
 

 

 

Adab Pergaulan Lelaki dan Wanita 

Agama Islam adalah agama Samawi ( langit ) yang memuliakan wanita, 
memberikan haknya, dan menyayanginya. Islam memuliakan wanita, 
memberikan haknya, dan memeliharanya sebagai anak perempuan, isteri, 
ibu dan anggota masyarakat. 

Islam memuliakan wanita sebagai manusia yang diberi tugas dan 
tanggungjawab yang selayaknya seperti kaum lelaki, yang kelak akan 
mendapatkan pahala atau siksa sebagai balasannya. Tugas yang mula-
mula diberikan Allah kepada manusia bukan khusus untuk lelaki, tetapi 
juga untuk perempuan, yakni Adam dan isterinya (surat al-Baqarah: 35) 

Aturan Pergaulan 

Sebenarnya pertemuan antara lelaki dengan perempuan tidak haram, 
melainkan harus(boleh). Bahkan, hal itu kadang-kadang dituntut apabila 
bertujuan untuk kebaikan, seperti dalam urusan ilmu yang bermanfaat, 
amal saleh, kebajikan, perjuangan, atau lain-lain yang memerlukan 
banyak tenaga, baik dari lelaki maupun perempuan. 

Namun, kebolehan itu tidak bererti bahawa batas-batas di antara 
keduanya menjadi lebur dan ikatan-ikatan syar`iyah yang dilupakan. Kita 
tidak perlu menganggap diri kita sebagai malaikat yang suci yang ditakuti 
melakukan pelanggaran syariat Allah, dan kita pun tidak perlu 
memindahkan budaya barat kepada negara kita. Yang harus kita lakukan 
ialah bekerja sama dalam kebaikan serta tolong-menolong dalam 
kebajikan dan takwa, dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan 
oleh Islam.  

Batas-batas hukum tersebut antara lain: 

1. Menahan pandangan. 

Ertinya, tidak boleh melihat aurat, tidak boleh memandang dengan 
syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa ada keperluan.                    
Allah berfirman:`Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, 

Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara 
kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.` 
Katakanlah kepada wanita yang beriman, Hendaklah mereka menahan 
pandangannya dan memelihara kemaluannya. ..`(an-Nur: 30-31) 

2. Pihak wanita harus mengenakan pakaian yang  sopan yang 
dituntunkan syara` 

Iaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak 
tangan. Jangan yang nipis dan jangan dengan potongan yang 
menampakkan  bentuk tubuh.  Allah berfirman:`… dan janganlah mereka 
menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. 
Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya mereka 
(Surah an-Nur: 31 ) 

Diriwayatkan dari beberapa sahabat bahawa perhiasan yang biasa 
tampak ialah muka dan tangan. 

Allah berfirman mengenai sebab diperintahkan- Nya berlaku sopan:`… 
Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, kerana itu 
mereka tidak diganggu …` (al-Ahzab: 59) 

Dengan pakaian tersebut, dapat dibezakan antara wanita yang baik-baik 
dengan wanita sebaliknya. Terhadap wanita yang baik-baik, tidak ada 
lelaki yang suka mengganggunya, sebab pakaian dan kesopanannya 
mengharuskan setiap orang yang melihatnya untuk menghormatinya. 

3. Mematuhi adab-adab wanita muslimah dalam segala hal, terutama 
dalam pergaulannya dengan laki-laki: 

a. Dalam perkataan, mesti menghindari perkataan yang merayu dan 
membangkitkan rangsangan.  Allah berfirman:`… Maka janganlah kamu 
tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada 
penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.` (al-Ahzab: 
32)? 

b.Dalam berjalan, jangan memancing pandangan orang.  Firman Allah`… 
Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan 
yang mereka sembunyikan. ..` (an-Nur: 31) 

Hendaklah mencontoh wanita yang disebutkan oleh Allah dengan firman-
Nya:`Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita 
itu berjalan dalam keadaan sopan dan malu …` (al-Qashash: 25) 



c. Dalam gerak, jangan berlenggak-lenggok, seperti yang disebut dalam 
hadits:`(Yaitu) wanita-wanita yang menyimpang dari ketaatan dan 
menjadikan hati lelakicenderung kepada kerusakan (kemaksiatan) .(HR 
Ahmad dan Muslim) 

d.Dalam gambar, tidak mendedahkan aurat yang ditegah, mempamirkan 
wajah yang menggoda, manja, mengghairahkan dan mengada-ngada 
supaya di puji oleh orang lain.( Like – Facebook ) 

Jangan sampai ber-tabarruj (menampakkan aurat) sebagaimana yang 
dilakukan wanita-wanita jahiliah dulu atau pun jahiliah modern. 

4. Menjauhkan diri dari bau-bauan yang harum dan warna-warna 
perhiasan yang seharusnya dipakai di rumah, bukan di jalan dan di dalam 
pertemuan-pertemuan dengan kaum lelaki. 

5. Jangan berduaan (lelaki dengan perempuan) tanpa disertai mahram. 

Banyak hadits sahih yang melarang hal ini seraya mengatakan, `Kerana 
yang ketiga adalah syaitan.` 

Pertemuan itu pada batas keperluan yang dikehendaki untuk bekerja 
sama, tidak berlebih-lebihan yang dapat mengeluarkan wanita dari naluri 
kewanitaannya, menimbulkan fitnah, atau melalaikannya dari kewajipan 
sucinya mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. 

Kholwah ( Berdua-duaan ) 

Kholwah adalah bersendirian dengan seorang perempuan lain 
(ajnabiyah). Yang dimaksud perempuan lain, yaitu: bukan isteri, bukan 
salah satu kerabat yang haram dikawin untuk selama-lamanya, seperti 
ibu, adik beradik dan sebagainya. 

Ini bukan bererti menghilangkan kepercayaan kedua belah pihak atau 
salah satunya, tetapi demi menjaga kedua insan tersebut dari perasaan-
perasaan yang tidak baik yang biasa bergelora dalam hati ketika 
bertemunya dua jenis itu, tanpa ada orang ketiganya. Dalam hal ini 
Rasulullah bersabda sebagai berikut : 

`Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-
kali dia bersendirian dengan seorang perempuan yang tidak bersama 
mahramnya, kerana yang ketiganya ialah syaitan.` (Riwayat Ahmad) 

`Jangan sekali-kali salah seorang di antara kamu menyendiri dengan 
seorang perempuan, kecuali bersama mahramnya.` ( keluarganya ) 

Melihat antara lelaki dan perempuan dengan Bersyahwat 

Di antara sesuatu yang diharamkan Islam 
dalam hubungannya ialah pandangan 
seorang lelaki kepada perempuan dan 
sebaliknya dengan dengan nafsu 
syahwat. Mata adalah kuncinya hati, dan 
pandangan adalah jalan yang membawa 
fitnah dan sampai kepada perbuatan zina. 

`Katakanlah kepada orang-orang mu`min 
laki-laki: hendaklah mereka itu 
menundukkan sebagian pandangannya dan menjaga kemaluannya (an-
Nur: 30-31) 

Menundukkan Pandangan 

Yang dimaksud menundukkan pandangan itu bukan bererti memejamkan 
mata dan menundukkan kepala ke tanah.Tetapi memandang ke tempat 
yang tidak membawa kepada kemurkaan Allah. Kaum lelaki dan 
perempuan apabila keluar dari rumah ,janganlah sekali-kali berniat 
supaya dia dapat diperhatikan dan menjadi tempat tumpuan sesama 
rakannya lantaran kecantikan dan haruman minyak wanginya. 

Pandangan yang terpelihara, apabila memandang  kepada jenis lain tidak 
mengamat-amati kecantikannya dan tidak lama kemudian menoleh 
kepadanya serta tidak melekatkan pandangannya kepada yang dilihatnya 
itu. 

Oleh kerana itu pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali : 

`Hai Ali! Jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan 
lainnya. Kamu hanya boleh pada pandangan pertama, adapun yang 
berikutnya tidak boleh.` (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi) 

Rasulullah s.a.w. menganggap pandangan liar dan menjurus kepada lain 
jenis, sebagai suatu perbuatan zina mata. Sabda beliau : `Dua mata itu 
bisa berzina, dan zinanya ialah melihat.` (Riwayat Bukhari) 
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