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ABSTRAK 

Dunia kecantikan merupakan suatu hal yang identik dengan seorang wanita, 

di era yang semakin modern saat ini, hal-hal mengenai kecantikan semakin maju 

dan berkembang. Salah satu anggota tubuh yang sangat dijaga oleh seorang wanita 

ialah rambut, rambut disebut-sebut sebagai mahkota wanita, itulah mengapa semua 

wanita mengidam-idamkan mempunyai rambut yang indah. Bagi seorang wanita 

yang mempunyai masalah rambut seperti kerontokan merupakan masalah yang 

besar, dan di dunia kecantikan sambung rambut (Hair Extension) hadir sebagai 

solusi atas permalasahan tersebut. Sambung rambut (Hair Extension) ini dari masa 

ke masa mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. 

Saat ini hampir seluruh salon di Indonesia menyediakan layanan sambung 

rambut (Hair Extension), terkait permasalahan diatas munculah pertanyaan-

pertanyaan bagaimana Islam (Al-Qur’an dan Hadis) berbicara mengenai fenomena 

yang terus menerus berkembang saat ini. Oleh karena itu, penulis mengangkat hadis 

tentang menyambung rambut. Penulis menggunakan kajian ma’anil hadis untuk 

memahami hadis tersebut, dengan menerapkan metode yang ditawarkan oleh ulama 

kontemporer yakni Yusuf Qaradhawi, dari delapan metode yang ditawarkan, 

penulis hanya mengambil tiga metode saja, yakni Memahami as-sunnah dengan 

sesuai petunjuk Al-Qur’an, Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema 

yang sama, Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, 

situasi, kondisinya ketika diucapkan, serta tujuanya. Mengenai sifat data, penelitian 

ini menggunakan penelitian kualitatif, yang disajikan dalam bentuk deskriptif-

analisis. 

Dalam penelitian ini, hadis mengenai sambung rambut yang diriwayatkan 

oleh Imam Bukhari ini berisi larangan dan laknat bagi wanita yang menyambung 

rambutnya. Jika ditarik pada konteks kekinian, tentu praktik menyambung rambut 

ini bertentangan dengan hadis, oleh karena itu, baik laki-laki maupun wanita perlu 

berfikir lebih lama lagi untuk melakukan praktek ini, dan sebagai seorang muslim, 

kita diperbolehkan berhias dan memperindah diri sendiri, namun harus sesuai 

dengan batasan dan sesuai dengan ajaran agama Islam. 

 

 

Kata Kunci: Sambung rambut (Hair Extension), hadis, Yusuf Qaradhawi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang di dalamnya mengatur semua aspek dari 

kehidupan manusia dimuka bumi ini, baik dari aspek manusia yang 

berhubungan dengan Allah Swt, maupun aspek manusia berhubungan dengan 

makhluk hidup lainnya termasuk dengan manusia itu sendiri.1 Hadis 

merupakan semua perkataan, perbuatan dan ketetapan-ketetapan yang 

bersumber dari Rasululah Saw.2 Posisi atau kedudukan Hadis sebagai salah 

satu sumber ajaran agama islam telah disepakati oleh hampir seluruh ulama’ 

dan umat islam.3 Dengan demikian, umumnya menurut para ulama hadis, 

bentuk-bentuk dari hadis ataupun sunnah adalah segala berita berkenaan 

dengan ucapan, perbuatan, taqrir, dan hal ihwal Nabi Muhammad Saw.4 Maka 

dari itu penilaian dan pemaknaan atas hadis-hadis itu sangat diperlukan, karena 

                                                           
1 Diana Siska, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Jasa Tanam Bulu Mata 

(Eyelash Extension) Studi Salon Istana Cantik Desa Talang Banyu Kecamatan Tebing Tinggi 

Kabupaten Empat Lawang, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2018 

 
2 Subhi Al-Shalih, ‘Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu, (Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 

1998), hlm. 75 

 
3 Sa’dullah Assa’idi, Hadis-Hadis Sekte, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 5 

 
4 Mustafa al-Siba’i, Hadis sebagai Sumber Hukum, Terj. Dja’far Abd. Muchith, 

(Bandung: CV. Diponegoro, 1979), hlm. 68 
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hadis-hadis tersebut sampai kepada umat islam melalui periwayatan yang 

panjang, sepanjang sejarah umat islam itu sendiri.5 

Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT 

yang paling sempurna.6 Pada era yang semakin berkembang ini, banyak 

manusia yang menunjukan rasa tidak mensyukuri atas apa yang telah Allah 

berikan, hal ini dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan untuk 

mengikuti trend saat ini. Manusia berlomba-lomba untuk bersaing baik dari 

segi kemampuan maupun dalam segi penampilan agar selalu terlihat up to 

date.7 Sebagai salah satu contoh yakni dari segi penampilan, saat ini baik pria 

maupun wanita demi untuk mengikuti perkembangan zaman, mereka rela 

mengubah bentuk anggota tubuh mereka dengan tujuan untuk memperindah 

dan mempercantik anggota tubuh mereka sendiri. Contohnya mengubah warna 

kulit, operasi plastik, menato atau menyulam, menyambung rambut yang mana 

semua itu tentu mempunyai resiko yang sangat besar dan bisa membahayakan 

diri sendiri. 

Wanita merupakan manusia yang sampai saat ini paling banyak dalam 

hal mengubah bentuk dari yang maha menciptakan, hal ini dilakukan untuk 

mempercantik diri sendiri agar terlihat indah dimata orang yang melihatnya. 

Seperti yang diketahui, bahwa islam tidak melarang wanita untuk 

                                                           
5 Abdul Asep, Sulam Alis dalam Perspektif Hadits (Studi Ma’anil Hadis), Skripsi UIN 

Walisongo Semarang 2015 

 
6 Ajeng Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Tanam Bulu Mata (Eyelash 

Extension), Skripsi IAIN Metro 2020 

 
7 Ajeng Siti Fatimah, Tinjauan Hukum Islam, 2020 
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mempercantik diri, namun yang perlu di garis bawahi disini adalah bahwa 

islam tidak melarang wanita untuk mempercantik diri sendiri jika hal ini 

ditujukan untuk suami atau pasangan hidupnya. Namun, tidak semua upaya 

dalam mempercantik diri itu diperbolehkan, apalagi jika sudah masuk kedalam 

ranah mengubah bentuk yang sudah ditakdirkan oleh Allah Swt kepada 

manusia.8 Seperti dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 5492 yang 

berbunyi : 

َياَن َعنج َمنجصحوٍر َعنج ِإب جرَاِهيَم عَ  ثَ َنا َعبجدح الرَّْحجَِن َعنج سحفج ثَ َنا ُمحَمَّدح بجنح الجمحثَ َّنَّ َحدَّ نج َعلجَقَمَة َعنج َحدَّ

تَ وجِِشَاِت َوالجمحتَ َنمِ صَ َعبجِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّح َعنجهح َلَعَن  ِن اَّللَّح الجَواِِشَاِت َوالجمحسج اِت َوالجمحتَ َفلِ َجاِت لِلجححسج

َاِت َخلجَق اَّللَِّ َما ِل ََل أَلجَعنح َمنج َلَعَن َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَليجِه َوَسلََّم َوهحوَ  ِِ اَّللَِّ الجمحَغّيِ    ِِ ِكَتا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 

menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Sufyan dari Manshur dari 

Ibrahim dari Alqamah dari Abdullah radliallahu ‘anhu bahwa Allah 

SWT melaknat wanita yang mentato dan yang minta ditato dan wanita 

yang mencukur alis matanya serta merenggangkan giginya (dengan 

kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah, kenapa 

saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW sementara 

telah tertulis dalam kitabullah. (HR. Bukhari)9 

Rambut merupakan salah satu bagian dari tubuh manusia, yang sering 

kali disebut sebagai mahkota bagi seorang wanita. Kebanyakan wanita di dunia 

ini selalu menginginkan dan mengidam-idamkan rambut yang indah sesuai 

dengan keinginannya, agar terlihat indah di mata yang melihatnya. Di era yang 

                                                           
8 Abu Mujadidul Islam Mafa, Memahami Aurat dan Wanita, (Jakarta: Lumbung Insani, 

2011), hlm. 248 

 
9 https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5492  

https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/5492
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semakin maju saat ini, usaha atau jasa yang sedang diburu oleh para wanita 

adalah usaha salon Hair Extension yang salah satunya melayani Sambung 

rambut (Hair Extension). Sambung rambut (Hair Extension) merupakan 

sebuah cara modern yang dilakukan para wanita untuk mempercantik 

rambutnya agar terlihat panjang dan tebal. Hair Extension dilihat dari 

praktiknya, yakni rambut palsu yang di sambungkan ke rambut asli dengan 

menggunakan alat dan bahan khusus. Seperti dalam sebuah hadis yang 

menjelaskan mengenai menyambung rambut adalah Hadis Riwayat Bukhari 

No. 5481 yang berbunyi: 

بَ َرََن عحبَ يجدح اَّللَِّ َعنج ََنِفٍع َعنج ابجِن عحمَ  بَ َرََن َعبجدح اَّللَِّ َأخج َثِِن ُمحَمَّدح بجنح محَقاِتٍل َأخج محَماَر َرِضَي اَّللَّح َحدَّ   َعن ج

تَ وجِصَلَة َوالجَواِِشَ  تَ وجِِشَةَ َأنَّ َرسحوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَليجِه َوَسلََّم قَاَل َلَعَن اَّللَّح الجَواِصَلَة َوالجمحسج َوقَاَل  َة َوالجمحسج

مح ِِ اللِ َثةِ   ََنِفٌع الجَوشج

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Muqatil telah 

mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami 

'Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar radliallahu 'anhuma bahwa 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah melaknat 

orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung 

rambutnya serta melaknat orang yang mentato dan yang minta ditato." 

Nafi' mengatakan; "Terkadang mentato itu juga bisa di gusi (membikin 

gigi bagus dengan memberi kawat dll)." (HR. Bukhari)10 

 

                                                           
10 Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Shahih Bukhari, no. 5481 

 



5 
 

Pada era sekarang mempertebal rambut yakni menambahinya dengan 

rambut lain justru digunakan untuk di pertontonkan, pernah seorang wanita 

datang kepada Nabi Saw.11 Lalu wanita tersebut bertanya kepada Nabi dan 

terdapat dalam hadis Bukhari Nomor 5479, yang berbunyi :  

ثَ َنا فحضَ  َداِم َحدَّ َثِِن َأْحجَدح بجنح الجِمقج ثَ َنا َمنجصحورح بجنح َحدَّ ثَ تجِِن يجلح بجنح سحَليجَماَن َحدَّ  َعبجِد الرَّْحجَِن قَاَل َحدَّ

ٍر َرِضَي اَّللَّح َعن جمحَما َاَء بِنجِت َأِب َبكج َرأًَة َجاَءتج ِإََل َرسحوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَليجهِ  أحمِ ي َعنج َأْسج  أَنَّ امج

َوى فَ َتَمرََّق َرأجسحَما َوَزوججحمَ َوَسلََّم فَ َقاَلتج ِإّن ِ أَنجكَ  َتِحثُِِّن ِِبَا أََفَأِصلح حجتح اب جَنِِت ُثحَّ َأَصابَ َما َشكج ا َيسج

تَ وجِصَلةَ   رَأجَسَما َفَسبَّ َرسحولح اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّح َعَليجِه َوَسلََّم الجَواِصَلَة َوالجمحسج

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Miqdam telah menceritakan 

kepada kami Fudlail bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami 

Manshur bin Abdurrahman dia berkata; telah menceritakan kepadaku 

ibuku dari Asma` binti Abu Bakr radliallahu 'anhuma bahwa seorang 

wanita datang kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seraya 

berkata; "Sesungguhnya saya hendak menikahkan putriku, ternyata 

putriku menderita suatu penyakit yang menyebabkan rambutnya rontok 

sedangkan calon suaminya sangat kasihan kepadanya, apakah saya 

boleh menyambung rambutnya?" maka Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam mencela orang yang menyambung rambutnya dan yang minta 

disambung rambutnya."12 

 

 

                                                           
11 Anshori Umar, Fiqih Wanita, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1981), hlm.102  

 
12 Lidwa Pusaka i-Software – Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Shahih Bukhari, no. 5479 
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Wanita sering kali tidak memahami bagaimana mempercantik diri 

sendiri sesuai dengan syari’at islam, dan tidak memikirkan bahaya dari Hair 

Extension itu sendiri. Karena Hair Extension ini merupakan suatu praktik 

mempercantik diri yang juga berbahaya, seperti dalam sebuah hadis mengenai 

larangan membahayakan diri sendiri, yang berbunyi : 

بَ َرََن َمعجمَ  ثَ َنا َعبجدح الرَّزَّاِق، َأخج رَِمَة، َعِن ابجِن َعبَّاٍس، قَ َحدَّ اَل  قَاَل َرسحولح هللِا ٌر، َعنج َجاِبٍر، َعنج ِعكج

 َصلَّى هللاح َعَليجِه َوَسلََّم  " ََل َضَرَر َوََل ِضرَارَ 

Artinya: Mengabarkan kepada kami Abdur Razaq mengabarkan kepada kami 

Ma’mar dari Jabir dari Ikrimah dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah 

SAW berkata: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak 

dibahayakan. (H.R Ahmad 2865).13 

Praktik Sambung rambut (Hair Extension) yang saat ini menjadi trend 

kecantikan, yang dilakukan oleh wanita karir hingga wanita desa ini yang 

mendorong penulis untuk meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan Hair 

Extension, mengingat ini merupakan fenomena yang sedang booming dan 

belum ada yang membahas secara detail bagaimana jika dilihat dari perspektif 

hadis dengan menggunakan metode pengkajian hadis. Maka dari itu penulis 

memfokuskan kajian Sambung rambut (Hair Extension) ini dengan pendekatan 

ilmu ma’anil hadis. 

 

 

                                                           
13 Software Maktabah Syamilah, Kitab Musnad Ahmad, no. 2865 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa rumusan 

masalah yang perlu untuk di bahas, diantaranya : 

1. Bagaimana pemahaman atau interpretasi hadis-hadis tentang Sambung 

Rambut (Hair Extension) 

2. Bagaiamana praktek Sambung Rambut (Hair Extension) dalam perspektif 

hadis 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari tulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan memahami bagaimana makna, pemahaman, dan 

interpretasi hadis tentang Sambung rambut (Hair Extension). 

2. Mengetahui dan memahami praktik Sambung ambut (Hair Extension) 

saat ini dalam perspektif hadis. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, 

dan pemahaman bagi umat islam mengenai metodologi dalam 

memahami hadis-hadis tentang Sambung rambut (Hair Extension). 

2. Penelitian ini diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan serta 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Sambung rambut 

(Hair Extension) dalam perspektif hadis. 



8 
 

3. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan tentang prinsip-

prinsip Sambung rambut (Hair Extension) yang diperbolehkan dan 

yang dilarang oleh agama Islam. 

D. Tinjauan Pustaka 

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, penelitian mengenai 

Sambung rambut (Hair Extension) dalam pespektif hadis belum banyak yang 

membahas hal tersebut, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas 

mengenai Sambung rambut (Hair Extension), diantaranya sebagai berikut: 

Skripsi tahun 2019 yang berjudul “Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair 

Extension dalam Perspektif Hukum Islam Di Salon Zuma Tlogowungu Pati” 

ini ditulis oleh saudari Afra Cut Haifa dari Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penulis menggunakan beberapa metode dalam menulis skripsinya 

yakni dengan wawanacara (interview), observasi atau pengamatan, dan studi 

kepustakaan. Dalam skripsi saudari Afra menjelaskan tentang hal-hal umum 

mengenai jual beli, misalnya apa itu jual beli, syarat-syarat orang yang berakad, 

syarat-syarat ijab qabul, syarat-syarat yang diperjual belikan, syarat-syarat nilai 

tukar, dan membahas mengenai bagaimana cara Salon Zuma mendapatkan 

bahan rambut yang digunakan untuk Hair Extension, serta harga jual beli bahan 

rambut tersebut.14 

 

                                                           
14 Afra Cut Haifa, Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension dalam Perspektif Hukum 

Islam Di Salon Zuma Tlogowangu Pati, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2019 
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Skripsi tahun 2017 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Sewa  Jasa Hair Extension Di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya” ini 

ditulis oleh saudari Siti Nur Khasanah dari UIN Sunan Ampel Surabaya. 

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, penulis juga menggunakan 

jenis penelitian lapangan (field research) dan memperoleh data melalui 

wawancara, dokumentasi dan tentunya dari studi kepustakaan. Dalam skripsi 

saudari Khasanah ini menjelaskan mengenai bagaimana praktik pelaksanaan 

sewa jasa Hair Extension di Be Young salon, analisis hukum islam terhadap 

sewa jasa hair extension di Be Young salon dan juga menjelaskan mengenai 

ijarah..15 

Skripsi tahun 2018 yang berjudul “Jual Beli dan Pemakaian Rambut 

Sambung Dalam Perspektif hukum Islam (Studi Pada Fridha Salon Hair 

Extension Jl.Pangeran Antasari No.40 Bandar Lampung) ” ini ditulis oleh 

saudari Diah Ayu Pangestuti dari UIN Raden Intan Lampung. Dalam Skripsi 

saudari Diah menjelaskan mengenai jual beli dalam islam, gambaran umum 

tentang rambut sambung sebagai objek jual beli,  dan jual beli serta  pemakaian 

rambut sambung di Fridha salon Hair Extension.16 

Skripsi tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Revy ”, ini ditulis oleh 

                                                           
15 Siti Nur Khasanah, Analisis Hukum Islam terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be 

Young Salon Dukuh Kupang Surabaya, Skripsi UIN Sunan Ampel 2017 

 
16Diah Ayu Pangestuti, Jual Beli dan Pemakaian Rambut Sambung dalam Perspektif 

Hukum Islam (Studi pada Fridha Salon Hair Extension Jl. Pangeran Antasari No. 40 Bandar 

Lampung), Skripsi UIN Raden Intan Lampung 2018 
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saudari Nurindah Laily dari UIN Raden Fatah Palembang. Skripsi saudari 

Nurindah menjelaskan mengenai hal-hal yang umum mengenai jual beli dalam 

islam, hal-hal umum mengenai Hair Extension, pandangan Ulama’ mengenai 

sambung rambut dan mekanisme jual beli rambut untuk Hair Extension pada 

salon Revy.17 

Skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di Salon Maria Pasar Metro)”, 

Skripsi ini ditulis oleh Tri Yuliana dari IAIN Metro, dalam skripsinya 

menjelaskan mengenai Hukum Islam, jual beli rambut palsu, gambaran umum 

tentang salon maria, dan praktek jual bli rambut di salon maria.18 

Skripsi pada tahun 2019 yang berjudul “Asas Manfaat Dalam Jual Beli 

Rambut Potongan Perspektif Nahdhatul Ulama’ Kota Malang (Studi di Filda 

Hair Shop, Malang)”, Skripsi ini ditulis oleh Ahmad Yulianto Nugraha dari 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi ini menjelaskan tentang fiqh 

muamalah, konsep dasar jual beli dalam islam, gambaran umum filda hair 

shop, gambaran umum mengenai Nahdhatul Ulama’ dan asas manfaat jual beli 

rambut perspektif NU kota Malang .19 

                                                           
17Nurindah Laily, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair 

Extension Pada Salon Revy, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang 2017 

 
18 Tri Yulianto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Palsu (Studi Kasus di 

Salon Maria Pasar Metro) , Skripsi IAIN Metro 2017 

 
19 Ahmad Yulianto Nugroho, Asas Manfaat Dalam Jual Beli Rambut Potongan Perspektif 

Nahdhatul Ulama’ Kota Malang (Studi di Filda Hair Shop, Malang, Skripsi UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang 2019 
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Skripsi pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Jasa Sambung Rambut (Hair Extension) Studi Kasus Salon Rizkya 

Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun”, Skripsi ditulis oleh 

Febri Dian Nursetyowati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam 

skripsi ini menjelaskan tentang faktor penyebab praktik jasa Hair Extension di 

Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, 

kesesuaian hukum islam terhadap praktik jasa Hair Extension.20 

Skripsi pada tahun 2019 yang berjudul “Jual Beli Rambut di Salon 

Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya”, ditulis oleh Amaliya Fahmattul 

Muchlishoh dari IAIN Palangka Raya. Dalam skripsinya membahas mengenai 

jual beli menurut hukum Islam, hal-hal umum mengenai pengertian salon, 

rambut, dan kecantikan, jual beli rambut, transaksi jual beli rambut di salon 

kecantikan, dan bagaimana perbedaan argumen para ulama Palangka Raya 

terhadap jual beli rambut.21 

Skripsi pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pendapat Yusuf Al-

Qaradhawi Tentang Hukum Berhias Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus Di 

Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan Kualah Hilir Kabupaten 

Labuhan Batu Utara)”, skripsi ini ditulis oleh Hanisyah Aini dari UIN 

Sumatera Utara Medan. Skripsi ini menjelaskan mengenai hal-hal umum 

mengenai Yusuf Al-Qaradhawi seperti biografi, menjelaskan mengenai 

                                                           
20 Febri Dian Nursetyowati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Sambung Rambut 

(Hair Extension) Studi Kasus Salon Rizkya Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten 

Madiun, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2020 

 
21 Amaliya Fahimattul Muchlashoh, Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif 

Ulama Palangka Raya, Skripsi IAIN Palangka Raya 2019 
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pengertian berhias, pendapat-pendapat Yusuf Al-Qaradhawi tentang 

keharaman wanita berhias mengenai rambut palsu, gambaran umum mengenai 

lokasi penelitian, dan analisis-analisis terhadap hukum memakai rambut palsu 

ditinjau dari pendapat Yusuf Al-Qaradhawi.22 

Skripsi pada tahun 2020 yang berjudul “Jual Beli Rambut Di Salon 

Kota ParePare (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”, skripsi ini ditulis oleh 

Hariati Rais dari IAIN ParePare. Dalam skripsinya menjelaskan mengenai 

definis, landasan, dan rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam 

jual beli, hal-hal umum mengenai lokasi penelitian, dan bagaimana mekanisme 

jual beli rambut.23 

Artikel yang ditulis oleh Nabila Azmi yang berjudul “Serba Serbi Hair 

Extension (Sambung Rambut)” ini menulis mengenai pengertian rambut dan 

sambung rambut, bagaimana metode sambung rambut, jenis-jenis Hair 

Extension, bagaimana merawat rambut sambungan.24 

 

 

 

                                                           
22 Hanisyah Aini, Analisis Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi Tentang Hukum Berhias 

Memakai Rambut Palsu (Studi Kasus Di Salon Kecantikan Desa Kuala Bangka Kecamatan 

Kualah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara), Skripsi UIN Sumatera Utara Medan 2017 

 
23 Hariati Rais, Jual Beli Rambut Di Salon Kota ParePare (Analisis Hukum Ekonomi 

Islam), Skripsi IAIN ParePare 2020 

 
24 Nabila Azmi, Serba-Serbi Hair Extension (Sambung Rambut), di perbaharui pada 9 

November 2020, https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/keramas-cuci-rambut-hair-

extension/#gref  

 

https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/keramas-cuci-rambut-hair-extension/#gref
https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/keramas-cuci-rambut-hair-extension/#gref
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Artikel yang berjudul “Memanjangkan Rambut Dengan Cepat 

Menggunakan Rambut Sambungan” ini menjelaskan mengenai apa itu Hair 

Extension (Sambung Rambut), teknik-teknik memasang rambut sambungan, 

dan apa itu Hair Clip.25 

Artikel yang berjudul “Hair Extension (sambung Rambut) apakah 

boleh?. Artikel ini membahas tentang hukum bahan yang digunakan untuk 

sambung rambut.26 

Dilihat dari telaah pustaka diatas, secara umum membahas tentang jual 

beli rambut, hukum islam mengenai sambung rambut, dan gambaran umum 

tentang Hair Extension. Belum ada yang spesifik membahas mengenai Hair 

Extension dalam perspektif hadis ditinjau dari kajian ma’anil hadis, maka dari 

itu penulis melakukan penelitian ini guna mendapatkan kebaharuan dari topik 

yang di bahas secara lebih spesifik. 

E. Kerangka Teori 

Ilmu Ma’anil Hadis 

Dalam sebuah penelitian ataupun penulisan tentu membutuhkan teori-

teori, hal ini digunakan untuk mendukung, menunjang, menganalisis, dan 

menghimpun tema dari penelitian atau tulisan. Secara etimologi ma’anil 

berasal dari basa arab yang berarti makna.27 Secara terminologi ilmu ma’anil 

                                                           
25 Allthingshair, Memanjangkan Rambut Dengan Cepat Menggunakan Rambut 

Sambungan, Di upload pada 03 November 2018, https://www.allthingshair.com/id-id/gaya-model-

rambut/rambut-sambungan/  

 
26 Hair Extension (Sambung Rambut) Apakah boleh?, Di Upload pada 26 Agustus 2019, 

https://www.annursolo.com/hair-extension-sambung-rambut-apakah-boleh/  

 
27 sc.syechnurjati.ac.id, diakses pada pukul 19.48 tanggal 02 mei 2020 

 

https://www.allthingshair.com/id-id/gaya-model-rambut/rambut-sambungan/
https://www.allthingshair.com/id-id/gaya-model-rambut/rambut-sambungan/
https://www.annursolo.com/hair-extension-sambung-rambut-apakah-boleh/
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hadis adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami sebuah 

hadis Nabi Saw ketika menyampaikan hadis dengan mempertimbangkan 

struktur-struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya suatu hadis (asba>bul 

wurud), kedudukan Nabi Saw ketika menyampaikan hadis, dan bagaimana 

menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga 

memperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya 

dengan konteks kekinian.28 

Dalam era yang semakin berkembang ini, banyak sekali metode-metode 

yang ditawarkan oleh para ahli dalam bidang hadis untuk memahami sebuah 

hadis. dari sekian banyak metode yang ditawarkan, penulis menggunakan 

metode pengkajian hadis Dr. Yusuf Qaradhawi, yang dijelaskan dalam 

terjemahan buku Muhammad al-Baqir yang berjudul “Bagaimana memahami 

hadis nabi SAW”. Disini ada beberapa metode yang ditawarkan, yakni sebagai 

berikut : 

1. Memahami as-sunnah dengan sesuai petunjuk Al-Qur’an  

2. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama 

3. Penggabungan atau pentarjihan antara hadis-hadis (yang tampak) 

bertentangan 

4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi, 

kondisinya ketika diucapkan, serta tujuanya 

5. Membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sarana yang tetap 

                                                           
28 Abdul Mustaqim, Ilmu Ma’anil Hadits : Paradigma Interkoneksi Berbagai Metode dan 

Pendekatan Dalam Memahami Hadis Nabi, (Yogyakarta: idea press, 2016), http://digilib.uin-

suka.ac.id/id/eprint32329/ , diakses pada pukul 20.08 tanggal 02 Mei 2020 

http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint32329/
http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint32329/
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6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat 

majaz dalam memahami hadis 

7. Membedakan antara alam ghaib dan alam kasatmata 

8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis 

Tentu tidak semua dari metode ini digunakan dalam penelitian penulis, 

penulis hanya mengambil 3 metode saja dari beberapa metode tersebut, karena 

3 metode inilah yang cocok digunakan dalam hadis yang akan dikaji, yakni 

sebagai berikut : 

a. Memahami as-sunnah sesuai petunjuk al-Qur’an  

b. Menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama 

c. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi, 

kondisinya ketika diucapkan, serta tujuanya.29 

F. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah sebuah cara atau jalan yang ditempuh dalam 

mencari, menggali, mengolah dan membahas suatu data dalam sebuah 

penelitian, untuk memperoleh pemecahan dalam sebuah permasalahan.30 

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka hal-hal yang harus diperhatikan 

adalah: 

 

 

                                                           
29 Yusuf Qaradhawi, Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW, (Bandung: Karisna,1993), 

terj. Muhammad Al-Baqir, hlm. 92 

 
30 Joko Subgyo, Metodologi penelitian, Dalam Teori Praktek, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 

1994), hlm. 2 

 



16 
 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian 

ini adalah dengan menggunakan kajian kepustakaan (library research), 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian  kualitatif adalah  

sebuah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, 

tidakan, dan lain-lain secara holistic (menyeluruh), dan mendeskripsikan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada sebuah konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memnfaatkan berbagai metode alamiah31 

b. Sumber Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini dibagi 

menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. 

i. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yang digunakan dalam menyusun penelitian 

ini adalah kitab-kitab hadis yang telah dihimpun dalam al-Kutub al-

Sittah, yakni S{hah{ih{ Bukha>ri, S{hah{ih{ Muslim, Sunan at-Tirmiżi>, 

Sunan an-Nasa>’i >, Sunan Abu Dawu>d, Sunan Ibn Majjah, baik yang 

berbentuk buku atau kitab maupun yang berbentuk software, seperti: 

CD ROM Mausu’ah al-hadis al-syarif al-kutub al-tis’ah, Virtual Box 

(Lidwa Pustaka), serta software aplikasi-aplikasi yang lainnya, dan 

sumber data lainnya yang bisa menunjang penelitian ini. 

                                                           
31 Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap, diunggah pada 14 Oktober 

2012, https://www.statistikian.com/2012/10/penelitiakualitatif.html  

https://www.statistikian.com/2012/10/penelitiakualitatif.html
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ii. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian yakni 

dengan menggunakan literatur-literatur yang berkaitan dan yang ada 

hubungannya dengan penelitian ini, baik berupa buku, skripsi, journal, 

artikel, yang sekiranya berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan sebuah 

teknik dokumentasi, yakni dengan mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dan yang berhubungan dengan penelitian penulis. Penulis 

mengumpulkan data-data berupa redaksi hadis yang berkaitan dengan 

penelitaian dari beberapa kitab hadis, dan juga data-data yang ada 

kaitannya dengan sambung rambut (Hair Extension). 

d. Teknik Penyajian Data 

Setelah penulis berhasil mengumpulkan data-data yang bisa 

menunjang penelitian, selanjutnya data tersebut disajikan menggunakan 

cara deskriptif-analisis. Yakni mendeskripsikan data-data yang terkumpul 

dengan lugas, jelas, dan mudah dipahami, dan juga menganalisis data-data 

tersebut. 
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G. Sistematika Pembahasan 

   Sistematika pembahasan yaitu uraian mengenai gambaran umum 

dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan 

hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Dalam 

hal ini sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdapat lima bab, yaitu : 

   Bab Satu, berisi tentang pendahuluan yang merupakan gambaran 

umum dari penelitian ini, yang berisi latar belakang masalah, yang mana 

tujuannya adalah untuk menjabarkan alasan penulis atas ketertarikannya 

sehingga melakukan penelitian sebagai topik pembahasan, setelah itu 

munculah rumusan masalah, tujuan dan kegunaannya, tinjauan pustaka, 

kerangka teori, metode yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang 

merupakan sebuah tata urutan pembahasan materi yang dikaji. 

   Bab Dua, berisi tentang Hal-hal umum mengenai praktik sambung 

rambut (Hair Extension). 

   Bab Tiga, Prinsip Ma’anil Hadis dan Pemaknaan Hadis-Hadis 

tentang Sambung rambut (Hair Extension), serta pembahasan hadis menurut 

Yusuf Qaradhawi. 

   Bab Empat, berisi tentang Analisis-analisis Praktek Sambung 

rambut (Hair Extension) Dalam Perspektif Hadis. 

   Bab Lima, berisi sebuah penutup yang berisi kesimpulan, kritik, dan 

saran atau masukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan berbagai tahap pengkajian hadis mengenai 

sambung rambut (Hair Extension) baik ditinjau dari pemaknaan tekstual 

maupun kontekstual kekinian, bisa diambil sebuah kesimpulan yakni 

sebagai berikut: 

1. Dengan menggunakan metode ma’anil hadis yang digunakan dalam 

memngkaji dan membedah-bedah hadis mengenai sambung rambut 

maka, dapat disimpulkan bahwa Al-Washilah disini adalah perempuan-

perempuan yang menyambung rambut dan diminta disambungkan 

rambutnya, Allah Swt melaknat perbuatan tersebut, sama halnya dengan 

Rasulullah Saw yang juga mencela dan melarang perbuatan tersebut, 

karena perbuatan ini merupakan kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang 

yahudi bani Israil yang menggunakan sambung rambut dengan tujuan 

menarik laki-laki untuk berbuat zina, dan hal ini dilakukan juga dengan 

tujuan memalsukan diri untuk melacur. Jika perbuatan tersebut 

dilakukan karena hanya untuk mendapatkan keindahan dan untuk 

mempercantik diri sendiri maka perbuatan ini dilarang keras, pelarangan 

ini disebabkan karena adanya unsur merubah ciptaan Allah Swt, 

merubah fitrah juga merupakan hal yang dilarang oleh ajaran agama. 
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2. Praktek sambung rambut (Hair Extension) jika ditinjau dari perspektif 

hadis, praktek ini merupakan praktek yang dilarang bahkan dilaknat 

karena: pertama, merubah ciptaan Allah Swt, kedua, terdapat az-zuur 

(kepalsuan), ketiga, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka 

praktek sambung rambut (Hair Extension) ini lebih banyak madharatnya 

daripada manfaatnya. Tidak banyak diketahui bahwa menyambung 

rambut dengan sesuatu apapun itu dilarang, pada umumnya diketahui 

bahan yang tidak diperbolehkan hanya rambut asli manusia, dan bulu 

hewan saja. 

3. Sambung rambut ini merupakan praktek atau penemuan baru didunia 

kecantikan, namun kenyataannya praktek ini sudah ada dari zaman 

dahulu dan terus berkembang dari masa ke masa, baik dari alat, nama 

maupun metodenya. Praktek ini juga dilakukan dengan tujuan dan 

maksud yang berbeda-beda. 

4. Praktek sambung rambut pada saat ini tidak hanya menggunakan rambut 

asli manusia dan bahan sintetis saja, namun pada era sekarang terdapat 

bahan yang terbaru untuk melakukan sambung rambut yakni rambut 

premium, dengan menggunakan alat dan metode-metode yang canggih 

untuk memasangnya, dan praktek ini bertentangan dengan hadis karena 

memanfaatkan anggota tubuh yang lainnya dan lebih banyak kerugian 

yang didapat. 
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B. Saran 

Penelitian dalam skripsi ini terkait dengan sebuah trend yang sedang 

digandrungi para wanita pada zaman sekarang yakni sambung rambut (Hair 

Extension) dalam perspektif hadis, yang mana skripsi ini tidak bersifat final, 

karena tentu masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam tulisan ini. 

Penulis memahami hadis tersebut dengan menggunakan metode dari ulama 

kontemporer yakni Yusuf Qaradhawi, yang mana dalam kepenulisan ini 

masih sebatas pemaknaan hadis saja. Sehingga masih terbuka lebar dan luas 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih detail dan jelas, 

dengan menggunakan berbagai macam metode dan pendekatan serta 

perspektif yang lainnya, meskipun demikian, penulis sangat berharap 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta wacana 

keagamaan, khususnya dalam bidang-bidang hadis. 

Untuk selanjutnya penulis tidak lupa menyarankan untuk selalu 

menjaga penampilan agar terlihat indah, karena Allah Swt menyukai 

keindahan, tetapi harus dan perlu diingat bahwa menjaga penampilan juga 

harus mengetahui batasan-batasannya, selalu hiasi setiap langkah dihidup 

kita dengan selalu melakukannya sesuai ajaran agama Islam. 
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