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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pakaian dalam bahasa arab yaitu” Libasun”, “ Saroobil”, “Tsiyab”, 

“Kiswatun”, ini adalah pakaian lahiriah atau pakaian duniawi. Pada 

Hakikatnya pakaian adalah segala yang “melekat “ di badan ini, Ada tiga 

macam fungsi pakaian yang disebut dalam al-Qur’an yaitu sebagai penutup 

aurot (QS An Nur 58 dan Al A’rof 26), perhiasan (QS Al A’rof 26) , dan 

sebagai  pelindung dari panas, serangan dari musuh dan hujan(QS An 

Nahl:81) . 

Adab Berpakaian telah di atur dalam  Agama Islam baik yang telah   

dijelaskan  dalam Firman Alloh SWT  maupun  Hadist-hadist Nabi 

Muhammad SAW , diantaranya yaitu anjuran untuk tidak sombong dalam 

berpakaian dan peringatan untuk tidak memakai pakaian kebesaran an 

keangkuhan . Menurunkan  Pakaian karena sombong dan membanggakan diri  

juga sangat tidak sesuai dengan adab berpakaian yang telah di atur dalam 

Agama Islam, karena banyak kejelekan yang terdapat dalam sifat sombong 

dan membanggakan diri. 

B. Rumusan Masalah 

1. Jelaskan tentang hadist yang berkaitan dengan Adab berpakaian? 

2. Bagaimana Syarh tentang hadist yang berkaitan dengan adab berpakaian? 

3. Jelaskan tentang Biografi Perawi hadist? 

4. Bagaimana takhrij hadist yang berkaitan dengan hadist menurunkan kain 

dengan kesombongan? 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Matan Hadist 

Matan hadist yang berkaitan dengan adab berpakaian ada 2 sebagai berikut 

ini: 

1. Menurunkan kain dengan kesombongan  

بذ هللا بي دٌٌار سوا عٍل قال حذثًٌ هالك عي ًافع ّعحذ ثٌا إ

َ عي ابي عور رضً هللا عٌِوا أى رسْل ٌخبرًّ ّزٌذ بي أسلن

)رّاٍ بخاري .م. قال : ال ٌٌظر هللا إلى هي جر ثْبَ خٍالء.هللا ص

  هسلن(

1349. Ibnu Umar R.A berkata: Rosululloh bersabda  Alloh tidak 

melihat dengan rahmat-Nya pada orang yang menurunkan kainnya 

dibawah mata kaki karena sombong.(Bukhori, Muslim)  .  

 

2. Pakaian untuk kemegahan dan kebanggaan 

حذ ٌث أبى ُرٌرة , أى رسْ ل هللا  ص.م .قال : ال ٌٌظر هللا ٌْم 

 .)رّاٍ بخاري هسلن(. القٍا هت , إلى هي جر إزارٍ بطرا

1350. Abu Huroiroh R.A berkata : Rosulloh SAW, bersabda : Pada 

hari kiamat kelak tidak akan melihat dengan pandangan rahmat-Nya pada 

orang yang menurunkan kainnya karena sombong (bukhori, Muslim).
1
 

 

B. Syarah Hadist 

Hadist di atas  menjelaskan tentang larangan untuk menurunkan kain 

karena kesombongan dan mengenakan pakaian karena kesombongan dan 

kebanggaan.  Alloh tidak akan melihat dengan Rohmatnya atau Alloh tidak 

memperdulikan kepada orang yang berpakaian sangat panjang sampai di 

                                                           
1Muhammad Fuad Abdul Baqi , Terjemah Al-Lu’lu’ wal Marjan oleh H. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), 806. 
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bawah mata kaki hingga terseret di tanah, dengan niat sombong dan 

membanggakan diri. Kata “Tsaub” (Pakaian) dalam hadist di atas bisa 

bermakana “qomishon” (baju) atau” Izaron”(Sarung/ kain). 

Imam Muslim menyebutkan dalam riwayatnya “ Barang siapa menyeret 

kainnya dan ia tidak menghendaki dengan hal tersebut melainkan 

kesombongan” dan dalam riwayat Imam Muslim pula disebutkan ,” Kemudian 

Abu Bakar Ash Shidiq berkata: Wahai Rosululloh sesungguhnya kainku turun, 

hanya saja aku selalu menjaganya,” maka Nabi bersabda:” Engkau bukanlah 

orang yang melakukan dengan kesombongan”.  

Hadist lain tentang Peringatan untuk tidak memanjangkan gamis dan 

pakaian lainnya sampai menyeret tanah dengan niat sombong yaitu sebagai 

berikut yang artinya: Dari Abu Huroiroh RA dari Nabi SAW bersabda: Kain 

yang melebihi kedua mata kaki , maka tempatnya di neraka. (H.R Bukhori, An 

Nasa’I, dalam riwyatnya tertera “ Kain seorang mukmin sampai pada bagian 

betisnya yang paling besar, kemudian sampai setengahnya kemudian sampai 

mata kakinya dan kain yang berada di bawah kedua mata kaki, tempatnya 

adalah neraka). 

Anjuran untuk tidak sombong dalam berpakaian dan Peringatan untuk 

tidak memakai pakaian kebesaran dan keangkuhan terdapat juga dalam 

riwayat At Tirmudzi yang artinya: Dari Sahl bin Muadz bin Anas dari 

bapaknya bahwa Rosululloh SAW bersabda: “ Barang siapayang 

meninggalkan suatu pakaian karena merendahkan diri pada Alloh padahal ia 

mampu untuk memakainya maka Alloh akan memanggilnya di hadapan 

khalayak manusia dan membebaskannya untukmemilih perhiasan keimanan  

mana saja yang ingin ia kenakan sesuai kehendaknya.”( H.R At Tirmidzi dan 

Ia menilainya hasan  sedangakan  Al Hakim menilainya Shohih).  

Hal ini merupakan isyarat bagi kita untuk bersikap sederhana dan 

menjauhi kesombongan. Dari Abu Umamah bin Tsa’labah ia berkata: 
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Rosululloh SAW bersabda: “Sesungguhnya sikap sederhana adalah bagian 

dari Iman”. (H.R Abu Daud dan Ibnu Majah).
2
 

Kejelekan sifat sombong dan membanggakan diri, kesombongan itu 

tercela  . Alloh berfirman “ Aku akan memalingkan orang- orang yang 

menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alas an yang benar dari tanda-

tanda kekuasaan Ku. (Q.S Al Mukmin: 35).  Nabi SAW bersabda : “Tidak 

akan masuk surga bagi orang yang memiliki sifat sombong sedikitpun di 

dalam hatinya.”. 
3
 

Kesombongan adalah sifat pada diri seseorang yang timbul karena melhat 

kepada dirinya. Alloh sangat mengutuk orang –orang yang mempunyai sifat 

sombong, teman dari sifat sombong yaitu ujub, yaitu bangga dengan kelebihan 

diri sendiri. Dua sifat ini akan menghancurkan manusia di dunia maupun di 

akhirot dengan menyeretnya ke jurang neraka. 

Sombong kepada sesama manusia berarti membesarkan diri sendiri dan 

merendahkan orang lain. Menganggap orang lain tidak artinya disbanding 

dirinya. Hal-hal yang sering disombongkan biasanya adalah ilmu, amal 

ibadah, keturunan, harta kekayaan , dan pakaian.
4
 

Agama Islam telah menentukan adab berpakaian sebagai berikut: 

a) Para lelaki tidak dibenarkan memakai sutera, sebagaimana sabda 

Rosululloh SAW yang artinya:” Janganlah kamu memakai sutera, karena 

sesungguhnya orang yang memakainya di dunia tidak akan memakainya 

di akhirot kelak”(H.R Bukhori Muslim). 

Sabda Rosululloh SAW  

“Haram memakai sutera dan emas bagi laki-laki dari umatku dan 

dihalalkan bagi wanita dari umatku”(H.R Abu Daud) 

                                                           
2 Ibnu Hajar Al Ashqolani, Ringkasan Targhib wa Tarhib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 492-500 
3 Imam Al-Ghozali, Ringkasan Ihya’ Ulumuddin, (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), 237 
4 Muhammad Masrur, Sarjana Universitas Setan, (Surabaya: Pustaka Media), 127-129 
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b) Pakaiannya jangan sampai menjurai sampai melebihi mata kaki, apalagi 

sampai menyentuh tanah. Pada dasarnya, larangan ini karena ada perasaan 

takabbur dan riya’. 

c) Khusus bagi wanita hendaknya menutup tumitnya dan memakai jilbab 

sebagaimana firman Alloh : 

                         

    

“Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan dan 

istri-istri orang mukmin hendaklah mereka  mengulurkan jilbabnya 

keseluruh tubuhnya…”.(Al-Ahzab:59) 

Jilbab yang dimaksud adalah pakaian yang lebarnya seperti baju 

kurung yang dipakai untuk menutupi badannya agar bagian-bagian 

tubuhnya yang biasa membawa fitnah itu tidak tampak, dengan demikian 

secara lahiriah mereka dikenal sebagai wanita yang terpelihara yang 

tidakmungkin diganggu oleh orang-orang yang suka iseng. 

                      

    

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan 

janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali pada suami mereka atau 

ayah mereka”(An-Nur:31) 

Perempuan-perempuan mukmin dilarang keras membuka perhiasannya 

yang seharusnya disembunyaikan, misalnya perhiasan telinga(anting-

anting), perhiasan rambut( tusuk), perhiasan leher(kalung), perhiasan 

dada(belahan dadanya), dan perhiasan kaki( betis dan gelang kaki). 

Semuanya ini tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain, mereka 
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hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan yang memang ada 

rukhsoh untuk ditampakkan.
5
 

Memakai pakaian menurut ketentuan agama islam kelihatannya masih 

terasa berat bagi wanita, seperti kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama di televise dengan sengaja memperlihatkan aurotnya secara 

berlebihan 

d) Disarankan memakai pakaian yang putih, karena kelihatannya bersih, 

namun tidak berarti tidak boleh memakai pakaian yang berwarna lain dan 

yang terpenting adalah menutup aurot dan  bersih. 

e) Laki-laki jangan memakai pakaian wanita dan begitu juga sebaliknya, 

sebagaimana sabda Rosululloh yang artinya: 

 

“Alloh melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita, atau wanita 

memakai pakaian laki-laki….”(H.R Bukhori).
6
 

 

C. Biografi Perawi  Hadist 

Hadist yang berkaitan dengan adab berpakaian ini diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori dan Muslim. Adapun  biografi keduanya adalah sebagai berikut: 

1. Biografi Imam Bukhori 

Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori, nama aslinya adalah Abu 

Abdulloh Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Bardizbah Al-Yafi Al-

Bukhori. Beliau dilahirkan pada hari jum’at 13 syawal 194 H(810) 

disebuah kota bernama Bukhoro,
7
 Kakek beliau yaitu Bardizbah mulanya 

beragama majusi, kemudian masuk islam dengan perantara al-Jufi’.
8
 

Ayah beliau adalah seorang ahli hadist yang meninggal di waktu beliau 

masih kecil, beliau dididik oleh ibunya dan mendapat pelajaran pertama 

dari seorang ulama fiqh, sesudah berumur 10 tahun, ketika berumur 16 

tahun beliau menghafal kitab-kitab susunan ibnu mubarok dan waqi’ serta 

                                                           
5 Yusuf Qorodhawi, Halal dan Haram, (Surabaya: Bone Pustaka, 2007), 166-169 
6 M.Ali Hasan, Kumpulan Tulisan M. Ali hasan, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003),301-305 
7 Abd Al-Muhsin bin Hammad, Al-Imam Al-Bukhori wa Kitabuhu Jami’u Al-Shohih,(Madinah: Jami’ah Islamiyah, 1390 H),31 
8 Adz-Dzahabi, Siyar A’lam Nubaha, (Kairo: Darul Hadist, 2006), 79 
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menemui ulama-ulama hadist di berbagai kota. 
9
Pada tahun 210  beliau 

mulai mengahfal hadist sebanyak 100.000 hadist shohih dan 200.000  buah 

hadist yang tidak shohih. 
10

 

Pada waktu remajanya ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab 

Tarikh Al-Kabir. Beliau mempelajari hadist dari para guru hadist di 

berbagai Negara di antaranya Khurosan, Irak, Mesir, Mekah, Asqalan, dan 

Syam. Beliau adalah  seorang yang sangat kuat daya hafalannya, sebagian 

riwayat menjelaskan bahwa diantara kecerdasan beliau dapat mengingat 

atau menghafal dengan sempurna. Beliau seorang yang zuhud, wara’, 

pemberani, pemurah, dan sebagai mujtahid fikh.
11

 

Imam Bukhori wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 H di daerah 

Samarkindi, dan dimakam kan pada Idul Fitri ba’da dzuhur (1 Syawal 256 

H/ 31 Agustus 870 M pada hari jum’at malam sabtu dalam usia 62 tahun 

kurang 13 Hari di Samarkhand.
12

 

Beliau memiliki banyak karya peninggalan yang sangat berarti dalam 

khazanah keilmuan islam, terutama dalam bidang sunnah, diantara karya-

karya beliau adalah : Al-Jami’ al-Shohih(Shohikh Bukhori), Al Adab Al 

Mufrod, Al Tarikh Al Shoghir, Al Tarikh Al Ausath, Al- Tarikh Al-Kabir, 

Al-Tafsir Al-Kabir, Al Musnad al Kabir, Kitabul Ilal, Rof’ul Yadaini Fi 

Sholat, Birrul Walidaini, Kitbul Asyribah, Al Qiroah Khlfu Imam, Kitabud 

Dhuafa’, dan lain sebagainya.
13

 

2. Biografi Imam Muslim 

Imam Muslim memiliki nama lengkap Imam Abu Husain Muslim bin 

Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Nisabury. Beliau lahir pada tahun 206 

H, nasab beliau dua yaitu al Qusyairi(Nama sebuah Qobilah Arab) dan al-

Nisyabury(Kota besar di daerah Khurosan).
14

  

                                                           
9 Muhammad Ahmad, Ulumul Hadist, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 18 
10 Subkhi Sholih, Ulum Al-Hadist wa Mustholah, (Beirut: Dar Al-Ilm Li malayin, 1969), 396 
11 Muhammad Sholih bin Sholih Al-Ustmani, Mushtolah Hadist, (Riyadh Jami’at Al Iman Muhammad bin Saud, 1405), 57 
12 Izzat Athiyah, A’lam Al-Muhadistin wa manahijum fi Ar Riwayah wa Al Adab wa Ad diroyah,(Cairo: 2000), 337 
13 Ibid......35 
14 Ibnu Asakir, Tarikh Dimasqo, (Beirut: Darul fikr, 1995), 85 
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Beliau merupakan seorang imam yang memiliki hafalan yang 

sangat cemerlang, mengenai hal ini Muhammadbin Basyar mengatakan: 

huffadz di dunia ada empat yaitu: Zur’ah di daerah Ray, Muslim di 

Naisabur, Abdulloh ad Darimi di Samarkindi, dan Muhammad bin Ismail 

al-Bukhoro. 

Beliau wafat pada hari ahad dan dimakamkan di daerah Naisabur 

pada hari senin di bulan rojab tahun 261 H, diantara karya-karya beliau 

adalah: Al Jami’Al Shohih, Al Musnad al Kabir ala Ar Rijal, kitab Al 

Asma wa Al Kuna, kitab Al Ilal, dan lain sebagainya.
15

 

 

D. Takhrij Hadist 

Hadist yang berkaitan dengan menurunkan kain dengan kesombongan ini 

diriwayatkan oleh Imam Bukhori dengan jalur sanad sebagai berikut: 

1) Ismail yaitu Abu Ismail Ar-Rozi Al-Khawary, dikatakan pula nama beliau 

adalah Ibrohim bin Mukhtar At-Tamimi. Beliau adalah generasi kedelapan 

dari ulama yang mengambil hadist dari tabi’ tabi’in. Beliau wafat tahun 

182 H,  meriwayatkan hadist dengan jalur sanad beliau adalah Imam 

Bukhori, At-Turmudzi, dan Ibnu Majah. Kualitasnya menurut Ibnu Hajar 

adalah Shoduq, dzoif, dan khafidz, sedangkan kualitasnya menurut Ad-

dzahabi adalah dzoif. 

2) Malik yaitu Khujaj bin Arthoh bin Hubairoh bin Syarojil bin Ka’ab bin 

Salman bin Amir bin Haritsah bin Sa’d bin Malik An- Nakh’I Abu Urthoh 

al-Kufi Al-Qodzi. Beliau adalah generasi ketujuh dari pembesar tabi’ 

tabi’in. Beliau wafat tahun 145 H di Khurosan. Ulama yang meriwayatkan 

hadist lewat jalur beliau adalah Bukhori, Muslim, Abu Dawud, At-

Turmudzi, An –Nasa’I, Ibnu Majah. Kualitasnya menurut Ibnu Hajar 

adalah Shoduq banyak kesalahan, Tadlis. Beliau adalah salah satu fuqoha’. 

3) Abu Nafi’ : Sokhr bin juwairiyah Al-Bashory, Maula bani Tamim, juga 

disebut dengan bani Hilal bin Amir. Beliau adalah generasi ketujuh dari 

tabi’ tabi’in. Ulama yang meriwayatkan hadist lewat jalur beliau adalah 

                                                           
15 An-Nawawi, Tahdzibu Al-Asma wa Al-lughoh, (Birut: juz 2 ), 91 
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Bukhori, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, dan  An-Nasa’I. Kualitas 

Beliau menurut Ibnu  Hajar : Tsiqotun Tsiqoh, sedangkan menurut Adz 

Dzhaby adalah Tsiqoh. 

4) Ibnu Umar: Abi bin Ka’ab bin Qoysh bin Abid bin Zaid bin Muawiyah bin 

Umar bin Malik Al-Anshory Al Khozroji, Abu Mundzir dikenal juga 

dengan Abu Thufail Al Madani. Beliau adalah generasi pertama dari 

sohabat, beliau wafat di Madinah tahun 19 H ada pula yang mengatakan 

wafat tahun 32 H, Ulama yang meriwayatkan hadist lewat jalur beliau 

adalah  Bukhori, Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzi, An-Nasa’I, Ibnu 

Majah. Kualitas beliau menurut Ibnu Hajar adalah Shohaby, sedangkan 

kualitas beliau menurut Adz  Dzahaby adalah Badry Sayyidul Qurro’.
16

 

  

                                                           
16 Ruwat At-Tahdzibin 
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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hadist di atas  menjelaskan tentang larangan untuk menurunkan kain 

karena kesombongan dan mengenakan pakaian karena kesombongan dan 

kebanggaan.  Alloh tidak akan melihat dengan Rohmatnya atau Alloh tidak 

memperdulikan kepada orang yang berpakaian sangat panjang sampai di 

bawah mata kaki hingga terseret di tanah, dengan niat sombong dan 

membanggakan diri, oleh karena itu anjuran bagi kita  untuk tidak sombong 

dalam berpakaian dan Peringatan untuk tidak memakai pakaian kebesaran dan 

keangkuhan. 

Isyarat bagi kita untuk bersikap sederhana dan menjauhi kesombongan. 

Kesombongan adalah sifat tercela pada diri seseorang yang timbul karena 

melihat kepada dirinya. Alloh sangat mengutuk orang –orang yang 

mempunyai sifat sombong, sifat ini akan menghancurkan manusia di dunia 

maupun di akhirot dengan menyeretnya ke jurang neraka. 

Agama Islam telah menentukan adab berpakaian di antaranya sebagai 

berikut: 

a. Para lelaki tidak dibenarkan memakai sutera. 

b. Pakaiannya jangan sampai menjurai sampai melebihi mata kaki, apalagi 

sampai menyentuh tanah. Pada dasarnya, larangan ini karena ada perasaan 

takabbur dan riya’. 

c. Khusus bagi wanita hendaknya menutup tumitnya dan memakai jilbab. 

Hadist yang berkaitan dengan adab berpakaian ini diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori dan Muslim. Adapun  biografi keduanya adalah sebagai berikut: 

1. Biografi Imam Bukhori adalah nama aslinya adalah Abu Abdulloh 

Muhammad bin Ismail bin Ibrohim bin Bardizbah Al-Yafi Al-Bukhori. 

Beliau dilahirkan pada hari jum’at 13 syawal 194 H(810) disebuah kota 

bernama Bukhoro. Imam Bukhori wafat pada malam Idul Fitri tahun 256 

H di daerah Samarkindi, dan dimakam kan pada Idul Fitri ba’da dzuhur (1 
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Syawal 256 H/ 31 Agustus 870 M pada hari jum’at malam sabtu dalam 

usia 62 tahun kurang 13 Hari di Samarkhand. 

2. Imam Muslim memiliki nama lengkap Imam Abu Husain Muslim bin 

Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi Al-Nisabury. Beliau lahir pada tahun 206 

H, nasab beliau dua yaitu al Qusyairi(Nama sebuah Qobilah Arab) dan al-

Nisyabury(Kota besar di daerah Khurosan). Beliau wafat pada hari ahad 

dan dimakamkan di daerah Naisabur pada hari senin di bulan rojab tahun 

261 H. 

 Periwatan Hadist tentang menurunkan kain dengan kesombongan adalah 

dengan jalur sanad Ismail,  Malik, (Nafi’,Abdulloh bin. Dinar, Zaid bin 

Aslam), Ibnu Umar . 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, atas 

limpahan taufik dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan 

makalah Hadist Tarbawi  ini  dengan baik. 

 Penulisan makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Hadist 

Tarbawi agar kita bisa mengerti tentang hadist-hadist yang berkaitan dengan 

pendidikan.. 

Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah 

sabar dan telaten, membimbing dan mengajarkan kami berbagai hal yang belum 

bisa kami ketahui. 

 Tak ada gading yang tak retak, kami mohon sumbang saran dan kritik para 

pembaca dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan penulisan 

makalah ini. Mudah-mudahan apa yang ada di dalam makalah ini dapat 

memberikan manfaat bagi kita semua. Amin 

 

 

 

 

 Surabaya,30 November  2011 

 

 PENULIS 
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