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ABSTRAK 

 

Muzayanah,Siti Nurhidayatul. Perhiasan Dalam Perspektif Al-Qur`an (Studi 

Tafsir Tematik).Skripsi. Jurusan Ilmu Al-Qur`an Dan Tafsir, Fakultas 

Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Zahrul Fata, M.Irk., Ph.D 

 

Kata Kunci : Perhiasan, Perintah dan Larangan, Al-Qur`an, Tematik 

Perhiasan merupakan segala sesuatu benda yang digunakan untuk 

memperhias atau memperelok. Perhiasan dalam Al-Qur`an terdapat dua petunjuk 

yang berbeda yakni, diperintahkannya setiap anak Adam untuk mengenakan 

perhiasan sebagaimana yang terkandung dalam Qs. Al-A`raf/7:31. Sedangkan 

dalam Qs. Al-Kahfi/18:28, Allah memerintahkan agar anak Adam bersabar dan 

menahan diri dari perhiasan. Perbedaan petunjuk ini harus dikaji lebih mendalam 

agar tidak ada kekeliruan dalam memahami ayat tentang perhiasan. Dalam 

penelitian ini, penulis merumuskan masalah 1) Bagaimana istilah perhiasan dalam 

Al-Qur`an? 2) Bagaimana konsep perhiasan dalam Al-Qur`an? 

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis menggunakan metode 

Tafsir maudhu`i atau tafsir Tematik. Penulis menghimpun ayat-ayat yang 

berbicara tentang perhiasan untuk mendapatkan gambaran tentang perhiasan yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah.  Penulis juga menggunakan metode 

deskriptif-analitik, yang dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran secara utuh 

tentang perhiasan yang bersifat konkrit dalam perspektif Al-Qur`an.  

Setelah melakukan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa, Istilah 

perhiasan dalam Al-Qur`an, diungkapkan dengan kataZīnah, Zukhruf, Ḥullī. 

Secara keseluruhan, istilah ini mengungkap istilah perhiasan yang bersifat konkrit, 

abstrak dan majazi,  akan tetapi dalam penelitian ini hanya membahas perhiasan 

yang bersifat konkrit saja. 

Secara konspetual,  Allah telah menghiasi pada pandangan manusia rasa 

cinta terhadap segala sesuatu yang diingini, sehingga manusia yang mencintainya 

akan rela melakukan segala daya upaya untuk mendapatnya.  Perhiasan dalam 

kehidupan dunia yakni segala sesuatu yang melekat pada diri manusia, segala 

sesuatu yang menyertai manusia dan perhiasan pada alam semesta. Kesemua itu 

Allah ciptakan untuk menjadi bukti keEsaan-Nya, ujian bagi manusia dan sunnah 

dalam beribadah. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya perhiasan pada diri 

seseorang maka ia tidak merasa tersakiti dan  harus tetap istiqomah dalam 

mengerjakan kebajikan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Al-Qur`an tidak dapat diamalkan sebelum dipahami dengan benar hal-hal 

yang musykil darinya dan rahasianya. Nabi Muhammad Saw. mengajarkan 

kepada para Sahabat, tentang kandungan ayat yang global dan ambiguitas serta 

menafsirkan uraian ayat  yang musykil, sehingga para sahabat tidak keliru dalam 

memahami makna Al-Qur`an. Hal ini beliau lakukan sesaat setelah turunya ayat 

Al-Qur`an dan menjadi tradisi hingga beliau wafat. Dengan demikian, maka Nabi 

Muhammad Saw. disebut sebagai penafsir Al-Qur`an. 
1
 

Sepeninggal Nabi Muhammad Saw. para Sahabat menafsirkan ayat Al-

Qur`an dengan bersumber kepada Al-Qur`an  Al-Karim,  sabda Nabi Muhammad 

Saw., Ijtihad dan kekuatan Istinbath, serta keterangan dari Ahl Kitab. Sepeninggal 

sahabat, tafsir al-Qur`an terus dikembangkan oleh generasi selanjutnya, yang 

disebut generasi Tabi’in. Pada generasi ini, penafsiran Al-Qur`an mulai 

memunculkan ciri khas dan orientasi keilmuan antara satu tempat dengan lainnya, 

karena kualitas dan orientasi keilmuan para tokohnya serta aspek kultural tempat 

tinggal masing-masing yang mempengaruhinya. Meski demikian, sumber 

penafsiran pada periode ini, secara umum adalah sama yakni ;Al-Qur`an al-

Karim, sabda Nabi Muhammad Saw., Atsar sahabat, Ahl Kitab,Ijtihad dan 

                                                             
1
Abdul Hayy Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya, Terj. 

Rosihon Anwar, (Bandung:CV.Pustaka Setia, cet. I, 2002),13-15. 
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kekuatan Istinbahth. Tafsir periode ini sebagai penyambung periwayatan dari 

periode sahabat, terutama tafsir bi Al-Ma’tsur.
2
 

Menjelang akhir pemerintahan Bani Umayyah, pada saat terjadi 

pengodifikasian besar-besaran terhadap beberapa disiplin ilmu, tafsir terpisah dari 

kitab hadist dan berdiri sendiri menjadi sebuah disiplin ilmu. Para ulama mulai 

menyusun kitab tafsir berdasarkan susunan mushaf. Para ulama berkeliling dari 

satu daerah ke daerah lain untuk mengumpulkan tafsir yang dinisbatkan kepada 

Nabi Muhammad Saw.  

Di sisi lain, metode yang digunakan mufassir yakni; menafsirkan Al-Qur‟an 

berdasarkan susunan mushaf, menjadikan petunjuk Al-Qur`an terpisah-pisah dan 

tidak disajikan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan ayat-ayat Al-Qur`an yang 

berbicara mengenai suatu  tema atau  masalah tertentu  tersebar dalam sekian 

surat, meski demikian ayat-ayat tersebut memiliki korelasi antara satu sama 

lainnya.
3
 

Seiring dengan perkembangan zaman, umat Islam dihadapkan dengan 

berbagai problem-problem baru yang perlu ditanggapi secara serius. Problem 

yang dihadapi masyarakat saat ini tentu berbeda dengan problem yang dihadapi 

masyarakat sebelumnya dengan cara penyeleseian yang berbeda pula, oleh karena 

itu para ulama mengarahkan pandangannya pada problem-problem baru tersebut 

dan berusaha mencari jawaban-jawabannya melaui petunjuk Al-Qur`an, sambil 

memperhatikan hasil penemuan terdahulu. 

                                                             
2
Badri Khaeruman, Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur`an (Bandung:CV. Pustaka 

setia, cet. I, 2004), 62-92. 
3
M.Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur`an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, (Bandung: PT.Mizan Pustaka,cet.I, 2013),171-172. 
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Usaha para ulama tersebut, menghasilkan pemikiran-pemikiran dan  

penemuan-penemuan yang berbicara mengenai suatu tema dalam Al-Qur`an 

seperti Al-Insan fi Al-Qur`an karya Abbas Mahmud Al-Aqqad dan Al-Riba Fi Al-

Qur`an karya al-Maududi. Karya ilmiah ini tidak disusun sebagai pembahasan 

tafsir Al-Qur`an, akan tetapi para ulama mendapat inspirasi untuk menyusun suatu 

karya tafsir berdasarkan suatu tema tertentu dalam Al-Qur`an untuk mendapatkan 

jawaban atas problem-problem kehidupan. Hal ini dilakukan dengan cara 

menghimpun seluruh ayat dari berbagai surat yang berbicara tentang suatu tema 

tertentu, kemudian dikaitkan antara satu dengan lainnya sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-

Qur`an.  

Metode penafsiran ini di Mesir, pertama kali dilakukan oleh Ahmad sayyid 

al-Kumiy, ketua Jurusan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, 

yang kemudian diikuti oleh beberapa dosen di Universitas tersebut. Pada  tahun 

1977, Abdul Hayy al-Farmawi seseorang yang menjabat sebagai guru besar di 

Universitas al-Azhar menerbitkan buku al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu’i yang 

mengungkapkan secara terperinci, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam 

penerapan tafsir  Maudhu’i.
4
 

Penafsiran Al-Qur`an menggunakan metode Maudhu’i  dengan penuh 

keseriusan, mampu menampakkan kandungan al-Qur`an berupa penetapan syariat 

yang sesuai untuk setiap waktu dan tempat. Kandungan Al-Qur`an tersebut sangat 

membantu dalam penetapan undang-undang kehidupan yang mampu berhadapan 

                                                             
4
Ibid., 174-175. 
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dengan dinamika kehidupan, undang-undang wadh’iyyah dan berbagai unsur 

eksternal yang dihadapi dalam keberagamaan sehari-hari.
5
 

Salah satu tema dalam Al-Qur`an yang perlu dikaji agar nampak 

kandunganya yang relevan untuk menghadapi dinamika kehidupan adalah 

perhiasan. Al-Qur`an mengajak untuk merasakan, menikmati dan menyukai 

perkara-perkara indah yang biasa disebut dengan perhiasan. Al-Qur`an 

mengarahkan pandangan manusia yang diiringi oleh kemampuan tertentu, kepada 

suatu perhiasan yang Allah anugerahkan kepada ciptaan-Nya. Allah memberikan 

kebebasan kepada manusia untuk menikmati perhiasan sekaligus 

memanfaatkannya.
6
 Dengan demikian, maka orang yang beriman dapat melihat 

bukti kuasa Allah, melalui keindahan yang dibuat dan dibentuk-Nya. Keindahan 

Allah inilah sebagai jejak yang membekas dari keindahan Allah yang bersifat Al-

Jamal (Maha Indah). Allah tidak menghalangi manusia dari perhiasan karena hal 

itu merupakan fitrah manusia.
7
 

Allah menganugerahi manusia, naluri untuk mencintai perhiasan yang indah 

dipandang. Kapan dan dimana saja, pandangan manusia akan selalu ditujukan 

kepada sesuatu yang elok dan nyaman.
8
 Pandangan terhadap segala sesuatu yang 

elok dan nyaman ini bersifat individual, manusia memiliki kecenderungan yang 

berbeda-beda. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam surat Al-Imran:14 

yang artinya “diperhiaskan pada (pandangan) manusia rasa cintaterhadap apa-

apa yang diingini, Yaitu: perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

                                                             
5
 Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu’i dan Cara Penerapannya,44. 

6
Ali Anwar Yusuf, Islam dan Sains Modern (Bandung:Pustaka Setia,2006),cet. I,262-264. 

7
Ibid.,267. 

8
Ibid.,261. 
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emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 

(surga).” 

Berdasarkan ayat diatas, dapat dipahami bahwa perhiasan yaitu segala sesuatu 

yang digunakan untuk berhias atau memperindah kehidupan seseorang, yang 

berbeda-beda antara  orang satu dengan lainnya.
9
 Meski demikian, naluri untuk 

mencintai perhiasan dunia antara satu orang dengan lainnya, sama kuatnya. Naluri 

ini menjadikan manusia senantiasa memusatkan perhatiannya terhadap perhiasan 

dunia yang diinginkannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Naluri mencintai perkara yang indah ini menjadikan manusia senantiasa 

berkarya, untuk menciptakan perhiasan.
10

 Perhiasan yang diciptakan manusia, 

berarti manusia berperan sebagai pengolah dan pengguna perhiasan yang Allah 

ciptakan. Allah menjadikan laut dan sungai sebagai arena hidup bagi binatang dan  

pembentukan perhiasan. Laut dan sungai selain dapat menghasilkan ikan-ikan 

yang dapat dijadikan makanan manusia, telah menghasilkan perhiasan yang dapat 

diambil oleh manusia untuk diolah dan dijadikan perhiasan yang dapat 

dikenakan.
11

 Sebagaimana yang terdapat dalam penggalan surat An-Nahl/16:14,  

yang artinya: dan supaya kamu keluarkan dari padanya (laut) perhiasan yang 

akan kamu pakai dia. 

                                                             
9
 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan 

Umat (Bandung:  PT. Mizan Pustaka,1996),162. 
10

 Yusuf, Islam dan Sains Modern ,261. 
11

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur`an 

(Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002),vol.7,199. 
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Perhiasan yang dikeluarkan dari laut tersebut yakni mutiara, merjan, giwang 

dari lokan dan karab.
12

 Perhiasan lainnya yang berasal dari tambang yang 

dihasilkan melalui proses pembakaran, seperti emas, perak, tembaga dan timah.
13

 

Perhiasan tersebut diambil dan dioalah manusia serta dibentuk sesuai kreatifitas 

manusia. Perhiasan inilah yang biasa digunakan oleh wanita dewasa maupun 

anak-anak.
14

 Wanita yang menggunakan perhiasan tersebut mempunyai fungsi 

dan tujuan tersendiri, seperti wanita yang menggunakan perhiasan sebagai 

lambang kekayaan atau sebagai suatu seni atau sebagai hiasan untuk 

mempercantik diri.
15

 

Sebagai salah satu contoh, rasa cinta manusia terhadap perhiasan adalah suatu 

peristiwa di zaman Nabi Muhammad Saw., yang berkaitan dengan kaum Nasrani 

dan Najran. Sahabat Nabi Muhammad Saw. di Madinah yang hidup miskin, 

terpesona dengan pakaian dan perhiasan kaum Nasrani dan Najran, berharap dapat 

memiliki yang demikian.
16

  Harus diakui, bahwasannya keinginan yang menggebu 

untuk meraih sesuatu yang disukai merupakan salah satu sifat manusia.
17

 Jadi, 

setiap manusia akan memiliki rasa ingin memiliki terhadap segala sesuatu yang 

dicintai atau dipandang indah.  

 

                                                             
12

 Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar(Jakarta: Citra Serumpun 

Padi,2004), juz XIII-XIV,231. 
13

 Shihab, Tafsir Al-Misbah,vol. 6,573. 
14

 Amrullah, Tafsir Al-Azhar,Juz XXV-XXVI,59. 
15

 Buaidha Mukhrim B.M, Zukhruf dalamAl-Qur’an (Skripsi UIN Alauddin Makasar 

pada tahun 2016),1, pdf, (diakses pada 6 Juli 2018 pada pukul 11:53 WIB). 
16

  Amrullah, TafsirAl-Azhar,juzIII,161. 
17

  M.Quraish Shihab, Yang Tersembunyi (Ciputat: Lentera Hati,2000),221. 
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Al-Qur`an menyatakan dalam Qs. Ali–Imran/3:14 dan beberapa surat 

lainnya,
18

 bahwa kecintaan terhadap perhiasan dunia telah menjadi naluri manusia 

dan segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. 

Pernyataan ini telah diperkuat dengan Qs. Al-A`raf/7:31, yang menyatakan bahwa 

Allah memerintahkan agar anak Adam mengenakan perhiasan disetiap 

aktifitasnya terutama saat akan memasuki masjid. 

 Sedangkan dalam Qs. Al-Kahfi/18:28 dan beberapa surat lainnya
19

 

menyatakan bahwa, manusia diperintahkan untuk bersabar dan menahan diri dari 

perhiasan kehidupan dunia. Pernyataan ini telah diperkuat dengan Qs. Al-

Ahzab/33:28, yang menyatakan bahwa barang siapa yang memilih perhiasan 

kehidupan dunia maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya 

sebagaimana seorang suami yang menceraikan istrinya dan memberinya mut’ah. 

Perbedaan petunjuk ini dapat menjadikan keresahan bagi umat islam dalam 

menghadapi dinamika kehidupan mengenai perhiasan dunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Berdasarkan fenomena di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang 

bagaimana pengungkapan istilah perhiasan dalam Al-Qur`an dan bagaimana 

konsep perhiasan dalam Al-Qur`an, menggunakan metode tafsir Maudhu’iatau 

tafsir Tematik. Dengan demikian, maka penulis mengambil tema: Perhiasan 

Dalam  Al-Qur`an (Studi Tafsir Tematik). 

 

                                                             
18

 Al-A`raf : 31-32, An-Nahl:8 dan 14, Al-Kahfi:7, Al-Qashas:79, Fatir:12 dan  Hud: 15. 
19

 Yunus:24 dan 88, Al-Kahfi:46, Al-Hadid:20, Al-Qhasas:60, Al-Ahzab:28, Al-Insan:21, 

Al-Kahfi:31,Al-Hajj:23, Fatir:33, Al-Araf:148, Al-An`am:112, Al-Isra`:93 dan Az-Zukhruf:35. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana istilah-istilah perhiasan dalam Al-Qur`an ? 

2. Bagaimana konsep perhiasan dalam Al-Qur`an? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami istilah-istilah perhiasan dalam 

Al-Qur`an. 

2. Untuk mengetahui dan memahami konsep perhiasan dalam Al-

Qur`an. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Secara teoritis  

Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah keilmuan di bidang 

tafsir Al-Qur`an mengenai istilah-istilah dan konsep perhiasan dalam Al-

Qur`an, serta diharapkan dapat menambah sumbangsi terhadap insan 

akademik baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. 

2. Secara praktis  

Penelitian ini berguna untuk memberikan pemahaman mengenai istilah-

istilah dan konsep perhiasan dalam Al-Qur`an, yang dapat dijadikan pedoman 
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dalam menghadapi dinamika kehidupan, sehingga dapat menambah keimanan 

dan ketaqwaan serta hidup dalam nuansa Qur`ani. 

E. Telaah Pustaka 

 Al-Qur`an merupakan kitab suci yang Allah turunkan sebagai petunjuk 

syariat bagi manusia likulli zaman wa makan, oleh karena itu sejak Al-Qur`an 

diturunkan para ilmuan berusaha untuk mengkajinya. Pengkajian terhadap ayat-

ayat Al-Qur`an yang membahas tentang perhiasan dalam Al-Qur`an sudah banyak 

dilakukan, diantaranya yakni; 

 Skripsi yang ditulis oleh Rina Marini,di UIN Wali Songo Semarang 

dengan judul Zīnah Dalam Al-Qur’an pada tahun 2007. Zīnah merupakan salah 

satu term yang mengungkap istilah perhiasan dalam Al-Qur`an. Penelitian ini 

membahas tentang makna dan kontekstualitas Zīnah dalam Al-Qur‟an. Fokus 

pembahasannya pada bagaimana pakaian dapat dikatakan sebagai perhiasan, 

pakaian yang pantas bagi kaum muslim dan sebagainya.Berbeda dengan 

penelitian tersebut, penulis disini membahas tentang konsep perhiasan dalam Al-

Qur`an dan tidak terfokuskan pada pakaian saja.  

 Skripsi yang ditulis oleh Buaidha Mukhrim B.M,di UIN Alauddin 

Makassar dengan judul pada tahun 2016Zukhruf dalam Al-Qur`an,pada tahun 

2016. Zukhruf merupakansalah term yang bermakna perhiasan. Penelitian ini 

membahas tentang hakikat zukhruf, wujud zukhruf  dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam pengungkapan Az-zukhruf. Skripsi ini membahas tentang 

perhiasan dunia yakni hanyalah yang nampak saja sedangkan yang kekal adalah 



10 
 

10 
 

ketika di akhirat. Berbeda dengan penelitian tersebut, penulis disini membahas 

tentang istilah-istilah dan konsep perhiasan dalam Al-Qur`an. 

 Buku yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, dengan judul Secercah Cahaya 

Illahi:Hidup Bersama Al-Qur`an dan Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu’i atas 

berbagai persoalan umat, buku-buku ini membahas tentang menghadapi 

dinamika kehidupan dengan tetap berpegang pada nila-nilai ajaran agama islam. 

Perhiasan dalam buku-buku ini dibahas secara umum makna dan bahaya 

perhiasan bagi kehidupan manusia. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian 

ini membahas istilah-istilah dan konsep perhiasan dalam Al-Qur`an sebagai fokus 

kajian. 

 Zamakhsyari bin Hasballah, dalam karyanya yang berjudul Perhiasan 

Dalam Pandangan Al-Qur`an, membahas tentang  makna dan jenis-jenis 

perhiasan dalam Al-Qur`an berdasarkan term Al-Zīnah,  sedangkanpenelitian ini 

menggunakan tiga term perhiasan dalam Al-Qur`an yakni Al-Zīnah, Az-Zukhruf 

danAl-ḤIlyu. 

 Buku yang ditulis oleh Shofian Ahmad Lutfiah Zainal Abidin, dengan 

judul  Aurat:Kod Pakaian Islam, membahas perhiasan secara umum menurut 

Islam baik  berupa asesoris, pakaian, harta, anak dan perhiasan lainnya yang 

haram ditampakkan yakni aurat. Perhiasan dalam buku ini lebih fokus pada 

perhiasan yang haram ditampakkan sedangkan dalam penelitian ini membahas 

tentang perhiasan yang biasa nampak.  
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 Buku yang ditulis oleh Harun Yahya, dengan judul Keindahan dalam 

Kehidupan Terj.dari Beauties For Life In The Qur`an. Perhiasan dalam buku ini 

termuat dalam bab nilai-nilai estetika dan seni dalam Al-Qur`an. Pembahasan 

mengenai perhiasan dalam buku ini, memuat segala jenis dekorasi dan ornamen 

yang Allah anugerahkan kepada orang yang beriman, di dunia dan di akhirat 

kelak. Perhiasan dalam buku tersebut sebagai bagian kecil dari pembahasannya, 

sedangkan dalam penelitian ini membahas istilah-istilah dan konsep perhiasan 

dalam Al-Qur`an sebagai fokus kajian. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan secara 

sistematis demi memperoleh hasil penelitian yang diharapkan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya, maka penelitian ini 

disebut penelitian kualitatif. Data dan sumber data diperoleh dari telaah kritis 

dan mendalam terhadap buku-buku yang relevan dengan tema yang akan 

diteliti, maka penelitian ini tergolong dalam library reserch. 
20

 

 

 

                                                             
20

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung:PT. Remaja Rosda 

Karya,2011 ),56. 
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2. Metode pendekatan dan penelitian 

Pembahasan dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur`an yang 

membahas tentang perhiasan, maka metode pendekatan penafsiran yang 

digunakan adalah metode tafsir Maudhu’i  atau Tematik. Metode pendekatan 

Tafsir Maudhu`iatau Tematik adalah metode penafsiran dengan cara 

menghimpun seluruh ayat dalam Al-Qur`an yang memiliki tujuan dan tema 

yang sama. Langkah-langkah metode tafsir Maudhu’i atau  Tematik menurut 

Al-Farmawi adalah sebagai berikut : 

a. Menetapkan tema yang akan dibahas. 

b. Menghimpun ayat-ayat al-Qur`an yang berkaitan dengan 

masalah  tema yang akan dibahas. 

c. Menyusun runtutan ayat berdasarkan kronologi turunnya, 

disertai dengan pengetahuan tentang asbab an-nuzul. 

d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam setiap suratnya. 

e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna. 

f. Melengkapi pembahasan dengan hadist yang relevan dengan 

tema pembahasan(jika ada). 

g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan, dengan cara 

menghimpun ayat-ayat yang mempunya pengertian yang sama, 

mengompromikan antara ayat yang am(umum) dan yang 

khas(khusus, mutlak dan muqayyad), yang pada lahirnya 
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bertentangan, sehingga semuanya bertemu pada satu muara 

tanpa perbedaan atau pemaksaan.
21

 

3. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer, yaitu ayat-ayat Al-

Qur`an yang membahas tentang perhiasan dan penafsiran ayat-ayat tersebut 

dalam kitab-kitab Tafsir, dalam hal ini penulis menggunakan kitab Tafsir Al-

Misbah karya M.Quraish Shihab,  Tafsir An-Nur karya Teungku Muhammad 

Hasby Ash-Shiddiqiey,dan Tafsir Al-Maragikarya Ahmad MustafaAl-

Maragi. 

Sedangkan sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang relevan dengan 

objek pembahasan, seperti: Islam dan Sains Modern karya Ali Anwar Yusuf, 

Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat  karya 

M. Quraish Shihab, Tafsir bi Al-Ra’yi Upaya Penggalian Konsep Wanita 

Dalam Al-Qur`ankaryaNashruddinBaidan, dan lain sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan langkah-langkah pengumpulan data untuk penelitian, 

berawal dari menentukan tema yang akan dibahas.Mencari terjemahannya 

dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur`an menggunakan kamus bahasa 

Indonesia-Arab. Setelah diketahui, kemudian merujuk pada Mu`jam 

Mufahras Li Al-Fadz Al-Qur`an  karya Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, untuk 

                                                             
21

 Al-Farmawi, Metode Tafsir Maudhu`i dan Cara Penerapannya, 51. 
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mengetahui derivasi dan dimana saja letak ayat-ayat yang membahas tentang 

perhiasan dalam Al-Qur`an. Langkah selanjutnya yakni mengumpulkan ayat-

ayat tersebut dan menyusunnya sesuai kronologi turunnya 

atauazbabunnuzulnya (jika ada). 

5. Metode Analisis Data 

Ayat-ayat yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan 

mengkajinya secara mendalam disertai dengan menukil penafsiran para 

mufassir terdahulu mengenai ayat-ayat tersebut. Langkah yang terakhir yakni 

menentukan kesimpulan dari tema yang telah diteliti.
22

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, terbagi atas beberapa bab sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari; Latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERHIASAN 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang perhiasan, 

meliputi pengertian dan dimensiperhiasan serta urgensi 

perhiasan dalam kehidupan manusia. 

                                                             
22

Ibid., 51. 
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 BAB III : ISTILAH-ISTILAH PERHIASAN DALAM AL-QUR`AN 

Mendeskripsikan istilah-istilah perhiasan dalam Al-Qur`an.  

BAB IV: KONSEP PERHIASAN DALAM AL-QUR`AN 

Analisis ayat-ayat Al-Qur`an tentang perhiasan dengan 

mengelompokkannya berdasarkan hakikat perhiasan, 

dimensi perhiasan dan nilai yang terkandung dalam 

pengungkapan istilah perhiasan dalam Al-Qur`an. 

BAB V:   PENUTUP 

Bab ini  berisi kesimpulan dari semua bab dan hasil analisa 

penulis, serta saran dan kritik yang membangun bagi 

penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERHIASAN 

  

 

A. Pengertian Perhiasan 

Perhiasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan 

bentukan dari kata hias, yang mendapat imbuhan per- yang berarti, barang yang 

dipakai untuk berhias. Kumpulan perhiasan seperti; cincin, subang, anting-anting 

dan tusuk konde sangat lengkap.
23

 Perhiasan dalam bahasa Inggris disebut dengan 

decoration, bentukan dari kata decor yang berarti hiasan. 
24

 Sedangkan perhiasan 

dalam bahasa Arab disebut dengan zīnah dan memiliki sinonim dengan kata 

ḥulī
25

dan Zukhruf.
26

 

Perhiasan dalam Wikipedia Bahasa Idonesia, adalah sebuah barang yang 

dipakai untuk merias atau mempercantik diri.
27

 Perhiasan dalam hal ini sangat 

identik dengan aksesoris yang digunakan seseorang agar terlihat indah dan 

berwibawa. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perhiasan pada 

hakekatnya adalah suatu benda yang digunakan untuk berhias yang identik dengan 

asesoris perempuan seperti cincin, subang, anting-anting dan tusuk konde sangat 

lengkap. Benda yang digunakan sebagai perhiasan pada umumnya adalah emas. 

                                                             
23

 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, cet. Ke-III,2005), Edisi ke-III,398. 
24

John M. Echols dan Hasan Shadly, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta:PT.Gramedia 

Pustaka Utama, cet.XXIII,1996),169. 
25

Adib Bisri dan Munawwir AF, KamusIndonesia-ArabArab-IndonesiaAl-Bisri 

(Surabaya: Pustaka progressif, cet. I, 1999),97. 
26

 Atabik Ali, Kamus Inggris-Indonesia-Arab, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet, I, 

2003), 227. 
27

https://Id.m.Wikipedia.org/wiki/Perhiasan, PengertianPerhiasan (diakses pada 25 April 

2019, pukul 09:49 WIB). 
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Hal ini dikarenakan emas merupakan barang yang sangat berharga nilainya, 

anggun dan indah jika dipakai.  

Setiap manusia memiliki naluri untuk mencintai keindahan, karena hal 

tersebut termasuk fitrah manusia.  Setiap manusia akan menghiasi dirinya dengan 

keindahan sesuai dengan pandangan dan seleranya, sehingga merasa lebih percaya 

diri. Pada umumnya perempuan, sosok yang paling gemar menampilkan perhiasan 

sebagai fitrahnya. Meski demikian dalam perjalannya, perhiasan tidak hanya 

identik dengan kaum perempuan saja, akan tetapi kaum laki-laki juga 

membutuhkannya meski bentuk dan makna perhiasanya berbeda.
28

 

Salah satu perhiasan yang digemari perempuan adalah emas. Seiring 

dengan itu, tidak sedikit laki-laki yang menyukai emas melekat pada anggota 

tubuhnya, misalnya cincin emas sebagaimana yang banyak terjadi pada zaman 

sekarang ini. Calon mempelai laki-laki dan perempuan melakukan tukar cincin 

emas atau disebut tunangan sebelum melakukan akad nikah. Hal ini sudah banyak 

kita temukan bahkan dikalangan umat muslim.
29

 

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, perhiasan adalah segala sesuatu 

barang yang digunakan untuk memperindah atau memperhias.
30

 Pengertian 

perhiasan yang kedua ini tidak identik dengan aksesoris, akan tetapi menunjukkan 

segala benda yang berada di sekeliling manusia yang dapat menjadikan manusia 

                                                             
28

 Laelatul Maghfiroh, Studi Analisis Hadist Tentang Larangan Laki-laki Memakai 

Cincin Emas (Skripsi, UIN Wali Songo, Semarang, 2015),3. 
29

Ibid. 
30

 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan 

Umat (Bandung:  PT. Mizan Pustaka,1996),162. 
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tersebut terlihat lebih indah. Perhiasan dunia, dalam Al-Qur`an telah disebutkan 

dalam surat Ali `Imran:14, yakni: 

                      

                      

                   

“Diperhiaskan pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 

diingini, Yaitu:perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, 

kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan 

hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). 

Dalam ayat tersebut telah disebutkan enam perkara yang diperhiaskan 

dalam pandangan manusia sehingga ia sangat mencintai dan ingin memiliki serta 

menguasainya. Enam perkara tersebut adalah perempuan, anak laki-laki, berpikul-

pikul emas dan perak, kuda kendaraan yang diasuh, binatang-binatang ternak dan 

sawah ladang.
31

 Kesemua itu memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap individu 

yang berbeda-beda satu dan lainnya. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, perhiasan merupakan segala 

sesuatu yang digunakan untuk mempercantik atau memperindah kehidupan setiap 

orang. Perhiasan dunia ini terbagi menjadi dua yakni, Segala sesuatu yang 

melekat pada diri manusia dan segala sesuatu yang menyertai manusia, yang 

dengannya manusia akan terlihat lebih indah.  

                                                             
31

 Amrullah, Tafsir Al-Azhar, juz III,118. 
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B. Dimensi Perhiasan  

Perhiasan merupakan segala sesuatu benda yang digunakan untuk memperhias 

atau memperindah. Perhiasan terdiri dari berbagai barang yang digunakan 

manusia untuk memperindah dirinya. Berdasarkan penggunaannya, perhiasan 

dibedakan menjadi: 

1. Segala Sesuatu yang Melekat pada Diri Manusia 

Segala sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang dapat menjadinya 

terlihat lebih indah. Perhiasan yang tergolong dalam hal ini seperti emas, perak, 

mutiara dan sebagainya yang digunakan sebagai perhiasan dengan berbagai 

bentuk kalung atau cincin atau gelang atau anting, pakaian dan berbagai 

aksesoris lainnya yang digunakan untuk memperindah penampilan seseorang. 

Kesemua itu dapat menjadikan seseorang merasa lebih percaya diri dan terlihat 

indah ketika dipandang orang lain. 

2. Segala Sesuatu yang Menyertai dalam Kehidupan Manusia 

Segala sesuatu yang dapat menyilaukan pandangan manusia dan menarik 

nafsu untuk memiliki serta menguasainya, yang denganya manusia akan 

terlihat lebih indah. Perhiasan yang tergolong dalam hal ini seperti istri yang 

cantik, anak laki-laki, harta yang berlimpah,kendaran yang mewah, hewan 

ternak dan sawah ladang. Dengan semua itu, menjadikan kehidupan manusia 

terasa lebih lengkap dengan kebahagiaan dan terlihat lebih indah.
32

 

                                                             
32

 Mukhrim BM, Al-Zukhruf dalam Al-Qur`an,22. 
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C. Urgensi Perhiasan 

Sejarah masa lalu, terlepas dari ras, budaya, maupun agama perhiasan telah ada 

sebagai bentuk ekspresi integral, kekayaan dan status sosial. Salah satu contoh 

perhiasan pada masa lalu adalah kalung sebagai jimat yang terbuat dari kerang.  

Bahan-bahan dan teknik pembuatan perhiasan terus berkembang, meski demikian 

masih terdapat beberapa persamaan dari dulu hingga sekarang. 
33

 

Fungsi perhiasan secara antropologi telah berevolusi dan bervariasi dari waktu 

ke waktu. Emas dan perak, dahulunya digunakan sebagai mata uang, kemudian 

berkembang menjadi asesoris dan sebagai bentuk ekspresi seni. Dalam riwayat 

lain disebutkan bahwa budaya perhiasan berkembang menjadi uang.  Perhiasan 

seperti batu mulia dan logam mulia diamankan pemiliknya untuk menstabilkan 

kekayaan.  Perhiasan memiliki berbagai macam bentuk yang berakar pada fungsi 

status sosial, kemudian menjadi potongan-potongan yang lebih dekoratif dan 

menjadi hiasan-hiasan. Perhiasan memiliki peran penting dalam agama, sebagai 

pembeda status dalam agama dan sebagai simbol dominasi kelompok.
34

 

Perhiasan biasanya digunakan untuk penunjang penampilan agar terlihat 

sempurna. Busanam perempuan memang menjadi pilihan utama dalam 

penampilan, akan tetapi busana dan penampilan seorangperempuan akan lebih 

sempurna jika dihiasi dengan perhiasan seperti gelang, cincin, dan kalung. 

Menurut Eliana Putri Antonio, seorang desainer perhiasan dan pendiri Epa Jewel, 

                                                             
33

Risa Hidayah, “Zīnah Menurut Hamka dalam Tafsir Al-Azhar,” (Skiripsi, UIN Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta, 2017), 3. 
34

Ibid.,4.  
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perhiasan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penampilanterutama bagi 

perempuan. Perempuan yang tidak mengenakan perhiasan yang paling sederhana 

sekalipun, maka penampilanya kurang menarik.
35

Perhiasan dibeli tidak hanya 

untuk dipakai sebagai penunjang penampilan agar terlihat lebih indah, akan tetapi 

terkadang dibeli untuk hadiah, bahkan tidak jarang dibeli untuk barang-barang 

koleksi.
36

 

Perhiasan biasanya identik dengan emas, selain keindahanannyaterdapat 

beberapa fungsi yang sangat bermanfaat bagi pemiliknya. Emas memiliki 

beberapa fungsi, diantaranya; 1) Sebagai investasi jangka panjang, emas memiliki 

nilai yang stabil. 2) Sebagai aksesoris,yang indah dan tahan lama. 3) Sebagai 

tambalan crown gigi dan perlengkapan ortodentik, untuk membetulkan gigi yang 

rusak. 4) Elektronik dan komputer, emas merupakan konduktor yang paling baik, 

sehingga ia dapat menghantarkan muatan listrik dan menransfer data secara cepat. 

5) Penerbangan, diunsur dalam kendaraan ruang antariksa dan unsur dalam helm 

astronot untuk mengayomi awak kapal dari panas sinar matahari yang berbahaya. 

6) Medali, keindahan dan kemewahanya, emas digunakan sebagai bahan untuk 

menciptakan benda-benda urgen seperti mahkota dan medali. 7) Kesehatan, emas 

murni memiliki kandungan antibakteri pada kulit dan dapat memperlancar 

peredaran darah.
37
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https://female.Kompas.comPentingnya Perhiasan untuk Sempurnakan Penampilan 

(diakses pada 25 April 2019, pukul 09:52 WIB). 
36

http://dojavu.blogspot.com/2014/01/definisi-dari-perhiasan-dan-aksesoris_14.html?m=1 

(diakses pada  25 April 2019, pukul 09:50 WIB). 
37
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BAB III 

ISTILAH-ISTILAH PERHIASAN DALAM AL-QUR’AN 

 

Istilah-istilah perhiasan dalam Al-Qur`an, berdasarkan penelusuran penulis 

terdapat tiga kata yang digunakan untuk mengungkapnya, yakni zīnah, zukhruf,  

dan ḥullī. Secara keseluruhan, jumlah ayat yang digunakan untuk mengungkap 

istilah perhiasan terdapat 32 ayat yang tersebar di berbagai surat dalam Al-Qur`an. 

Adapun rincian ayat yang mengungkap istilah perhiasan, sebagai berikut;   

A. Kata Zīnah dan Derivasinya 

Perhiasan dalam Al-Qur`an disebutkan dengan katazīnah. Zīnah  

merupakan akar kata dari kata zāna-zaiynan-zīnan-zīnatun. Dalam kamus Al-

Munawwir, zīnah bermakna az-zukhruf yang memiliki makna dasar emas, yang 

berkembang maknanya sebagi perhiasan.
38

 Dari penelusuran penulis, kata zīnah 

dan derivasinya dalam Al-Qur‟an terulang sebanyak 46 kali yang terdapat pada 27 

surat pada 44 ayat.
39

 Kata zīnah dalam Al-Qur‟an memiliki beberapa tiga arti 

yakni ; indah, perhiasan, dan mengerjakan perbuatan buruk yang diyakini 

pekerjaan itu baik. Meski demikian, dalam penelitian ini penulis hanya 

menggunakan ayat tentang zīnah yang memiliki arti perhiasan.  

Kata zīnah dalam Al-Qur`an, diungkapkan dengan dua macam bentuk 

yaitu; kata benda (isim) dan kata kerja (fi’il). Kata zīnah ditinjau dari kata benda 
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Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka 

Progressif, cet. 25, 2002),598.   
39

 M. Fuad Adb Al-Baqi, Mu’jam Mufahros Li Al-Fadz Al-Qur`an Al-Karim (Beirut:Darl 

Al-Fikr,)335. 
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(isim), terdapat beberapa bentuk yaitu; zīnah, zīnatahā, zīnatahū. Adapun ayat-

ayatnya sebagai berikut ; 

1. Zīnah 

a. Yunus/10:88 

                  

                       

                        

        

“Musa berkata: "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Engkau telah memberi 

kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta 

kekayaan dalam kehidupan dunia, Ya Tuhan Kami - akibatnya mereka 

menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau. Ya Tuhan Kami, 

binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, Maka 

mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih." 
 

b. Al-Hadid/57:20 
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“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah 

permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah 

antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan 

anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; 

kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning 

kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras 

dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini 

tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. 

 

c. Al-Kahfi/18:7 

                             

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai 

perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara 

mereka yang terbaik perbuatannya.” 

 

d. Al-Kahfi/18:28 

                 

                       

                         

       

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang 

menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-

Nya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) 

mengharapkan perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti 

orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta 

menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.” 
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e. Al-Kahfi/18:46 

                       

             
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi 

Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” 
 

f. Al-A`rāf /7: 32 

                       

                       

                 
“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah 

yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu 

(disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, 

khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami 

menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.” 
 

 

2. Zīnatahā 

a. Hud/11:15 

                     

           

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, 

niscaya Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di 

dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.” 
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b. Al-Qasas/28:60 

                      

                
“ Dan apa saja yang diberikan kepada kamu, Maka itu adalah ke- 

nikmatan hidup duniawi dan perhiasannya; sedang apa yang di sisi 

Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka Apakah kamu tidak 

memahaminya?” 

 

c. Al-Aḥzab/33:28 

                  

                    
“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian 

mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya 

kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang 
baik.” 

 

d. Al-Ḥijr/15: 16 

                   
“Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan gugusan bintang-bintang 

(di langit) dan Kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang 

memandang (Nya).” 

 

e. Qāf /50: 6 

                              

      
“Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas 

mereka, bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit 

itu tidak mempunyai retak-retak sedikitpun.” 
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3. Zīnatahū   

Al-Qhashas/28: 79  

                       

                    

    
“Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. 

berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-

moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada 

Karun; Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang 

besar." 

 

4. Zīnatahunna 

 

a. An-Nur/24:31 
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“Katakanlah kepada perempuan yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. 

dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan 

janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 

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

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

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

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

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

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan 

kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang 

beriman supaya kamu beruntung.”  
 

b. An-Nur/24:60 

 

                   

                      

                   
“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan 

mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa 

menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan 

perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.” 
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5. Zīnatakum 

Al-A`rāf/7:31 

                   

                      

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap 

(memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-

lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 

berlebih-lebihan. 

Sedangkan kata zīnah dan derivasinya dalam Al-Qur`an dalam bentuk kata 

kerja (fi`il) terdapat dua bentuk yaitu; zayyannā, izayyanat. Adapun ayat-ayatnya 

sebagai berikut : 

1. Zayyannā 

a. As-Ṣaffat37:6 

                  
“Sesungguhnya Kami telah menghias langit yang terdekat dengan 

hiasan, Yaitu bintang-bintang,” 

 

 

b. Al-Mulk /67: 5  

                   

                 
“Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-

bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar 

syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-

nyala.” 
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c. Fuṣilat/41:12 

                         

                       

       
“Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia 

mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit 

yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami 

memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang 

Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.” 

 

d. An-Naḥl/16:8 

                     

       
“Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah 

menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. 

 

B. Kata Zukhruf dan Derivasinya 

Perhiasan dalam al-Qur`an diungkapkan dengan kata zukhruf. Dalam kamus al-

Munawwir, zukhruf merupakan jama` dari zakhārifu bermakna żahab yang 

memiliki arti emas.
40

 Emas merupakan barang yang sangat berharga nilainya, 

anggun dan mejadikanya pemakainya terlihat lebih indah. Sebagaimana yang 

telah diungkapkan M. Quraish Shihab bahwasanya, segala sesuatu yang 

                                                             
40

 Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,565. 
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digunakan untuk memperelok atau memperindah adalah perhiasan.
41

 Dengan 

demikian maka zukhruf dapat dimaknai dengan perhiasan.  

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap kata zukhruf dan derivasinya, dalam 

Al-Qur‟an terulang sebanyak 4 kali yang terdapat pada 4 surat pada 4 ayat.
42

 Kata 

zukhruf dalam Al-Qur`an, diungkapkan dalam bentuk kata benda (isim), yakni ; 

1. Zukhrufan 

a. Az-Zukhruf/43:35 

                          

          
“Dan (kami buatkan pula) perhiasan-perhiasan (dari emas untuk 

mereka). dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan 

dunia, dan kehidupan akhirat itu di sisi Tuhanmu adalah bagi orang-

orang yang bertakwa.” 

 

b. Al-Isra`/17:93 

                     

                     

           
“Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke 

langit. dan Kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu 

hingga kamu turunkan atas Kami sebuah kitab yang Kami baca". 

Katakanlah: "Maha suci Tuhanku, Bukankah aku ini hanya seorang 

manusia yang menjadi rasul?" 

 

 

                                                             
41

 Shihab, Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat,162. 
42

 Al-Baqi, Mu’jam Mufahros Li Al-Fadz Al-Qur`an Al-Karim, 330. 
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2. Zukhrufa 

a. Al-An`am/6:112 

                      

                 

              
“Dan Demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, Yaitu 

syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian 

mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan 

yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu 

menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka 

tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan.” 

 

b. Yunus/10:24 

                        

                  

                   

                  

                     
“Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu, adalah seperti air 

(hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya 

karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan 

manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna 

keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya, dan pemilik-

permliknya mengira bahwa mereka pasti menguasasinya, tiba-tiba 

datanglah kepadanya azab Kami di waktu malam / siang, lalu Kami 

jadikan (tanam-tanamannya) laksana tanam-tanaman yang sudah 

disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah Kami 
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menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang 

berfikir.” 

 

 

C. Kata Ḥullī dan Derivasinya 

Perhiasan dalam al-Qur`an diungkapkan dengan istilah Ḥullī. Dalam kamus Al-

Munawwir, Ḥullī memiliki arti perhiasan (intan permata).
43

  Dari penelusuran 

penulis terhadap, kata Ḥullī dan derivasinya dalam Al-Qur‟an terulang sebanyak 

9 kali yang terdapat pada 8 surat pada 9 ayat.
44

  

Kata Ḥullī dalam Al-Qur`an, diungkapkan dengan dua macam bentuk yaitu; 

kata benda (isim) dan kata kerja (fi’il). Kata Ḥullī ditinjau dari kata benda (isim), 

terdapat dua bentuk yaitu; ḥilyah, ḥulliyyihim. Adapun ayat-ayatnya sebagai 

berikut: 

1. Ḥilyah 

a. Ar-Ra`du /13: 17 

                   

                     

                       

                   

             

                                                             
43

 Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia,293. 
44

 Al-Baqi, Mu’jam Mufahros Li Al-Fadz Al-Qur`an Al-Karim, 330. 
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“ Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, Maka mengalirlah air 

di lembah-lembah menurut ukurannya, Maka arus itu membawa buih 

yang mengambang. dan dari apa (logam) yang mereka lebur dalam api 

untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih 

arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar 

dan yang bathil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai sesuatu yang tak 

ada harganya; Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, Maka ia 

tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-

perumpamaan.” 

 

b. An-Naḥl /16:14 

                  

                     

                   
“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 

mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari 

(keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.” 

 

c. Faṭir /35:12 

                

                       

                         

      
“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap 

diminum dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu 

kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan 

perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya 

kamu Lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat 

mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur.” 
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d. Az-Zukhruf/43 :18 

                           
“Dan Apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan dalam 

Keadaan berperhiasan sedang Dia tidak dapat memberi alasan yang 

terang dalam pertengkaran.” 

 

2. Ḥuliyyihim 

Al-A`rāf /7: 148 

                       

                        

        
“Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat 

dari perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh dan 

bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak 

dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat (pula) menunjukkan 

jalan kepada mereka? mereka menjadikannya (sebagai sembahan) dan 

mereka adalah orang-orang yang zalim. 

Sedangkan kata Ḥullī dan derivasinya dalam Al-Qur`an dalam bentuk kata 

kerja (fi`il) terdapat dua bentuk yaitu; ḥullū dan Yuḥallauwna. Adapun ayat-

ayatnya sebagai berikut : 
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1. Ḥullū  

Al-Insan/76:21 

                    

           
“Mereka memakai pakaian sutera Halus yang hijau dan sutera tebal dan 

dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan 

memberikan kepada mereka minuman yang bersih.” 

 

2. Yuḥallauwna  

a. Al-Kahfi/18:31 

                       

                        

                   
“Mereka Itulah (orang-orang yang) bagi mereka surga 'Adn, mengalir 

sungai-sungai di bawahnya; dalam surga itu mereka dihiasi dengan 

gelang mas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutera Halus dan 

sutera tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan 

yang indah. Itulah pahala yang sebaik-baiknya, dan tempat istirahat 

yang indah" 

 

b. Al-Ḥajj/22:23 
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“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.” 

 

c. Faṭir /35:33 

                          

        
“(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.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

BAB IV 

KONSEP PERHIASAN DALAM AL-QUR’AN 

 

 

A. Hakikat Perhiasan dalam Al-Qur`an  

Manusia memiliki naluri untuk mencintai sesuatu yang indah, dimana saja 

dan kapan saja, pandangan manusia akan senantiasa tertuju pada sesuatu yang 

indah dipandang.
45

 Dengan demikian, maka mendorong manusia untuk 

menciptakan sesuatu yang indah sebagai bentuk ekspresi ruhani yang mencintai 

keindahan. Dorongan itu merupakan naluri manusia atau fitrah yang telah Allah 

anugerahkan kepadanya hamba-Nya.
46

 Sedangkan sesuatu yang indah sebagai 

wujud dari ekspresi ruhani inilah yang disebut dengan perhiasan. 

Perhiasan dalam Al-Qur`an diungkapkan dengan istilah zīnah, zukhruf dan 

Ḥullī. Meski demikian, tidak semua istilah-istilah tersebut digunakan untuk 

menyebutkan perhiasan saja, akan tetapi memiliki makna lain dari perhiasan 

yakni; keindahan dan memandang perbuatan buruk sebagai sesuatu yang baik. 

Sedangkan dalam penelitian ini hanya membahas tentang perhiasan saja dari 

ketiga istilah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba untuk 

mendalami hakikat perhiasan dalam Al-Qur`an sebagai berikut; 

                                                             
45

Ali Anwar Yusuf, Islam dan Sains Modern (Bandung:Pustaka Setia,2006),cet. I, 261. 
46

M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan 

Umat  (Bandung:  PT. Mizan Pustaka,1996).507. 

38 
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  “Diperhiaskan pada (pandangan) manusia rasa cinta kepada apa-apa yang 

diingini, Yaitu: perempuan, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, 

kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan 

hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”(Qs. Ali 

„Imrān/ 3:14) 

Berdasarkan ayat di atas, kata yang pertama adalah zuyyina yang berarti 

diperhiaskan. Maksud dari ungkapan ini adalah segala sesuatu yang diingini 

memiliki baik dan buruk masing-masing, akan tetapi jika keinginan telah timbul 

maka yang nampak hanyalah baiknya saja dan melupakan buruknya. Kata kedua 

setelahnya adalah ḥubb yang berarti mencintai. Kata ketiga adalah syahwat yang 

berarti keinginan-keinginan yang menimbulkan nafsu untuk memilikinya.
47

Ayat 

ini menunjukkan bahwa Allah telah menghiasi rasa cinta manusia terhadap 

syahwatnya.  

Berdasarkan uraian ayat di atas, dapat dipahami bahwa syahwat atau 

sesuatu yang diingini manusia tidak memiliki perhiasan, akan tetapi rasa cinta 

terhadap syahwatlah yang Allah hiasi pada pandangan manusia. Jika telah timbul 

rasa cinta, maka seseorang akan rela melakukan segala daya upaya untuk 

mendapatkannya, hal inilah yang menjadikan manusia rela mengorbankan segala 

sesuatu yang dimilikinya agar mendapatkan perhiasan yang diingini. Seperti 

                                                             
47

Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Tafsir Al-Azhar (Jakarta: Citra Serumpun 

Padi,2004),Juz III ,117. 
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halnya kisah Nabi Ibrahim As.  yang merelakan anaknya Ismail untuk disembelih 

sebagaimana perintah Allah dalam mimpinya. Nabi Ibrahim As. melakukan 

perintah tersebut demi sesuatu yang sangat dia cintai yakni Allah ta’ala. 

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa pada hakikatnya 

perhiasan adalah rasa cinta terhadap syahwat yang telah diperhias oleh Allah dan 

bukan hal-hal yang menjadi syahwat manusia itu sendiri. Allah telah menghiasi 

pada pandangan manusia rasa cinta terhadap syahwatnya untuk memiliki;  

1. Perempuan, Allah telah mentaqdirkan seorang perempuan dengan 

berbagai perhiasanya, dapat menarik syahwat laki-laki dan sudah 

menjadi taqdir Allah bahwa laki-laki akan tertarik kepada perempuan 

untuk menikmati perhiasannya. Allah mentaqdirkan yang demikian, 

mengandung hikmat yang lebih dalam yakni karena hendak 

menyambung keturunan dan hendak dijadikan teman hidup karena 

yang satu akan melengkapi yang lain. 

2. Anak laki-laki, sebagai keturunan yang dapat dibanggakan dan akan 

menetap serta meneruskan generasi keluarganya, hal ini dikarenakan 

seorang anak perempuan, setelah dewasa kemudian menikah maka ia 

akan menjadi penghuni  rumah orang lain atau mengikuti suaminya. 

3. Berpikul-pikul emas dan perak, yang digunakan sebagai standar 

kekayaan seseorang. Hal ini dikarenakan emas dan perak memiliki 

harga yang tinggi dan stabil sehingga sangat cocok untuk investasi 

jangka panjang. 
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4. Kuda kendaraan yang diasuh, pada zaman Nabi Muhammad Saw. 

kuda merupakan alat transportasi yang sangat kuat dan indah, 

sehingga menjadi suatu keinginan dan Allah menghiasi rasa cinta 

manusia untuk memilikinya. Di zaman modern ini, kuda telah 

digantikan dengan mesin mulai dari sepeda, motor, mobil, kereta api, 

kapal laut dan pesawat. 

5. Binatang-binatang ternak, pada zaman Nabi Muhammad Saw. 

kekayaan seseorang dihitung dari banyaknya binatang ternak yang 

dimiliki. Di Indonesia sendiri, kekayaan kaum mukmin di pulau 

Sumbawa dan Lombok juga menghitung kekayaan berdasarkan berapa 

banyak binatang ternak yang dimiliki dan pengirimanya ke pulau atau 

negara lain. 

6. Sawah Ladang, yang menghasilkan berbagai macam tumbuhan yang 

dapat dimanfaatkan manusia sehingga terasa indah untuk 

memilikinya. Keindahan tumbuhan itu sebagaimana perkebunan karet 

di Kalimantan dan luasnya kebun di sekeliling Madinah.
48

 

Perhiasan merupakan sesuatu yang menjadikan lainnya terlihat lebih 

indah. Rasa cinta manusia terhadap syahwatnya telah Allah hiasi, maka manusia 

akan sangat tertarik oleh syahwatnya tersebut dan tidak memperdulikan 

keburukannya. Syahwat manusia yakni perempuan, anak laki-laki, harta yang 

berupa emas dan perak, kuda, binatang ternak dan sawah ladang. 

 

                                                             
48

Ibid.,163-170. 
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B. Dimensi Perhiasan dalam Al-Qur`an 

 Perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk berhias atau 

memperindah sehingga menjadikannya indah, akan tetapi indah menurut 

seseorang belum tentu indah pula menurut orang lain. Dengan demikian, maka 

perhiasan memiliki daya tarik tersendiri berdasarkan dimensinya masing-masing. 

Perbedaan inilah sebagai jejak yang membekas dari keindahan Allah yang bersifat 

Al-Jamal (Maha Indah). Berdasarkan penelusuran penulis, perhiasan dalam Al-

Qur`an memiliki beberapa dimensi yang terbagi menjadi tiga, yakni;  

1. Perhiasan yang Melekat pada Diri Manusia  

Segala sesuatu yang melekat pada diri manusia dan menjadikannya terlihat 

lebih indah. Perhiasan yang tergolong dalam hal ini yakni pakaian dan 

aksesoris. Pakaian yang indah terbuat dari sutera dan aksesoris yang terbuat 

dari emas, perak, mutiara dengan berbagai bentuk seperti kalung,cincin, 

gelang, anting yang digunakan untuk memperindah penampilan seseorang. 

Kesemua itu dapat menjadikan manusia lebih percaya diri dan terlihat lebih 

indah ketika dipandang orang lain. Perhiasan yang melekat pada diri manusia, 

dalam Al-Qur`an  dibedakan menjadi dua yakni; 

a. Perhiasan Berupa Pakaian 

Perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk berhias dan 

memperindah sehingga menjadikan pemiliknya terlihat lebih indah. Dengan 

demikian, ketika seseorang mengenakan pakaian yang indah maka dia juga 
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akan terlihat lebih indah, hal ini menjadi bukti bahwa salah satu fungsi 

pakaian adalah sebagai  perhiasan.
49

 Al-Qur`an telah menegaskan bahwa 

Allah telah menciptakan pakaian yang indah bagi manusia. Allah berfirman 

dalam Al-Qur`an, 

                      

                       

 “Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan 

pakaian takwaItulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah 

sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka 

selalu ingat.”.(Qs.Al-A`rāf/7:26) 

Allah telah menciptakan pakaian-pakaian dari bulu yang indah sebagai 

penutup aurat lahiriah dan kekurangan-kekurangan batiniah yang dapat 

digunakan setiap hari.
50

 Pakaian juga berfungsi sebagai perhiasan  sehingga 

menjadikan pemakainya terlihat lebih indah. Hal ini menunjukkan bahwa 

agama memberikan peluang yang luas bagi manusia untuk memperindah 

diri dan mengekspresikan keindahan dengan menggunakan perhiasan.
51

 

Allah berfirman dalam Al-Qur`an, 

                   

                  
                                                             

49 Shihab, Wawasan Al-Qur`an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, 211. 
50

 M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur`an 

(Jakarta:Lentera Hati, cet. I, 2002),vol. 5, 56. 
51

Ibid. 
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“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan.(Qs.Al-A`rāf/7:31) 

Setiap anak Adam, dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang indah 

sebagai perhiasannya ketikahendak memasuki masjid, baik masjid yang 

berarti secara khusus yakni tempat ibadah maupun dalam pengertian yang 

luas yakni persada bumi ini. Jadi, masjid pada ayat ini diartikan dengan 

tempat yang dipergunakan untuk kebajikan di seluruh penjuru bumi ini.
52

 

Setelah memerintahkan agar manusia mengenakan pakaian yang indah 

ketika memasuki masjid, dalam ayat lain Allah mengecam kaum Quraisy 

yang mengharamkan pakaian orang miskin saat hendak berthawaf. Allah 

berfirman dalam Al-Qur`an, 

                      

                       

                 
“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang 

mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) 

bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk 

mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu 

bagi orang-orang yang mengetahui.”(Qs. Al-A`rāf/7 :32) 

Tempo dulu, kaum Quraisy membuat aturan bagi setiap orang yang 

berthawaf harus memakai pakaian yang baru dan indah, sehingga 

menjadikan orang-orang miskin sulit untuk memasuki masjid.  Ayat ini 
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mengecam mereka mengenai hal itu, Allah tidak mengharamkan pakaian 

yang sudah lama bagi setiap hamba-Nya dalam keadaan apapun termasuk 

dikenakan saat thawaf. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah tidak 

membedakan manusia berdasarkan pakaiannya yang indah akan tetapi 

berdasarkan keimananya yang dibuktikan dengan amal kebajikan seperti 

beribadah di dalam masjid.
53

 

b. Perhiasan berupa Aksesoris 

Secara umum, perhiasan dikenal dengan aksesoris yang dikenakan 

perempuan sebagai penunjang penampilan. Perhiasan ini terbuat dari 12 

bahan perhiasan yang berasal dari tambang yakni emas, perak, tembaga, 

platina, karatium, stainless steel, titanium, palladium, perunggu, kuningan, 

alpaca dan timah.
54

 Sedangkan dalam Al-Qur`an terdapat ayat yang 

menyebutkan bahwa terdapat perhiasan yang berasal dari laut. Allah 

berfirman dalam Al-Qur`an, 

 

                        

                       

             
“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu 

dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu 
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mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu 

melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) 

dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.(Qs.An-Naḥl/16:14)” 

Ḥilyahpada ayat di atas dimaknai dengan perhiasan yang dihasilkan 

oleh laut. Kata tastakhriju berasal dari kata Akhroja yang berarti 

mengeluarkan. Penambahan huruf sin dan ta pada kata ini menunjukkan 

upaya yang sungguh-sungguh untuk memperoleh perhiasan melebihi upaya 

untuk menangkap ikan.
55

 Perhiasan dari laut dapat diperoleh dengan usaha 

yang lebih sulit dari memperoleh ikan, akan tetapi perhiasan tersebut juga 

sangat indah dan membuat semua orang terpukau dengan keindahanya. Ayat 

ini diperkuat dengan ayat, 

                  

                    

                          

      
“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum 

dan yang lain asin lagi pahit. dan dari masing-masing laut itu kamu dapat 

memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang 

dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu Lihat kapal-

kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan 

supaya kamu bersyukur.”(Qs. Faṭir/35:12) 

Allah membagi laut menjadi dua bagian, yakni;  Laut samudra yang 

luas  memiliki air yang asin lagi pahit sedangkan lainya sungai yang 

mengalir memiliki air yang segar, sedap diminum. Dari keduanya, Allah 
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menciptakan  perhiasan yang dapat dimanfaatkan manusia. Perhiasan yang 

dihasilkan oleh laut diantaranya yakni; mutiara dan merjan.
56

 

Perhiasan pada ayat di atas diungkapkan dengan istilah al-Ḥilyu yang 

diartiakan dengan bahan perhiasan yang terbentuk di laut, atau yang biasa 

disebut dengan mutiara. Sedangkan dalam ayat lain Al-Ḥilyu diartikan 

dengan akan diberi perhiasan dan menyebutkan mutiara menggunakan kata 

lu`lu`a sebagai bahan perhiasan yang akan dipakai manusia beriman di 

surga kelak. Allah berfirman dalam Al-Qur`an, 

                          

        
“(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. Faṭir/35:33) 

Berdasarkan ayat di atas, yuḥallawna diartikan dengan diberi perhiasan 

sedangkan mutiara diungkapkan dengan istilah lu`lu`a. Hal ini menunjukkan 

bahwa Al-Ḥilyu merupakan benda dari perhiasan itu sendiri sedangkan 

lu`lu`a merupakan salah satu bahan dari perhiasan. Jadi, Al-Ḥilyutidak 

diartikan mutiara melainkan benda yang dijadikan sebagai perhiasan. 

Perhiasan yang akan diberikan kepada manusia yang beriman kelak di 

surga yakni perhiasan gelang yang terbuat dari emas.
57

 Dalam riwayat yang 
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lain, gelang yang akan mereka pakai adalah gelang yang terbuat dari emas 

yang bertahtakan mutiara.
58

  Sedangkan dalam Qs. Al-Insan/ 76:21, terbuat 

dari perak. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok penghuni surga yang 

berbeda. Ada pula yang berpendapat bahwa, sesekali mereka memakai 

gelang yang terbuat dari emas dan di lain kali mereka memakai gelang yang 

terbuat dari perak.
59

 

Berdasarkan ayat Al-Qur`an pada periode Makkah, Allah menjelaskan 

bahwa perhiasan terbentuk di laut dan memberikan gambaran tentang 

perhiasan yang akan dipakai oleh orang-orang yang beriman di surga kelak. 

Perhiasan pada periode ini digambarkan dengan emas dan mutiara yang 

merupakan bahan perhiasan yang sangat mulia dan indah. Selain 

keindahanya, keduanya juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi 

yang dapat menunjukkan kemegahan dan kekayaan pemakainya.  

Mengingat bahwa masyarakat Makkah sangat mencintai harta dan 

kemegahannya maka Allah menggunakan emas dan mutiara sebagai 

gambaran nikmat kehidupan di surga kelak. Hal ini menunjukkan bahwa 

Allah memberikan kabar bagi masyarakat Makkah, bahwa perhiasan dalam 

kehidupan ini hanyalah sementara dan nikmat kehidupan di akhirat adalah 

kekal dan jauh lebih indah. Dalam periode Madinah, Allah memperkuat 

kabar itu dengan firman-Nya dalam Al-Qur`an, 
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 “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-Ḥajj/22:23) 

Ayat ini menegaskan kembali bahwa orang yang beriman dan 

membuktikan keimananya dengan mengerjakan kebajikan, maka Allah akan 

memasukanya ke dalam surga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai. Di 

dalam surga itu mereka akan diberi perhiasan berupa gelang yang terbuat 

dari emas dan mutiara serta pakaian yang terbuat dari sutera.
60

 

Perlu dipahami bahwa apa yang telah disebutkan di atas tidak dapat 

dianalogikan dengan nama bahan yang sama dengan di dunia ini. Ketika 

digambarkan bahwa penduduk surga akan mendapatkan buah-buahan, maka 

manusia menduga bahwa buah yang akan diberikan di surga sama dengan 

buah di dunia. Hal ini dibantah oleh Qs. Al-Baqarah/2:25, yang menyatakan 

bahwa “mereka diberi yang serupa tetapi tidak sama”. Demikian halnya 

dengan perhiasan,
61

 bahan perhiasan di dunia seperti emas dan mutiara tidak 

akan sama dengan bahan perhiasan yang akan diberikan di surga kelak.  
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Allah menggunakan emas dan mutiara yang merupakan perhiasan yang 

sangat indah dan mulia sebagai gambaran perhiasan di surga. Hal ini 

menunjukkan bahwa perhiasan di surga sangat indah dan bahkan jauh lebih 

indah yang digambarkan dengan emas dan mutiara sedangkan dalam 

riwayat lain disebutkan emas yang bertahtakan mutiara. Emas saja sudah 

indah, akan tetapi masih dipadukan dengan mutiara yang juga indah, 

menunjukkan bahwa perhiasan di surga sangat indah melebihi keindahan 

perhiasan di dunia. Melalui gambaran pada ayat ini pula, Allah 

menunjukkan bahwa akan ada kehidupan yang jauh lebih indah dari 

kehidupan dunia yakni kehidupan akhirat yang dapat diraih dengan iman 

dan membuktikanya dengan mengerjakan kebajikan. 

2. Perhiasan Yang Menyertai Manusia 

Segala sesuatu yang dapat menyilaukan pandangan manusia dan menarik 

syahwat untuk memiliki serta menguasainya, yang denganya manusia akan 

terlihat lebih indah. Perhiasan yang tergolong dalam hal ini seperti harta, anak, 

kendaraan dan istri yang cantik. Perhiasan yang menyertai manusia dalam Al-

Qur`an disebutkan, antara lain; 

a. Harta dan Anak 

Harta dan anak merupakan perhiasan dalam kehidupan seseorang. Dalam 

pandangan para pelaku ekonomi modern harta adalah segalanya. Harta 

merupakan modal serta salah satu faktor produksi yang penting meski bukan 
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yang paling penting. 
62

Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang 

menganggap harta merupakan sumber dari segalanya. Di dalam Al-Qur`an, 

harta disebutkan sebagai salah satu dari wujud perhiasan dalam kehidupan. 

Allah berfirman dalamAl-Qur`an,  

                      

             

 
“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-

amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu 

serta lebih baik untuk menjadi harapan.”(Qs. Al-Kahfi/18:46). 

 

Harta kekayaan dan anak merupakan perhiasan dalam kehidupan dunia. 

Penyebutan harta kekayaan didahulukan, karena harta kekayaan berfungsi 

lebih menonjol sebagai perhiasan kehidupan dunia yang dengannya manusia 

dapat melakukan segala sesuatu yang diingininya selain fungsinya sebagai 

penolong hidup.
63

Sedangkan anak laki-laki juga disebut sebagai perhiasan 

karena sebagai keturunan yang dapat dibanggakan dan akan menetap serta 

meneruskan generasi keluarganya. Hal ini dikarenakan seorang anak 

perempuan, setelah dewasa kemudian menikah maka ia akan menjadi 

penghuni  rumah orang lain atau mengikuti suaminya.
64
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b. Kendaraan  yang Mewah 

Kendaraan merupakan salah satu perhiasan dalam kehidupan seseorang, 

dengannya manusia akan terlihat lebih indah. Selain kebutuhan sebagai alat 

transportasi atau alat untuk mengangkut barang, keindahannya menjadikan 

orang yang mengendarainya akan terlihat lebih indah, oleh karenanya maka 

kendaraan juga termasuk perhiasan. Allah berfirman dalam Al-Qur`an, 

                         

    

 “Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagaldan keledai, agar kamu 

menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan 

apa yang kamu tidak mengetahuinya.”(Qs. An-Naḥl/16:8) 

 

Allah menciptakan kuda, bagal dan keledai sebagai tunggangan dan 

perhiasan bagi manusia. Pada zaman dahulu, ketiga binatang tersebut 

digunakan sebagai alata transportasi dan perhiasan yang paling indah dan 

mengagumkan. Kuda dan bagal digunakan sebagai alat angkut barang 

sedangkan keledai sebagai tunggangan dalam kota.  

Setelah menyebutkan alat transportasi tersebut, Allah menggunakan kata 

yakhluqu yang berarti menciptakan. Kata ini menunjukkan akan adanya 

perkembangan alat transportasi yang belum tergambar dalam benak manusia 

saat turunnya ayat ini.  Alat transportasi yang digambarkan ayat ini, nanti 

pasti akan lebih baik dan berguna dari alat transportasi yang mereka ketahui 

atauketiga binatang tersebut. Dengan perkembangan zaman, terbukti kini 
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banyak kita jumpai alat transportasi yang terus mengalami peningkatan, 

mulai dari sepeda yang kemudian berkembang hingga adanya motor, mobil, 

kereta api, kapal dengan mesin, pesawat terbang dan sebagainya. 
65

 

Ayat ini menunjukkan bahwa, akan adanya alat transportasi dan 

pengangkut barang serta keindahan dalam bentuk yang baru. Hal ini 

menunjukkan bahwa di luar batas lingkungan hidup manusia dizaman 

turunnya ayat ini terdapat hal lain yang tidak mereka ketahui. 

Perkembangan alat transportasi ini juga menunjukkan adanya keindahan, 

sehingga membuat pengendaranya terlihat lebih indah. oleh karena itu maka 

kendaraan juga termasuk dalam perhiasan kehidupan dunia. 
66

 

c. Perempuan atau Istri 

Perempuan atau istri memiliki keunikan tersendiri, oleh karenanya maka 

ia sangatlah menarik. Allah telah mentaqdirkan perempuan sebagai bagian 

dari kehidupan laki-laki, sebagaimana yang terkandung dalam Qs. An-

Nisā`/4 :1, yang menyatakan bahwa perempuan diciptakan dari nafs yang 

satu yakni laki-laki.
67

 Selain menyebutkan asal kejadian perempuan, Al-

Qur`an juga menyebutkan keindahan perempuan berupa kemolekan 

tubuhnya sehingga ia termasuk perhiasan dalam kehidupan khususnya bagi 

laki-laki. Dengan demikian, maka Allah memerintahkan agar perempuan 
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menjaga perhiasannya yakni tubuhnya agar tidak menggugah nafsu birahi 

laki-laki yang memandangnya. Allah berfirman dalam Al-Qur`an,  

                        

                      

                   

                 

                     

                  

                       

                       

           
“Katakanlah kepada perempuan 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 merekaatau, saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-

putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan 

mereka,atau wanita-wanita Islamatau, budak- budak yang mereka 

milikiatau, pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

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

wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian 

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

(Qs. An-Nur/24:31) 
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Allah memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menahan 

pandangan kepada lawan jenis dan tidak menampakkan perhiasan mereka, 

yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang hasrat laki-laki untuk 

menikmati perhiasanya. Salah satu perhiasan pokok perempuan adalah 

dadanya, oleh karena itu Allah memerintahkan agar perempuan 

mengulurkan kain kerudung ke dadamereka,
68

 sebagaimana dalam Al-

Qur`an, 

                    

                          

      

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

dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbab 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-Aḥzab/33:59) 

Selain sebagai penutup perhiasan perempuan, kerudung juga sebagai 

identitas yang menunjukkan perempuan tersebut merupakan muslimah dan 

tidak diganggu laki-laki usil.Hal ini dilakukan demi menjaga kesucian dan 

kehormatan wanita sehingga mereka dapat hidup damai dan tenteram serta 

memberikan efek positif terhadap kehidupanya.
69

Allah memerintahkan 

perempuan untuk menjaga diri agar tidak menampakkan perhiasan mereka 

kecuali kepada; 
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a. Suaminya, karena salah satu tujuan pernikahan adalah untuk 

menikmati perhiasan tubuh. 

b. Ayah, seorang ayah pasti menyayangi anak-anaknya dan menjaga 

kehormatannya. 

c. Ayah Suaminya atau Mertua laki-laki, kasih sayang seorang ayah pada 

anaknya maka menghalangi mereka untuk berbuat senonoh kepada 

istri anaknya. 

d. Putranya, seorang anak tidak akan memiliki birahi terhadap ibu 

kandungnya sendiri.  

e. Putra Suaminya atau Anak Tiri, yang bagaikan anaknya sendiri dan 

rasa sayang pada ayahnya menghalangi mereka untuk usil terhadap 

ibu tirinya. 

f. Saudara laki-lakinya atauputra saudara laki-laki atauputra saudara 

wanitanya, karena mereka bagaikan anak kandung sendiri. 

g. Perempuan sesama muslimah, tidak akan menceritakan rahasia tubuh 

wanita yang dilihatnya demi agamanya.  

h. Budak-budak yang dimilikinya, baik laki-laki maupun perempuan 

tidak akan usil terhadap tuannya. 

i. Pelayan laki-laki, yang tidak memiliki birahi terhadap wanita 

sebagaimana orang yang sudah tua. 

j. Anak laki-laki yang masih kecil, yang belum mengetahui tentang 

perhiasan wanita sehingga ia tidak memahami seks.
70
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Sedangkan kepada paman baik dari ayah maupun ibu, para ulama‟ 

berbeda pendapat mengenai hal ini. Dalam buku Tafsir Aḥkam karya 

Mardani yang dikutip dari Asy-sya‟bi, seorang perempuan tidak boleh 

menampakkan perhiasanya di hadapan pamanya. Sedangkan menurut 

jumhur ulama‟, seorang paman bagi perempuan adalah sebagaimana 

mahram-mahram yang lain yakni boleh menampakkan perhiasan 

dihadapanya. Sedangkan pendapat yang ketiga menyatakan, lebih baik tidak 

menampakkan perhiasan dihadapan paman, agar tidak ada kemungkinan ia 

menceritakan kepada anak laki-lakinya.
71

 

Allah juga melarang seorang perempuan menampakkan perhiasanya 

yang biasa tersembunyi yakni melakukan segala sesuatu yang dapat 

menampakkan perhiasan yang tersembunyi agar menarik perhatian laki-laki 

yang memandangnya. Hal tersebut, seperti; seorang perempuan yang 

menghentak-hentakkan kakinya ataucara mereka berjalan ataumelakukan 

hal lain yang dapat menampakkan perhiasan yang biasa tersembunyi dari 

mereka. Allah juga melarang seorang perempuan memakai wewangian 

kemudian berjalan melewati rumunan laki-laki, yang demikian itu dapat 

membangkitkan birahi laki-laki yang melihatnya.
72

 Barang siapa yang 

melakukanya karena membanggakan perhiasanya maka hukumnya makruh 
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dan barang siapa yang melakukannya untuk pamer dan menunjukkanya 

kepada laki-laki maka hukumnya haram dan tercela.
73

 

Pada ayat yang lalu, Allah melarang perempuan untuk menampakkan 

perhiasanya kepada selain mahramnya. Sedangkan pada ayat yang lain, 

terdapat pengecualian bagi perempuan tua yang telah terhenti dari haid yang 

tidak ada lagi keinginan untuk menikah maka ia diperbolehkan untuk 

menanggalkan pakaianya. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam Al-

Qur`an, 

                  

                     

                   
“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan 

mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), Tiadalah atas mereka dosa 

menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) Menampakkan 

perhiasan, dan Berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. dan Allah 

Maha mendengar lagi Maha Bijaksana.”(Qs. An-Nur/24:60) 

Seorangperempuan tua diperbolehkan menanggalkan pakaian luarnya 

yang biasa menutupi pakaian auratnya dengan maksud tidak untuk 

menampakkan perhiasan diri. Meski demikian, menjaga kesucian diri 

sebagaimana perempuan yang belum tua, maka akan lebih baik bagi 

mereka. Sedangkan pemahaman lainya, diperbolehkannya seorang 

perempuan tua menanggalkan pakaiannya ini pada saat di dalam rumah 
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sedangkan pada saat keluar rumah maka ia tetap diwajidkan untuk menutup 

seluruh auratnya sebagaimana perempuan yang belum tua.
74

 

3. Perhiasan pada Alam Semesta 

Perhiasan pada alam semesta merupakan segala keunikan dan keragaman 

yang terdapat di alam ini, sehingga menjadikannya terlihat lebih indah. Hal ini 

menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menghiasi kehidupan manusia dengan 

perhiasan yang melekat dan yang menyertainya akan tetapi Allah juga 

menghiasi alam semesta. Perhiasan pada alam semesta, di dalam Al-Qur`an 

disebutkan dengan: 

a. Bintang di Langit 

Allah menghiasi langit yang terdekat dengan bumi menggunakan 

bintang-bintang. Dengan kuasa-Nya, Allah menciptakan bintang-bintang di 

langit yang beterbangan dengan keseimbangan yang sangat sempurna. 

Bintang-bintang di langit sangat terpelihara posisinya sesuai hukum 

gravitasi yang diciptakan Allah. Dengan demikian, maka tidak 

dikhawatirkan akan terjadi tabrakan yang menjadikan bencana alam raya 

dan sampai batas waktu yang Allah tentukan. 
75

Allah berfirman dalam Al-

Qur`an, 
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“Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, 

bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak 

mempunyai retak-retak sedikitpun.”(Qs. Qāf /50:6) 

 

Allah menghiasi langit dengan Bintang-bintang yang gemerlapan 

dengan ukuran dan posisi yang berbeda-beda. Melalui firman-Nya, Allah 

menganjurkan manusia untuk melihat dan merasakan keindahan ciptaan 

Allah. Dengan demikian, maka manusia akan menyadari dan mengakui 

kuasa Allah yang dapat mengatur dan mengendalikan ciptaan-Nya.
76

 

Melalui ayat yang semacam ini, Allah menunjukkan bahwa islam 

mendukung dan menganjurkan kreasi dan seni yang mengarah pada keesaan 

Allah dan sejalan dengan fitrah manusia.
77

  Ayat di atas diperkuat dengan 

ayat, 

                   

              
 “Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-

bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, 

dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala.”(Qs. Al-

Mulk /67:5) 

Allah meghiasi langit dengan bintang-bintang yang bercahaya di waktu 

malam. Denganya merupakan kesenangan bagi orang yang melihat dan 
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pelajaran bagi orang-orang mau mengambil pelajaran. Sesungguhnya Allah 

menciptakan bintang-bintang tersebut untuk tiga perkara, yakni; Perhiasan 

bagi langit, alat pelontar syaitan, tanda-tanda yang dijadikan petunjuk di 

darat maupun di laut. 
78

 

b. Tumbuh-tumbuhan di Bumi 

Melalui air hujan, Allah menjadikannya perhiasan di bumi agar terlihat 

lebih indah. Allah menurunkan air hujan yang dengannya Allah 

menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah dan bermanfaat bagi 

manusia. Tumbuhan yang indah inilah yang dimaksud sebagai perhiasan di 

bumi. Allah berfirman dalam Al-Qur`an,  

 .......                   

                      

.....     
“Air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan 

suburnya karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang 

dimakan manusia dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah 

sempurna keindahannya, dan memakai (pula) perhiasannya”(Yunus/10:24) 

Allah menurunkan air hujan dari langit, yang dengannya Allah 

menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. 

Diantara tumbuhan tersebut ada yang dimakan manusia dan ada pula yang 

dimakan binatang ternak, hal ini menunjukkan keanekaragaman kenikmatan 
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yang diperoleh manusia dan binatang dalam kehidupan dunia ini. Atas 

kehendak Allah, bumi telah berhias dengan aneka tumbuhan yang 

berhiaskan bunga dan buah sehingga menjadikannya tampak lebih indah.
79

 

Keindahan tumbuhan tersebut mengagumkan para petani, sebagaimana 

dalam Al-Qur`an, 

...                    

  ...     
“Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; 

kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning 

kemudian menjadi hancur.”(Qs. Al-Ḥadid/57:20) 

Keindahan tumbuhan tersebut mengagumkan para petani dan 

menjadikan mereka lalai dan sombong. Mereka beranggapan bahwa, 

merekalah yang menjadikan demikian dengan tidak mengakui kekuasaan 

Allah. Hal ini dapat membuat Allah murka dan menjadikan tumbuhan itu 

kering lalu hancur tertiup angin sehingga tanaman itu hilang bagaikan tidak 

pernah tumbuh. Keadaan yang demikian itu mudah bagi Allah dengan 

segala kuasa-Nya.
80

 

C. Nilai yang Terkandung dalam PenciptaanPerhiasan  

Sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa perhiasan merupakan segala 

sesuatu yang digunakan untuk berhias atau memperindah. Segala sesuatu yang 

dihiasi maka ia akan menjadi indah meski pada dasarnya ia hanya biasa saja, 
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demikian halnya jika perhiasan itu telah dilepaskan darinya maka ia akan kembali 

biasa saja. Berdasarkan penelusuran penulis, disini akan dipaparkan beberapa nilai 

yang terkandung dalam pengungkapan istilah perhiasan dalam Al-Qur`an. 

1. Bukti keEsaan Allah 

 Allah merupakan satu dzat yang tidak memperlukan dzat lain. Untuk 

membuktikan keEsaan-Nya, Allah memperkenalkan diri melalui perhiasan 

yang dianugerahkan-Nya kepada ciptaan-Nya.  Allah memperkenalkan diri 

kepada manusia khususnya masyarakat Makkah kala itu yang tidak 

mempercayai adanya Allah. Melalui perhiasan yang diciptakan-Nya, Allah 

menyeru kepada manusia agar memandang dan berfikir.
81

 Allah berfirman 

dalam Al-Qur`an,  

                            

      
“Maka Apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, 

bagaimana Kami meninggikannya dan menghiasinya dan langit itu tidak 

mempunyai retak-retak sedikitpun.”(Qs. Qāf /50:6) 

                      

                       

“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 
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tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.” .(Qs.Al-

A`rāf/7:26) 

                       

                       

             
“Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat 

memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari 

lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar 

padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan 

supaya kamu bersyukur.(Qs.An-Naḥl/16:14)” 
 

 

 .......                       

                    .....     
“Air (hujan) yang Kami turunkan dan langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya 

karena air itu tanam-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia 

dan binatang ternak. hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, 

dan memakai (pula) perhiasannya”(Yunus/10:24) 

 

Melalui ayat semacam ini, Allah memperkenalkan diri sebagai dzat yang 

satu dan tidak memperlukan dzat lainnya. Allah menyatakan keEsaan-Nya di 

dalam Al-Qur`an yang diimbangi dengan mengajak manusia untuk melihat dan 

merasakan keberadaan-Nya. Allah menunjukkan keEsaan-Nya dengan 

menyeru agar manusia melihat perhiasan dunia ini yang beraneka ragam dan 

indah.
82

 Dengan melihat perhiasan Allah di dunia ini maka manusia akan 

berfikir, siapa yang membuatnya. Pertanyaan manusia inilah yang 

menimbulkan rasa ingin tahu dan mendorongnya untuk mencari tahu hakikat 
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sang Maha Pencipta. Dengan demikian, maka manusia akan menerima dan 

mempercayai keEsaan Allah yang dinyatakan-Nya dalam Al-Qur`an dengan 

melihat dan merasakan perhiasan ciptaan Allah sebagai wujud dari keEsaan-

Nya. 

2. Ujian dalam Kehidupan Manusia 

Allah menciptakan perhiasan dalam dunia ini sebagai ujian bagi manusia. 

Hal ini dilakukan untuk mengetahui, siapa saja manusia yang paling baik 

imanya yang dibuktikan dengan mengerjakan kebajikan. Selain mengerjakan 

kebajikan, tingkat keimanan manusia dapat diketahui dengan bagaimana 

caranya dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Allah berfirman dalam 

Al-Qur`an, 

                       

                            
“Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. berkatalah 

orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia: "Moga-moga kiranya kita 

mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun; Sesungguhnya ia 

benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar." (Qs. Al-Qhasshas/28:79)  

                       

         

“Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya 

Kami berikan kepada mereka Balasan pekerjaan mereka di dunia dengan 

sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.(Qs. Hud/ 11:15)” 
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“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan 

baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik 

perbuatannya.”(Qs. Al-Kahfi /:7) 

 

Melalui ayat semacam ini, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang 

berada di dunia ini merupakan perhiasan. Allah berjanji akan memberikan 

segala sesuatu perhiasan yang diinginkan manusia melalui usahanya. Allah 

menciptakan yang demikian, untuk mengetahui siapakan yang paling baik 

tingkat keimanannya yang dibuktikan dengan tetap mengerjakan kebajikan 

meski dikelilingi perhiasan yang beraneka ragam. 

Perhiasan dalam kehidupan manusia ini merupakan salah satu ujian dari 

Allah Swt. untuk mengetahui tingkat keimanan hamba-Nya. Oleh karena itu, 

Allah memerintahkan agar manusia bersabar menghadapi perhiasan dalam 

kehidupan dunia. Allah menyeru agar manusia bersabar dengan senantiasa 

menyebut nama Allah disetiap waktu. Allah berfirman dalam Al-Qur`an,  

                  

                     

                               

“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru 

Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan-Nya; dan 

janganlah kedua matamu berpaling dari mereka (karena) mengharapkan 

perhiasan dunia ini; dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah 

Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan 

adalah keadaannya itu melewati batas.”(Qs. Al-Aḥzab/18:28) 
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Ayat ini turun berkenaan dengan Umayyah bin Khalaf Al-Jumi yang 

mengajak Nabi Muhammad Saw. untuk mengusir orang-orang muslim yang 

faqir dan berusaha mendekatkan tokoh-tokoh Quraisy kepada Nabi Muhammad 

Saw. Allah menurunkan ayat ini agar Nabi Muhammad Saw tidak memenuhi 

ajakan tersebut.
83

 

Ayat di atas, merupakan peringatan bagi Nabi Muhammad Saw.  agar 

bersabar  dan tidak menjauhi orang-orang miskin yang menyeru nama Allah 

pada pagi dan senja hari yang menghendaki keridhaan Allah. Allah juga 

melarang Nabi Muhammad Saw.  menggauli orang-orang Quraish yang 

memiliki harta kekayaan dengan harapan mereka akan beriman. Hal ini tidak 

akan terjadi, karena hati mereka telah lalai dan mengikuti hawa nafsunya serta 

menyerahkan kendali hidupnya kepada syaitan.
84

 

Melalui ayat ini, Allah menyeru agar manusia bersabar terhadap segala 

sesuatu yang menjadi syahwatnya dan tetap istiqomah dalam mengerjakan 

kebajikan seperti menyeru nama Allah di pagi dan senja hari sebagaimana yang 

telah diungkapan ayat tersebut. Barang siapa tidak melakukan yang demikian, 

maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Allah berfirman dalam 

Al-Qur`an,  
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“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian 

mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka Marilah supaya 

kuberikan kepadamu mut'ahdan aku ceraikan kamu dengan cara yang 

baik.”(Qs. Al-Aḥzab/33:28) 

Ayat ini turun pada saat Nabi Muhammad Saw. dikelilingi oleh istri-

istrinya untuk meminta perhiasan berupa nafkah harta kekayaan yang banyak.
85

 

Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. untuk 

memerintahkan kepada istri-istri yang meminta perhiasan dalam kehidupan 

dunia. Perintah tersebut yakni agar mereka memilih antara menikmati 

kehidupan dunia dan perhiasannya yang dalam ayat ini adalah harta kekayaan 

atau memilih perceraian yang baik. 
86

 Jika mereka meminta harta yang 

berlimpah, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad Saw. untuk 

menceraikannya dan memberinya mut`ah.
87

 

Telah disebutkan pada pembahasan terdahulu, bahwa harta merupakan 

salah satu perhiasan dalam kehidupan dunia, oleh karenanya maka harta juga 

termasuk ujian dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, maka Allah 

menyeru agar manusia bersabar dan istiqomah dalam mengerjakan kebajikan 
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yang salah satunya adalah dengan menyeru nama Allah, jika manusia 

mengabaikannya maka Allah akan memutuskan hubungan dengannya.  

3. Perhiasan Disunnahkan dalam Ibadah 

 Ibadah merupakan perbuatan mulia yang dilakukan untuk menyembah 

tuhan yang diagungkannya. Ibadah dianggap sebagai perbuatan yang sakral dan 

mulia dalam hidup manusia. Dengan demikian, maka manusia berusaha dengan 

segala daya upaya agar dapat melakukan yang demikian dengan sebaik-

baiknya. Salah satu upaya manusia untuk ibadahnya adalah dengan 

menggunakan perhiasan yang seindah-indahnya sebagai gambaran keagungan 

tuhan yang disembahnya. Allah berfirman dalam Al-Qur`an, 

 

                         

                     

      
“Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari 

perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. 

Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara 

dengan mereka dan tidak dapat (pula) menunjukkan jalan kepada mereka? 

mereka menjadikannya (sebagai sembahan) dan mereka adalah orang-orang 

yang zalim.”(Qs. Al-A`rāf/7:148) 
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“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) 

mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.(Qs.Al-A`rāf/7:31) 

Perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk berhias atau 

memperindah, selain itu perhiasan juga menggambarkan kemuliaan. Keindahan 

dan kemuliaannya menjadikan perhiasan digunakan dalam ibadah seperti, emas 

yang digunakan kaum Nabi Musa As.  sebagai bahan pembuatan patung anak 

sapi yang disembahnya. Sedangkan dalam agama islam sendiri, Allah 

memerintahkan agar manusia memakai perhiasan ketika hendak memasuki 

masjid.  

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam hal ibadah, perhiasan 

merupakan salah satu kesunnahan. Kaum Nabi Musa As.  menggunakan emas 

sebagai bahan dalam pembuatan patung yang akan mereka sembah padahal 

patung-patung yang disembah pada zaman dahulu tidak selalu dibuat 

menggunakan emas. Sedangkan perhiasan sebagai sunnah dalam ibadah kaum 

mukmin, yakni memakai perhiasan seperti pakaian yang indah ketika hendak 

beribadah atau memasuki tempat yang digunakan untuk kebaikan.  

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, perhiasan dalam Al-Qur`an yakni 

rasa cinta terhadap syahwat. Allah telah menghiasi rasa cinta manusia terhadap 

syahwatnya, sehingga segala sesuatu yang menjadi syahwatnya akan terlihat 

sangat indah meski pada dasarnya hanya biasa saja. Dengan demikian, maka 

perhiasan dipahami dengan sesuatu yang menjadikan lainya terlihat lebih indah. 

Perhiasan dalam kehidupan dunia ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas 

yakni segala sesuatu yang melekat pada diri manusia, segala sesuatu menyertai 
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manusia dan perhiasan pada alam semesta. Kesemua itu Allah ciptakan untuk 

menjadi bukti keEsaan-Nya, ujian bagi manusia agar diketahui tingkat 

keimanannya dan sunnah dalam beribadah karena keindahan dan kemuliaannya.  

Perhiasan dalam kehidupan dunia ini beraneka ragam, ada yang diperintahkan 

dan ada pula yang dilarang manusia untuk memilikinya. Jika perhiasan dalam 

kehidupan dunia ini digunakan untuk mengetahui tingkat keimanan seseorang, 

maka hendaknya manusia bersabar dan tetap mengerjakan kebajikan meski 

dikelilingi berbagai macam perhiasan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Imam Al-Ghazali bahwa “apabila ia menemukan harta maka ia tidak merasa 

gembira dengan harta itu, dan tidak merasa tersakiti. Dan jika tidak ada padanya, 

maka ia demikian pula keadaanya”.
88

 Demikian pula dengan perhiasan dalam 

kehidupan manusia, apabila ia memiliki perhiasan maka ia tidak merasa gembira 

dengan perhiasan itu, dan tidak merasa tersakiti, meski tidak ada padanya, maka ia 

demikian pula keadaanya.  

Dengan demikian, maka ada atau tidaknya perhiasan pada diri seseorang 

maka ia tidak merasa tersakiti dan  harus tetap istiqomah dalam mengerjakan 

kebajikan. Manusia yang demikian, merasa bahwa perhiasan dalam kehidupan 

dunia ini adalah milik Allah, maka tidak ada bedanya perhiasan itu ada atau tidak 

pada dirinya. Hal ini dapat dilakukan, apabila hati manusia telah beriman kepada 

Allah dan berserah diri atas kehidupan dan kematiannya hanya kepada Allah.  
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Perhiasan dunia ini diperbolehkan bagi setiap manusia, baik yang kafir 

maupun yang mukmin. Perhiasan bagi orang yang kafir di dunia ini, Allah berikan 

kepada siapa saja yang menghendakinya sesuai dengan usaha yang 

diupayakannya, hal ini sebagaimana janji Allah dalam Qs. Hud/11:15. Sedangkan 

bagi orang mukmin, diperbolehkan mengupayakan perhiasan dunia ini akan tetapi 

jangan sampai perhiasan dunia melalaikannya dari mengingat Allah. Pada 

penjelasan yang telah lalu, manusia dianjurkan untuk bersabar dari perhiasan 

dunia dan menyeru kepada tuhannya. Perhiasan yang indah sebagaimana yang 

telah disebutkan di atas, akan Allah berikan yang jauh lebih indah dan kekaldi 

dalam surga, sebagaimana dalam Qs. Al-Kahfi/18:31. 

 



 

1 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Perhiasan merupakan segala sesuatu yang digunakan untuk memperhias 

atau memperindah kehidupan seseorang. Perhiasan dalam islam telah termaktub 

dalam Al-Qur`an, sebagai berikut; 

1. Istilah perhiasan dalam Al-Qur`an, diungkapkan dengan Zīnah, Zukhruf, 

Ḥullī. Secara keseluruhan, istilah ini mengungkap istilah perhiasan yang 

bersifat konkrit, abstrak dan majazi,  akan tetapi dalam penelitian ini 

hanya membahas perhiasan yang bersifat konkrit saja. 

2. Secara konspetual,  Allah telah menghiasi pada pandangan manusia rasa 

cinta terhadap segala sesuatu yang diingini, sehingga manusia yang 

mencintainya akan rela melakukan segala daya upaya untuk mendapatnya.  

Perhiasan dalam kehidupan dunia yakni segala sesuatu yang melekat pada 

diri manusia, segala sesuatu yang menyertai manusia dan perhiasan pada 

alam semesta. Kesemua itu Allah ciptakan untuk menjadi bukti keEsaan-

Nya, ujian bagi manusia dan sunnah dalam beribadah. Dengan demikian, 

maka ada atau tidaknya perhiasan pada diri seseorang maka ia tidak 

merasa tersakiti dan  harus tetap istiqomah dalam mengerjakan kebajikan. 
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B. Saran  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran yang membangun dan 

mendorong pembaca untuk meningkatkan pengetahuan tentang perhiasan dalam  

Al-Qur`an. Hendaknya seorang muslim bersabar dan menahan diri dari perhiasan 

dunia yang sifatnya hanya sementara. Dengan demikian, diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas keimanan yang diwujudkan dengan amal kebajikan 

disetiap harinya.  

Sebagai penutup dari hasil penelitian ini, kiranya masih banyak kekurangan 

dari berbagai aspek, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang 

bersifat membangun dari pembaca. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan 

menjadi dasar bagi peneliti lain diseputar perhiasan dalam Al-Qur`an serta 

meningkatkan minat mahasiswa dalam kajian tafsir tematik. 
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