tentang 

sya‟ir-sya‟ir arab kuno sebagai motivasi untuk umat Islam dan 

fiqih. Karya Aidh hampir keseluruhannya berbentuk prosa.47 

3. Edisi Terbitan Tafsir Al-Muyassar 

Tafsir ini diterbitkan di Riyadh, Arab Saudi, pada tahun 2008 

atau 1436 H. Kitab tafsir ini memiliki empat jilid jilid pertama, 

surat al-Fatihah sampai surah al-A‟raf, jilid kedua dari surah al-

A‟raf sampai surah Thaha, jilid ketiga dari surah al-Anbiya sampai 

                                                             
47

 Ardiyanas Saputra, “Pola Pemikiran Aidh Al-Qarni…”  hlm. 19-20 
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surah Fussilat, sedangkan jilid keempat dari surah Fussilat 

sampai surah al-Nas.48 

4. Metode dan Corak Tafsir Al-Muyassar 

Metode yang dipakai oleh Aidh adalah metode Ijmali, selain 

menerangkan ayat-ayat dan surat-surat sesuai dengan urusan 

mushaf, maka Aidh memaknai ayat-ayat yang ditafsirkan secara 

global dalam bentuk sebuah penafsiran. Dan corak tafsir al-

Muyassar adalah corak tafsir sufi, bahwasanya karakter yang 

dimiliki oleh tafsir bercorak sufi ini merupakan mengukuhkan 

keyakinan-keyakinan terhadap apa yang ada dilingkungkan 

sekitar, pemikiran-pemikiran Aidh juga cenderung pada ilmu 

tasawuf. 

5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penafsiran al-Qur‟an disini adalah aturan 

penyusunan atau cara dalam menafsirkan al-Qur‟an, misalnya 

yang berkaitan dengan teknik penusunan atau penulisan sebuah 

tafsir. Teknik penulisan tafsir yang dipakai oleh Aidh dalam 

menafsirkan tafsir al-Muyassar mengacu pada urutan surat yang 

ada pada model mushaf standard yang dipakai para ulama tafsir. 

Sama dengan tafsir pada umumnya, sebuah tafsir pasti 

diawali dengan adanya sedikit pengantar yang biasanya memuat 

maksud atau tujuan tertentu dari penulis tafsir dalam membuat 

                                                             
48

 Ahmad Karomain, “Al-Tafsiru Al-Muyassaru Karya Aidh bin Abdullah al-Qarni”, dalam 
https://karomain.wordpress.com, diakses tanggal 18 Februari 2020,  pukul 07.38. 
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karyanya tersebut, oleh karena itu Aidh mengawali tafsirnya 

dengan pengantar kemudian dilanjutkan dengan mukaddimah.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
49 Amiroh, “Metode Dan Corak Tafsir…” hlm. 86-91 
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BAB III 

TINJAUAN UMUM TENTANG LIBAS 

 

A. Pengertian Libas 

Libas bentuk jamak dari lubsun yakni segala sesuatu bentuk 

pakaian, baik berupa busana luar maupun busana perhiasan. Oleh 

karena itu, libas disini tidak mesti artinya pakaian itu menutup aurat 

saja, akan tetapi  cincin yang menutupi sebagian jari juga bisa berarti 

pakaian50. Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya jilbab pakaian 

muslimah, pakaian adalah produk budaya sekaligus tutunan agama 

dan moral.51 

Pakaian juga diartikan sebagai pernyataan lambang status 

seorang dalam masyarakat, karena berpakaian ternyata wujud dari 

sifat manusia yang memiliki rasa malu. Walaupun sederhana 

bentuknya dan tidak mahal tapi usaha untuk menutupi aurat itu 

masih ada.  

Sedangkan pakaian menurut definisi Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah barang apa yang digunakan (baju, celana dan 

sebagainya). Kata pakaian bersinonim dengan kata busana. Busana 

sering kali digunakan untuk baju yang tampak dari luar saja.52 

 

 

                                                             
50 Muhammad Nashiruddin Al-Banni, Kriteria Busana Muslimah…, hlm. 181. 
51 Nur Rochmah, “Korelasi Antara Persepsi Tentang Pakaian…,  (Skripsi, UIN Semarang), 

hlm. 20 
52Laila Alfiyanti, “Konsep Libas Dalam Al-Qur‟an, (Skripsi, Ilmu Al-Qur‟an dan Tafsir IAIN 

Salatiga, 2017), hlm. 21. 
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B. Makna Libas Dalam Al-Qur’an 

Kata libas disebutkan dalam al-Qur‟an sebanyak Sembilan ayat 

akan tetapi peneliti menyebutkan delapan ayat yakni: 

1. QS. al-A‟raf  [7] : 26 dan 27 

                    

                  

    

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. QS. al-A‟raf [7]: 26.53 

 

                     

                  

Artinya: Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu 
oleh syaitan sebagaimana ia Telah mengeluarkan kedua ibu 
bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya 
untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. QS. al-A‟raf 

[7]: 26.54 
 

Dalam ayat 26 dan 27 diatas berbicara tentang pakaian untuk 

menutup aurat, dan pakaian takwa lebih baik. Untuk itu sudah 

jelas bahwasanya pakaian itu untuk menutup seluruh badan 

akan tetapi di zaman sekarang ini pakaian tidak digunakan 

sebagai mana yang sudah diperintahkan dalam al-Qur‟an. 

                                                             
53 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemahan… hlm. 153. 
54Ibid…, hlm. 153. 
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2. QS. al-Baqarah [2]: 187 

                  

                     

             

                    

                       

                

                   

           

 
Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa 
bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian 

bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah 
mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, 
Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. 
Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah 
ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang 
bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian 
sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) 
janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam 
mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu 
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya 
kepada manusia, supaya mereka bertakwa. QS. al-Baqarah [2]: 
187.55 

 
Surat al-Baqarah ayat 187 menjelaskan tentang pakaian 

sebagai pelindung antara suami dan istri, bahwasanya tidak 

                                                             
55 Ibid…, hlm. 29. 
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hanya berarti pakaian menutup aurat tetapi artinya sebagai 

pakaian untuk saling melindungi antara suami dan isrti karena 

pakaian istri adalah pakaian suami dan sebaliknya. 

3. QS. al-Hajj [22]: 23 

               

                       

               

Artinya: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman 
dan mengerjakan amal yang saleh ke dalam surga-surga yang di 
bawahnya mengalir sungai-sungai. di surga itu mereka diberi 
perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan 
Pakaian mereka adalah sutera. QS. al-Hajj [22]: 23.56 

 

Dalam surah Al-hajj berbicara tentang pakaian, maksudnya 

disini adalah pakaian sutera pakaian untuk menutup aurat dan 

perhiasan dengan gelang emas yang akan diberikan kepada orang 

yang di masukkan ke dalam surga. 

4. QS. Fatir [35]: 33 

                    

         

Artinya: (bagi mereka) syurga 'Adn mereka masuk ke dalamnya, di 
dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari 
emas, dan dengan mutiara, dan Pakaian mereka didalamnya 
adalah sutera. QS. Fatir [35]: 33.57 

 

                                                             
56 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemah… hlm. 334. 
57Ibid…hlm. 438. 
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Surat Fatir ayat 33 juga menjelaskan tentang pakaian sutera 

dan gelang-gelang emas, sama dengan surat al-Hajj ayat 23. 

Dimasukkannya ke dalam syurga akan diberkannya kemewahan 

seperti pakaian sutera dan emas dan juga mutiara. 

5. QS. an-Naba‟ [78]: 9,10,11 

       

Artimya: “Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat”. QS. an-Naba‟ 

[78]: 9. 

        

Artinya: “Dan kami jadikan malam sebagai pakaian”. QS. an-Naba‟ 
[78]: 10.  

        

Artinya: “Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.” QS. 
an-Naba‟ [78]: 11.58 

 
 

Di dalam surah an-Naba‟ ini menjelaskan bahwasanya 

pakaian disini adalah pakaian malam maksudnya adalah agar 

tidak kedinginan pada malam hari dan pelindung baginya.  

Bahwasanya ayat tentang pakaian di atas yang sudah 

disebutkan dan dijelaskan dalam surah al-Baqarah, al-A‟raf, al-

Hajj, Fatir,  bukan hanya pakaian untuk menutup aurat pakaian 

disini juga berupa pakaian pelindung dari teriknya matahari dan 

kedinginan dan pakaian sebagai perhiasan dan sebagai pakaian 

pelindung istri dan sebaliknya. 

 

                                                             
58 Ibid…, hlm. 582. 
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C. Sejarah Pakaian 

Kata libas dipakai oleh al-Qur‟an untuk menunjukan pakaian 

lahir maupun batin, sedangkan kata tsiyab digunakan untuk 

menunjukan pakaian lahir. Kata ini terambil dari kata tsaub yang 

berarti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau 

keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide pertamanya.59 

Ar-Ragib Al-Isfahani merupakan seorang pakar bahasa al-

Qur‟an menyatakan bahwa pakaian dinamai tsiyab atau tsaub, 

karena ide dasar juga dapat dikembalikan pada apa yang terdapat 

dalam benak manusia pertama tentang dirinya. Seperti halnya al-

Qur‟an surah al-A‟raf ayat 20 yang menjelaskan tentang peristiwa 

ketika adam dan hawa berada di surga:  

                    

                    

               

Artinya: “Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada 

keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang 

tertutup dari mereka yaitu auratnya dan syaitan berkata: "Tuhan 
kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan 

supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi 

orang-orang yang kekal (dalam surga)". 
 

Terlihat jelas bahwa ide dasar yang terdapat dalam diri 

manusia adalah “tertutupnya aurat”, namun karena godaan setan, 

aurat manusia terbuka. Dengan demikian, aurat yang ditutup dengan 

pakaian akan dikembalikan pada ide dasarnya. 

                                                             
59Laila Alfiyanti, “Konsep Libas Dalam Al-Qur‟an, (Skripsi, IAIN Salatiga, 2017), hlm. 

22. 
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Dari ayat di atas juga tampak bahwa ide “membuka aurat” 

adalah ide setan dan tanda-tanda kehadiran setan adalah 

“keterbukaan aurat”. Sebuah riwayat yang dikemukakan oleh al-Biqa‟i 

dalam bukunya subuhat waraqah menyatakan bahwa ketika Nabi 

SAW. Belum memperoleh keyakinan tentang apa yang di dalaminya di 

gua hira apakah dari malaikat atau dari setan, menyatakan hal 

tersebut kepada istrinya khadijah. Khadijah berkata: “Jika engkau 

melihatnya lagi berita itulah aku”. Ketika diwaktu lain Nabi SAW 

melihat (malaikat) yang dilihatnya di gua hira, khadijah membuka 

pakaiannya sambil bertanya, “sekarang, apakah engkau melihatnya?” 

Nabi SAW menjawab “Tidak..dia pergi”. Khadijah dengan penuh 

keyakinan berkata, “Yakinlah yang datang bukan setan, (karena 

hanya setan yang senang melihat aurat).60 

Sementara ilmuan berpendapat bahwa manusia baru mengenal 

pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Dibuktikan dengan 

ditemukannya pakaian Homo sapiens yang terbuat dari kulit hewan 

untuk menghangatkan tubuh nenek moyang. Sekitar 25.000 tahun 

yang lalu barulah ditemukan cara menjahit pakaian dari kulit dan 

mulai saat itulah jenis pakaian mulai semakin berkembang.61 

 

D. Adab-Adab Dalam Berpakaian 

Islam mengajarkan bahwa ada beberapa adab dalam berpakaian 

untuk kebaikan bagi kemaslahatan bersama antara sesama umat 

                                                             
60 Ibid…, hlm.23. 
61 Ibid…, hlm. 24. 
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manusia. Peneliti akan memaparkan tentang adab berpakaian 

muslimah dalam Islam, diantaranya: 

1. Gunakan pakaian yang halal 

Bahwasanya menggunakan pakaian atau membeli pakaian 

sebaiknya yang halal bahannya, dan halal juga cara 

mendapatkannya  dan juga membelinya dengan harta yrang halal 

agar pakaian yang digunakan berkah di dunia maupun di akhirat. 

2. Tidak menyerupai pakaian lelaki 

Larangan menyerupai antara kedua jenis bukan berarti 

larangan bagi laki-laki dan perempuan untuk memakai pakaian 

yang disenangi atau pakaian yang menjadi kebiasaan, syari‟at 

menetapkan hal ini memiliki dua maksud, pertama, untuk 

membedakan mana pakaian laki mana pakaian perempuan 

kedua, untuk menutupi aurat perempuan maka dalam memilih 

pakaian tersebut harus memenuhi semuanya, karena pakaian laki 

dan perempuan sudah ditetapkan oleh agama.62 

3. Tidak menyerupai pakaian orang kafir 

Zaman ini banyak sekali yang ditemukan bahwasanya orang 

Islam menyerupai pakaian orang kafir, padahal itu perbuatan 

yang sangat dilarang oleh Allah. Seperti menggunakan pakaian 

hanya menutupi sebagian badannya saja sedangkan yang tersisa 

terlihat oleh orang yang bukan mahram. Karena syari‟at 

memberlakukan bahwa tidak boleh bagi seorang muslim baik laki-

                                                             
62

 Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisa Ensiklopedi Fiqh Wanita…, hlm. 98. 
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laki ataupun perempuan untuk menyerupai orang kafir baik itu 

dalam ibadah, kebiasaannya ataupun pakaian secara khusus 

baginya.63 

4. Hendaklah menutup seluruh badannya 

Ketahuilah wahai para muslimah, sesungguhnya para ulama 

telah bersepakat bahwa perempuan itu diwajibkan menutup 

seluruh badannya, adapun yang diperselisihkan adalah hanya 

bagian telapak tangan dan wajah. Oleh karena itu Allah tidak 

habis-habisnya mengingatkan dalam al-Qur‟an untuk menutup 

aurat secara sempurna. 

5. Menutup aurat dengan pakaian yang tebal 

 
Banyak di zaman sekarang menggunakan pakaian tetapi tipis 

agar aurat terlihat, bagi para perempuan masa kini, bahwa tidak 

cukup hanya sebatas menutup rambut dan dada saja setelah itu 

diabaikan pakaian tipis dan menutupi kaki akan tetapi betis 

terlihat, wahai muslimah tutuplah aurat sebelum Allah marah 

dan murka. 

 

E. Trend Pakaian Muslimah 

Trend pakaian muslimah merupakan suatu aliran atau mode yang 

mengalami perubahan penampilan berpakaian perempuan muslim 

sesuai dengan ajaran Islam dalam setahun sekali. Kebiasaan pakaian 

muslimah pada pengguna pakaian muslimah harus sesuai dan 

                                                             
63

 Ibid…, hlm. 99. 
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mencerminkan seorang muslimah yang tangguh dan taat kepada 

ajaran Agama Islam dalam berpakaian muslimah. Perempuan 

muslimah masih bisa mengikuti trend pakaian muslimah zaman 

sekarang akan tetapi harus mengikuti ajaran Agama Islam.64 

 

F. Etika Dalam Berpakaian 

Setelah mengetahui adab-adab dalam berpakaian, namun 

harus diingat kembali beberapa etika dalam berpakaian, diantaranya: 

1. Jangan berlebih-lebihan dalam berpakaian. 

2. Jika kamu hendak menggunkan pakaian baru, maka berdoalah 

sebagaimana doa yang tertulis di dalam sebuah hadist. 

3. Mulailah dengan bagian kanan apabila hendak menggunakan 

pakaian. 

4. Jangan pernah memakai pakaian yang terbuat dari kulit 

binatang buas. 

5. Jangan pernah menggunakan pakaian yang terdapat gambar 

salibnya. 

Alasan pelarangan ini karena di dalamnya terdapat hiasan 

dan membuat penggunanya menjadi sombong, karena merupakan 

perhiasan orang asing. 

 

 

 

                                                             
64

 Linda Rania, “Pengaruh Trend Busana Muslimah Terhadap Gaya Busana Kuliah 
Muslimah Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi…, hlm. 17 
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6. Jangan berjalan dengan mengguanakan satu sandal65. 

Larangan ini menjadi makruh karena mengundang perhatian, 

dimana hal ini dapat menjadi perhatian pandangan orang lain. 

Sebagaimana sudah disebutkan akan larangan berpakaian yang 

dapat mengundang perhatian orang lain. Maka segala sesuatu 

yang dapat membuat pelakunya menjadi pusat perhatian, maka 

hal itu menjadi terlarang. 

 

G. Alasan Menutup Aurat 

Seorang pakar menyebut beberapa diantara alasan yang diduga 

mengakibatkan keseharusan perempuan menutup aurat atau 

berpakaian tertutup, antara lain:66 

1. Alasan filosofis yang berpusat kepada cenderung ke arah 

kerabihan dan perjuangan melawan kenikmatan demi melawan 

nafsu manusia. Muthari menduga bahwa sumber utama 

pemikiran ini adalah India. Perempuan merupakan bentuk 

tertinggi kesenangan sehingga jika lelaki diberi kesempatan 

berkumpul bebas dengan perempuan maka perhatian dan 

kegiatan lelaki hanya akan tertujuke arah sana saja. Akbitanya, 

kegiatan positif akan sangat berkurang dan masyarakat tidak 

akan mengalami yang namanya kemajuan.  

2. Alasan keamanan, pada masa yang lalu yang kuat sering kali 

merampas tidak hanya harta benda orang lain, akan tetapi juga 

                                                             
65 Syaikh Abu Malik Kamal, Fiqh Sunnah Lin Nisa’…, hlm. 129-131. 
66

 M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, (Tangerang: Lentera Hati, 
2014), hlm. 38-39. 

 



45 
 

 

 

istri orang, konon Nabi Ibrahin AS, terpaksa mengatakan bahwa 

yang bersama Nabi Ibrahim adalah saudara perempuannya 

padahal itu adalah istri Nabi Ibrahim AS sendiri. karena Nabi 

Ibrahim takut akan kehilangan istri tercintanya jika Nabi Ibrahim 

mengatakan bahwa itu adalah istrinya. Salah satu buktinya juga 

adalah ketika perintah menggunakan jilbab turun, Islam di 

Madinah sudah mulai amat mapan. Ketika seorang perempuan 

diganggu dan dilecehkan oleh orang yahudi di pasar Bani Qainuqa 

sehingga auratnya terbuka, kaum muslim bangkit membela 

perempuan tersebut dan kelompok yahudi diserang oleh Nabi 

Muhammad SAW.67 

3. Alasan ekonomi, kebanyakan orang menduga bahwa lelaki 

mengeksploitasi manusia dengan menugaskan perempuan untuk 

melakukan aneka aktivitas untuk kepentingan lelaki. Pandangan 

ini jelas bukanlah alasan Islam menetapkan pakaian tertentu atau 

menganjurkan pembagian kerja yakni pria di luar rumah dan 

perempuan di dalam rumah, padahal dalam pandangan Islam 

perempuan sebagai istri wajib memperoleh segala kebutuhannya 

dari suaminya. Jika para istri mengerjakan aktivitas ekonomi di 

luar maupun di dalam rumah, perempuan tersebut berhak atas 

apa yang didapatkan istrinya dan lelaki tidak boleh mengambil 

sedikitpun. Di zaman sekarang kebanyakan lelaki enggan mencari 

nafkah karena istrinya bekerja dan otomatis sudah diberikannya 

                                                             
67 Ibid…, hlm. 40 
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kebutuhan hidup padahal yang menjadi tulang punggung 

keluarga adalah suami.68  

 

H. Ancaman Bagi Yang Tidak Menutup Aurat 

Bahwasanya menutup aurat adalah kewajiban bagi seluruh umat 

manusia, bukan hanya untuk perempuan saja akan tetapi lelaki juga 

harus menutup aurat dengan sempurna, karena dalam al-Qur‟an 

banyak sekali yang membahas tentang menutup aurat batasan-

batasan aurat perempuan dan lelaki. Dalam al-Qur‟an surah al-Ahzab 

59 menerangkan tentang menutup aurat:  

                   

                        

  

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 [33]: 59.69 
 

Ketahuilah bahwa saudari muslimah, para Ulama juga berselisih 

tentang menutup aurat karena permasalahan ini tidak dapat 

disepelekan, akan tetapi para Ulama telah sepakat bahwa perempuan 

wajib menutup aurat secara sempurna, adapun yang masih 

diperselisihkan hanyalah bagian telapak tangan dan wajah saja. 

Apabila perempuan sudah mengabaikan larangan ini maka Nabi SAW 

                                                             
68

 M. Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, (Tangerang: Lentera Hati, 
2014), hlm. 41. 

69 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemahan…,hlm. 426. 
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tidak segan-segan mengancam pelaku yang tidak mau menutup aurat 

tersebut, hadist Nabi SAW tentang dua golongan yang tidak mencium 

bau surga yakni:  

من اهل الىاز لم أزا هما كىم معهم  سياط كأذهاب البلس  يضسبىن بها الىاس   صىفان 

ميالت ما ئيالت زؤوسهن كأسىمة البخت املائلة ال يدخلن و وساء كاسيات عازية م

 الجىة وال يجدن زيحها و ان زيحها  ال يىجد من مسيرت كرا و كرا.
 

Artinya: “ Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum 
pernah aku lihat. (1) kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, 
yang dipergunakannya untuk memukul orang. (2) Wanita-wanita 
berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya 
terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau 
pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), 
berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, 
rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut 
tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. 
Padahal bau surga itu dapat tercium dari jarak ini ke ini.70 

 
 

I. Persamaan dan Perbedaan Antara Ibnu Katsir dan Aidh Al-Qarni 
 

No Persamaan Perbedaan 

1 Ibnu Katsir dan Aidh Al-

Qarni sama-sama 

mengarang banyak buku 

dan kitab 

Ibnu Katsir menggunakan 

metode Tahlili sedangkan 

Aidh bin Al-Qarni 

menggunakan metode Ijmali 

2 Aidh bin Al-Qarni dan Ibnu 

Katsir sama-sama tidak 

memunculkan Isra‟iliyyat 

Ibnu Katsir Menggunakan 

corak tafsir bil Matsur 

sedangkan Aidh 

menggunakan corak Sufi 

3 Ibnu Katsir dan Aidh bin Ibnu Katsir berasal dari 

                                                             
70 Muslim, Shahih Muslim, ( Bairut, Darul kutub al-Ulumiyyah), jilid 3, hlm 2128. 
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Al-Qarni sama-sama 

menafsirkan dengan tartib 

mushafi (sesuai urusan 

mushaf) 

Damaskus sedangkan Aidh 

bin Al-Qarni berasal dari 

Arab Saudi 

 

4 Ibnu Katsir dan Aidh bin 

Al-Qarni sama-sama 

mempunyai 4 jilid kitab 

Ibnu Katsir mufassir klasik 

sedangkan Aidh bin Al-

Qarni mufassir 

kontemporer 

5 Ibnu Katsir dan Aidh bin 

Al-Qarni sama-sama 

menghafal banyak hadits 

Ibnu Katsir sudah 

meninggal sedangkan Aidh 

bin Al-Qarni masih hidup 

6 Aidh bin Al-Qarni dan Ibnu 

Katsir sama-sama menjadi 

mufassir terkenal 

Ibnu Katsir kebanyakan 

karyanya dalam bidang 

hadist, tafsir, fiqih, 

sedangkan Aidh bin Al-

Qarni kebanyakan 

karyanya dalam bidang 

sastra 
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BAB IV 

PENAFSIRAN IBNU KATSIR DAN AIDH BIN ABDULLAH AL-QARNI 

TERHADAP SURAH AL-A’RAF AYAT 26 

 

A. Penafsiran Ibnu Katsir (Al-Qur’an Al-‘Adzim) Pada Surah Al-A’raf ayat 

26. 

                     

                    

 
“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.” QS. al-A‟raf [7]: 26.71 

 
Allah SWT memberikan kemudahan kepada hamba-hamba-Nya, 

yaitu berupa penciptaan pakaian dan perhiasan bagi mereka. Kata libasu 

dalam ayat tersebut berarti penutup aurat. Sedangkan kata “Ar-Riyasyu” 

dan “Ar-Riisuu”  berarti sesuatu yang digunakan untuk menghiasi diri. 

Sedangkan perhiasan itu sebagai pelengkap dan tambahan. 

Ibnu Jarir mengatakan: “ Dalam percakapan masyarakat Arab, Ar-

Riyasyi berarti peralatan dan semua pakaian yang tampak secara 

lahiriah.” Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu „Abbas dan 

dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari juga dari Ibnu „Abbas, Ar-Riyasyi 

                                                             
71Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemahan….. hlm. 153. 
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berarti harta kekayaan. Dan begitu juga perkataan Mujahid dan Aurah 

bin Zubair dan Sadi dan Duhak dan lainnya, dan berkata dari Ibnu 

Abbas: bahwasanya pakaian perhiasan itu merupakan kehidupan dan 

kebahagiaan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan: 

bahwasanya perhiasan sebagai keindahan. 

Imam Ahmad berkata: kami diberitakan oleh Yazid bin Harun, kami 

diberitakan 

Asba‟ dari Abi „Ala': “Abu Umamah pernah menggunakan pakaian 

baru, ketika sampai pada tulang selangka, ia mengucapkan:  

یاجیح یوأثجمل به ف یبه عىزج ی ما أواز  یکساو یالحمد هلل الر

     
„Segala puji bagi Allah SWT yang memberikan pakaian untuk menutup 
auratku dan berhias dalam hidupku.‟ 
 
Kemudian Ia mengatakan: Aku pernah mendegar „Umar bin Al-

Khattab berkata: “Rasulullah SAW bersabda:  

 یبه عىزج ی ما أواز  یکساو یبلغ ثسكحه: الحمد هلل الرین يمن السحجد ثىبا فلبسه فلال ح

 ی ىاز ج یذمة هللا وف یالثىب الخلم فحصدق به کان ف ی، ثم عمد إالیاجیح یوأثجمل به ف

 حا یا ومیکىف هللا ح یهللا وف

 
“Barang siapa mendapatkan baju baru, lalu dipakainya, serta berdo‟a 
ketika sampai ke bagian tulang selangkangnya: „Segala puji bagi Allah 
SWT yang memberiku pakaian untuk menutup auratku dan berhias dalam 
hidupku.‟ Kemudian mengambil pakaian yang lapuk, lalu disedekahkan, 
maka ia berada dalam perlindungan, jaminan dan pemeliharaan Allah 
SWT, baik ketika ia hidup maupun setelah ia mati.”  

Dan firman Allah SWT berikutnya:  “        “   dan 

pakaian takwa itulah yang paling baik. Sebagian dari ulama membaca 
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kalimat      dengan nasab, Sedangkan ulama lainnya 

membacanya dengan menggunakan dhammah pada huruf sin dengan 

kedudukannya sebagai mubtadha, sedangkan      berkedudukan 

sebagai khabar (predikat). Dan para Ulama berbeda pendapat tentang 

makna tersebut. 

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai makna kalimat tersebut 

(libasut-taqwa). Ikrimah berkata: “Ada yang mengatakan, yaitu apa yang 

dipakai oleh orang-orang yang bertakwa pada hari kiamat kelak”. 

(Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim). Sedangkan Zaid Bin Ali, 

As-Suddi, Qatadah dan Ibnu Juraij mengatakan:       adalah 

iman.”  Al-„Aufi mengatakan dari Ibnu „Abbas: “ pakaian adalah amal 

shalih.” Sedangkan Ziyad  bin „Amr mengatakan dari Ibnu „Abbas: 

“pakaian adalah keceriaan pada wajah.” Dari „Urwah bin Az-Zubair: 

       “berarti takut kepada Allah SWT.” Dan Abdurrahman bin 

Zaid bin Aslam mengatakan:      berarti merasa takut kepada 

Allah SWT, lalu dia menutupi auratnya. Demikian itulah makna libasut-

taqwa, semua pengertian di atas saling berdekatan.72 

 

Penafsiran Ibnu Katsir di atas bahwasanya pakaian takwa 

yang paling kekal Amal shalih kekal di hari kiamat, sedangkan perhiasan 

hanya hiasan dan tambahan saja, dan pakaian di dunia untuk menutup 

aurat, sedangkan banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang 

                                                             
72 Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur’an Al-‘Azim, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2008), jilid 3, 

hlm. 359-361. 
 



52 
 

 

 

bebicara tentang surah al-A‟raf ayat 26 yang diletakkan oleh Ibnu Katsir 

dalam tafsirnya tersebut. 

B. Penafsiran Aidh Bin Abdullah Al-Qarni (Al-Muyassar) Terhadap 

Surah Al-A’raf ayat 26 

                      

                    

 
“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.” QS. al-A‟raf [7]: 26.73 

 
  

 Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah sediakan untuk kalian 

pakaian untuk badan kalian, untuk menutup aurat kalian, yang terbuat 

dari kapas, bulu yang halus, bulu domba dan lain-lain. Perhiasan untuk 

berhias dan bersolek (mempercantik), dan perhiasan iman dan amal 

shaleh itu lebih baik dari perhiasan, karena dia kekal selamanya, kedua 

pakaian sudah ditentukan, dan nikmat yang banyak serta rahmat yang 

berlimpah dan bertambahnya keindahan. Dan ingatlah agar engkau 

selalu bersyukur kepada Allah SWT, beribadahlah kepadanya dan jangan 

mengingkarinya.74 

                                                             
73 Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin al-Qur’an dan Terjemahan….. hlm. 153. 
74

 Aidh bin Abdullah Al-Qarni, Tafsir Al-Muyassar, ( Riyadh: Obeikan, 2008), jilid 8, hlm. 
190. 



53 
 

 

 

Di dalam penafsiran Aidh bin Abdullah Al-Qarni adalah perhiasan 

yang paling baik adalah perhiasan iman dan amal shalih tidak ada 

bandingannya dari pada berhias tidak ada gunanya dan dianjurkan 

untuk selalu bersyukur dan tidak ingkar akan nikmatnya. 

 

C. Kontekstualisasi Pemikiran Ibnu Katsir dan Aidh Bin Abdullah Al-

Qarni tentang libas Atau Pakaian Di Masa Kini 

Pakaian adalah kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan 

sehari-hari, karena pakaian adalah pelindung bagi manusia.75 Sikap 

berbusana merupakan sikap yang dianggap wajar dan sesuai kebutuhan. 

Orang yang berbusana untuk kesopanan, dan terhindar dari gangguan 

laki-laki. Di dalam al-Qur‟an sendiri dijelaskan bahwa menggunkan 

pakaian untuk melindungi dan menutupi aurat, banyak sekali ayat al-

Qur‟an yang berbicara mengenai pakaian ini salah satunya yang peneliti 

bahas yakni al-A‟raf ayat 26 tentang menutup aurat. Bahwasanya di 

masa kini banyak perempuan tidak menutup auratnya secara sempurna, 

menggunakan pakaian tertutup akan tetapi transparan dan 

sebagaianya.76   

Di zaman sekarang ini banyak sekali model pakaian, dan perempuan 

semakin tertarik menggunakan pakaian akan tetapi pakaian yang tidak 

tertutup secara sempurna. Dikatakan berpakaian memang betul 

                                                             
75 Kartika Meida, “Pakaian Perempuan Di Zaman Modern(Studi Pemahaman Hadist Tentang 

Berpakaian Tapi Telanjang), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017), hlm. 15. 
76 Muridan, “Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah”, YinYang, Vol. 13, 

Nomor. 2, hlm. 290. 
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menggunakan pakaian, namun dikatakan telanjang karena pakaiannya 

tidak untuk menutupi autanya, transparan, tipis, oleh karena itu masih 

memperlihatkan tubuhnya. Padahal dalam Islam manusia hidup dengan 

aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh al-Qur‟an dan Sunnah.77 

Pakaian zaman ini dianggap sebagai urusan pribadi, akan tetapi 

seharusnya seorang muslim tidak perduli dengan hal ini, pakaian yang 

digunakan dapat menimbulkan rangsangan seks yang bersumber dari 

model busana yang tidak pantas untuk digunakan dan pada umumnya 

masyarakat zaman sekarang menyukai pakaian yang memamerkan 

auratnya.78 

Dalam penafsiran antara Ibnu Katsir dan Aidh bin Abdullah Al-Qarni 

tentang Surah al-A‟raf ayat 26 ini maksud dan tujuannya sama hanya 

untuk menutup aurat, dan Ibnu Katsir dan Aidh Al-Qarni mengatakan 

bahwa pakaian yang paling kekal itu adalah pakaian takwa (Amal Shalih 

dan iman) dapat digabungkan antara penafsiran keduanya sama-sama 

menuju kebaikan. Pada masa  kini banyak yang berpakaian hanya 

mengikuti trend saja, seperti saat orang lain menggunakan pakaian 

telanjang yang dimana yang lain mengikutinya karena perkembangan 

zaman. 

                                                             
77 Mufasiroh, “Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Al-Qur‟an Al-„Adzim Terhadap Ayat 

Jilbab,  (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 111 
78 Kartika meida, “Pakaian Perempuan Di Zaman Modern (Studi Pemahaman Hadist Tentang 

Berpakaian Tapi Telanjang), (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 5.  
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Oleh sebab itu gunakanlah pakaian yang dibuat dalam bentuk 

apapun, dan berbagai model, asalkan bagian tubuh seperti pantat dan 

dada tidak terlihat, rapi dan longgar, supaya pakaian tersebut tidak 

dikategorikan sebagai pakaian setengah telanjang. Tidak dapat 

dipungkiri lagi bahwasanya kebanyakan warga Indonesia adalah 

beragama Islam., di Negara Indonesia diberikan kebebasan ideology yang 

dimiliki masing-masing Agama.79  

Ada baiknya menjadi perempuan yang shalihah, sebaiknya 

menggunakan pakaian yang lebih panjang, agar terhindar dari fitnah 

lelaki dan manapun dan supaya terhindar dari berbagai penyakit hanya 

karena tidak menutup aurat secara sempurna dan gerakan akan lebih 

bebas, hati menjadi tenang dan tidak khawatir ketika organ tubuh 

terlihat dari luar.80 Padahal menggunakan pakaian yang tertutup atau 

sesuai ajaran Islam tidak harus meninggalkan gaya dan mode, dengan 

menggunakan pakaian muslimah dengan berbagai gaya merasa percaya 

diri dan berwibawa dan tidak malu karena tidak terlihat auratnya.81 

 

 

 

 

                                                             
79 Mufasiroh, “Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Al-Qur‟an Al-„Adzim Terhadap Ayat 

Jilbab,  (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 110. 
80 Mufasiroh, “Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah…., hlm. 112. 

81 Muridan, “Fenomena Fashion Dalam Pertarungan Identitas Muslimah”, YinYang, Vol. 13, 
Nomor. 2, hlm. 305. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Persamaan yang terdapat dalam penafsiran Ibnu Katsir dan Aidh bin 

Abdullah terdapat pada konsep libas terdapat dalam surah al-A‟raf 

ayat 26, dimana konsep berpakaian yang pertama sebagai penutup 

aurat, pakaian sebagai perhiasan dan pakaian sebagai pakaian takwa 

dan fungsi kedua (penutup aurat dan perhiasan) untuk 

memperindah penampilan lahiriyah, sedangkan fungsi pakaian 

ketiga (pakaian takwa) sebagai memperindah jiwa dan rohani. 

Sedangkan perbedaan antara penafsiran Ibnu Katsir dan Aidh bin Al-

Qarni tidak ada perbedaan yang signifikan akan tetapi keduanya 

memiliki perbedaan yang kecil dalam memahami lafadz warisyan dan 

pakaian takwa, Aidh bin Abdullah terkesan hanya membatasi lafadz 

warisyan dan pakaian bulu domba dan pakaian rohani saja dan  

dimana Aidh bin Al-Qarni memaparkan lebih sedikit daripada Ibnu 

Katsir yang pemaparannya cukup panjang mengenai konsep libas 

dalam surah al-A‟raf ayat 26. 

2. Kontekstualisasi penafsiran Ibnu Katsir dan Aidh bin Abdullah Al-

Qarni, kebanyakan zaman sekarang menggunakan pakaian yang 

transparan, tipis dan pakaian yang menutup aurat diabaikan begitu 

saja padahal manfaat menutup aurat adalah untuk melindungi 
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dirinya dari segala kejahatan, dan melindungi dari kedinginan dan 

sengatan matahari, akan tetapi pakaian adalah untuk menutup 

aurat secara sempurna. Di dalam hadits juga Rasulullah SAW 

bersabda “barang siapa yamg tidak menutup aurat akan masuk 

neraka dan tidak akan mencium wanginya surga” dan surah al-A‟raf 

ayat 26 juga sudah jelas agar manusia senantiasa ingat untuk  

menutup aurat. 

 

B. Saran-saran 

Pembahasan mengenai pakaian ini adalah kajian yang sangat 

penting dibahas lebih dalam lagi supaya pembaca dapat membaca lebih 

luas lagi dan refrensi yang lebih banyak. Karena pakaian adalah 

kebutuhan pokok bagi manusia jika tidak berpakaian maka manusia 

akan malu akan tetapi pakaian yang menurut syari‟at Islam jarang 

diikuti oleh kebanyakan manusia, oleh karena itu peneliti dalam menulis 

skripsi tentang pakaian ini peneliti menyadari bahwasanya banyak 

kekurangan dalam pembuatan skipsi ini. 

Kepada masyarakat khususnya perempuan muslimah agar menutup 

auratnya secara sempurna atau sesuai dengan syari‟at Islam. Dan selalu 

menjaga kehormatan dirinya, bukannya menggunakan pakaian yang 

ketat dan sehingga perempuan tersebut terkesan menggunakan pakaian 

telanjang, mudah-mudahan semua muslimah dimanapun berada 

diberikan hidayah oleh Allah SWT untuk menutup aurat dan menutup 
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aurat secara sempurna dan bagi muslimah yang sudah diberikan 

hidayah oleh Allah SWT semoga selalu diberikan keistiqomahan dan 

diberikan kekuatan agar tetap menutup aurat. 
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