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Perbedaan Kondisi Wanita Barat (Western) dengan Wanita Muslimah 

Sumber : www.shobohat.com  

Data statistic dan informasi lainnya berasal dari sumber resmi yang dikumpulkan selama kurang lebih 9 bulan.  

Video : http://www.youtube.com/watch?v=TlptfyU37Zg&feature=colike  

 

Beginilah media massa barat menggambarkan tentang wanita Muslimah : 

 

Akibat dari hal ini adalah, orang-orang barat menganggap bahwa wanita Muslimah adalah kaum yang tertindas dan 

terkurung sepanjang hidupnya.  

Dan sebaliknya, media massa barat menggambarkan bahwa kehidupan para wanita barat berada dalam kondisi yang 

paling baik : 

 

Penggambaran media massa barat yang menyesatkan ini hanyalah menggambarkan sedikit momen kecil 

kebahagiaan para wanita barat, dan mengabaikan kenyataan tentang kondisi penderitaan dan kepedihan para 

wanita barat dalam jangka waktu yang panjang selama ini. 

Sebagai akibatnya, banyak kaum Muslimin yang memiliki kesan yang salah yakni bahwa kaum Muslimin menyangka 

bahwa para wanita barat hidup dalam sebuah kehidupan yang bahagia bersama pasangan mereka. 

http://www.shobohat.com/
http://www.youtube.com/watch?v=TlptfyU37Zg&feature=colike
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Akan tetapi, apakah demikian kenyataan sebenarnya ? 

- Apa yang terjadi di rumah-rumah mereka ? 

- Apa yang terjadi di tempat-tempat kerja mereka ? 

- Apa yang terjadi di balik tirai penutup para media massa barat tersebut ? 

Mari kita lihat saksikan bersama akan kenyataan yang ada ini ….  

 

1. Eksploitasi Seksual Terhadap Kaum Wanita Barat 

Dalam dunia barat, kaum pria diberikan kebebasan untuk mengeksploitasi kaum wanita dengan tanpa adanya 

penghormatan dan penjagaan terhadap hak kaum wanita baik secara tanggung jawab finansial maupun emosional. 

Mereka memperlakukan kaum wanita layaknya pelacur yang tanpa bayaran guna melayani kaum pria sebagai 

pacar/pasangannya tanpa ikatan nikah.  

Dan apabila sang wanita pasangannya tersebut hamil akibat pergaulan bebas yang mereka lakukan, maka perlu 

perjuangan keras dari wanita tersebut untuk bisa menuntut pascar/pasangannya tersebut guna mengasuh anak yang 

lahir di luar nikah tersebut atau apabila dirasa sulit maka dilakukanlah aborsi. 

- Di USA, sekitar 10 juta keluarga diasuh oleh single mother (seorang ibu tanpa ayah). (Sumber : US Census Bureau) 

- Di USA, setiap tahunnya terdapat sekitar 1 juta bayi dibunuh karena aborsi, dan selama masa 1973-2002 

terdapat sekitar 42 juta bayi yang dibunuh karena aborsi. (Sumber : www.cdc.gov ) 

Adapun kondisi Kaum Muslimah dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimah : 

- Dalam aturan Islam, hubungan antara pria dan wanita telah diatur dalam suatu aturan yang mulia yakni 

dengan ikatan pernikahan guna melindungi hak kaum wanita dan anak-anaknya kelak. 

- Dalam aturan Islam, sebuah ikatan pernikahan merupakan hubungan ikatan cinta dan komitmen yang tulus 

antara pria dan wanita, contohnya yakni dengan adanya kewajiban mahar sebagai hak penuh wanita saat 

pernikahan, kewajiban suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, kewajiban suami untuk berlaku 

lemah lembut terhadap istri dan keluarganya sekaligus menjaga dan mendidik mereka, dan aturan-aturan 

mulia  lainnya yang dapat membuat terbentuknya sebuah keluarga yang sakinah wa mawaddah wa rohmah 

(keluarga yang tenang, penuh kasih sayang, dan cinta kasih). 

 

2. Tersebarnya Penyakit Menular Seksual (PMS) 

 

Kehidupan dunia barat yang serba permisif, menganut kehidupan seks bebas, dan juga bebasnya kaum pria dan 

wanita saling berbaur telah menyebabkan tersebar luasnya penyakit menular seksual (PMS).  

Kaum wanita di barat tidak hanya merasa menderita dengan seringnya pasangan mereka berganti-ganti pasangan 

dan dengan mudahnya mencampakkan rasa cintanya dengan banyaknya perselingkuhan, namun ternyata kaum 

wanita barat pun menderita pula dengan tersebarnya PMS dari pasangan-pasangan mereka. 

http://www.cdc.gov/


3 

 

- Di USA, lebih dari 65 juta orang terkena penyakit menular seksual dan jumlahnya terus bertambah karena 

hampir sekitar 15 juta orang terkena setiap tahunnya. (Sumber : www.cdc.gov ) 

 

Adapun kondisi Kaum Muslimah dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimah : 

- Dalam aturan Islam, telah ada aturan pelarangan terhadap hubungan di luar nikah. Dan tidak pula 

dibenarkan di dalam aturan Islam berbaurnya kaum pria dan wanita secara bebas. Demikian pula adanya 

aturan tentang adab berpakaian bagi kaum wanita Muslimah yakni dengan menutup seluruh tubuh mereka 

sehingga kaum wanita Muslimah terjaga dari pandangan buruk kaum pria dan tercegah dari tersebarnya 

penyakit menular seksual tersebut sebagaimana yang terjadi di dunia barat. 

- Fakta yang ada  tentang penyebaran virus HIV di dunia pada tahun 2005 : 

 

Keterangan : makin cerah warnanya maka makin rendah tingkat penderita HIV 

Lihatlah data yang ada ini ! Silakan Anda bandingkan antara negar yang penduduknya mayoritas Muslim 

dengan negara-negara barat yang katanya lebih ber-adab…!  

 

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

 

- Di USA, sekitar 40% - 50% dari pembunuhan yang menimpa kaum wanita adalah disebabkan karena dibunuh 

oleh pasangan intim mereka sendiri. (Sumber : US Department of Justice) 

http://www.cdc.gov/
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- Di USA, setiap tahunnya sekitar 1320 wanita dibunuh oleh pasangan intim mereka sendiri. (Sumber : US 

Department of Justice) 

- di USA, setiap tahunnya sekitar 3-4 juta wanita terluka disebabkan kekerasan yang dilakukan oleh 

pasangannya. (Sumber : US National Institute of Health) 

 

Adapun kondisi Kaum Muslimah dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimah : 

- penyebab utama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah disebabkan oleh pengaruh alcohol 

(minuman keras) dan kehidupan bebas antara 2 insan yang menyebabkan timbulnya rasa kecemburuan, 

kecurigaan, dan takut kehilangan pasangan karena rendahnya rasa kesetiaan terhadap pasangan. Hal inilah 

yang menjadi penyebab utama tersebut. Dalam aturan Islam, telah ada aturan pelarangan terhadap 

minuman keras (alcohol) dan berbaurnya kaum pria dan wanita secara bebas. 

 

4. Pemerkosaan 

 

Di USA, terdapat sekitar 683 ribu wanita diperkosa setiap tahunnya yang artinya setiap jam nya ada sekitar 

78 wanita yang diperkosa. Setidaknya telah terdapat 2,1 juta wanita yang diperkosa di USA, dan hanya 

sekitar 16% saja dari korban pemerkosaan tersebut yang melapor ke pihak kepolisian. (sumber : US Department 

of Justice) 

Adapun kondisi Kaum Muslimah dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimah : 

- Di dalam aturan Islam telah memberikan upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kasus 

pemerkosaan yakni dengan dilarangnya minuman keras (alkohol), dilarangnya perbauran kaum pria dengan 

wanita secara bebas, dan juga adanya perintah hijab untuk menutupi aurot tubuh kaum wanita. 

 

5. Terjadinya Campur Baur Pria/Wanita dan Kasus Pelecehan Seksual di Tempat Kerja 

 

Apakah yang telah didapat kaum wanita barat tatkala mereka keluar bekerja bercampur baur bersama dengan 

kaum pria ? Apakah memang mereka benar-benar telah mendapatkan keberuntungan…? 

- Sekitar 95% - 97% jabatan level manajerial di perusahaan industrial jajaran Fortune 1000 dan di perusahaan 

jajaran Fortune 500 adalah kaum pria.  

- Porsi terbesar posisi kaum wanita adalah pada pekerjaan-pekerjaan yang memiliki upah dan prestise yang 

rendah, pekerja lepas, atau pekerjaan yang tidak memiliki jalur karir yang jelas. (sumber : US Department of Labor – 

Glass Ceiling Report) 

- Fakta yang ada di USA : 

a. Sekitar 89% pekerjaan pembantu rumah tangga dan petugas kebersihan/ cleaning service adalah kaum 

wanita 

b. Sekitar 97% pekerjaan sekretaris dan asisten administrasi adalah kaum wanita 
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c. Sekitar 74% pekerjaan pelayan (di toko, restoran, dan lainnya) adalah kaum wanita 

d. Sekitar 93% pekerjaan resepsionis dan juru ketik adalah kaum wanita. (sumber : US Department of Labor) 

- Kaum wanita barat, alih-alih mereka memasak dan melayani suami dan anak-anak mereka di rumah, akan 

tetapi justru mereka malah memasak dan melayani kaum pria di restoran-restoran tempat mereka bekerja 

hanya demi upah yang sedikit.  

- Kaum wanita barat, alih-alih mereka membersihkan rumah mereka sendiri, akan tetapi justru mereka malah 

membersihkan  kamar dan toilet di hotel-hotel dan perkantoran tempat mereka bekerja sebagai cleaning 

service hanya demi upah yang sedikit. Sungguh ironis….! 

 

- Kaum wanita barat, alih-alih mereka menerima dan menyambut suami dan anak-anak mereka di rumah 

sebagai sang kepala rumah tangga, akan tetapi justru mereka malah menerima, menyambut, dan berkerja 

kepada para pria asing sebagai atasan atau manajer mereka dikarenakan tugas pekerjaan sebagai resepsionis 

atau sekretaris yang juga demi upah yang sedikit. 

- Kaum wanita barat, alih-alih mereka bisa bekerja dengan aman dan nyaman di rumah mereka sendiri, akan 

tetapi justru mereka mau menerima resiko menjadi objek eksploitasi dan kekerasan seksual dikarenakan 

berbaurnya mereka dengan bebas bersama kaum pria di tempat-tempat kerja mereka yang sekali 

lagi…hanya demi upah yang sedikit. 

 

Dan pada sebagian kaum wanita barat, kondisi seperti ini sangatlah menyulitkan mereka dikarenakan hal tersebut 

justru akan membuat kaum wanita barat berada dalam tekanan kaum pria dan juga menjadi objek eksploitasi 

semata. 

Sungguh sangat tidak beruntung para kaum wanita barat tersebut….! Ternyata….menyedihkan sekali nasib mereka. 
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Adapun kondisi Kaum Muslimah dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimah : 

- Di dalam aturan Islam, seorang suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-

anaknya sehingga para istri bisa dengan aman dan nyaman mendidik anak-anak dan mengatur rumah tangga 

mereka. 

- Di dalam aturan Islam, yang memiliki tugas mencari nafkah adalah para suami. Sedangkan tugas seorang istri 

adalah mengatur rumah tangga yakni melayani suami dan anak-anak mereka serta mengatur rumah tangga. 

Hal ini tentunya menjadikan kaum wanita Muslimah aman dari segala kemungkinan mendapatkan gangguan 

maupun adanya unsur eksploitasi terhadap mereka. 

- Di dalam aturan Islam, tugas seorang istri sebagaimana tersebut di atas telah Allah Ta’ala janjikan balasan 

pahala yang sangat besar di dunia dan akhirat. Di dunia mereka mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan 

dengan adanya suasana rumah tangga yang harmonis, dan di akhirat mereka mendapatkan balasan al jannah 

(surga) dari Allah Ta’ala. Walhamdulillah….segala puji hanya bagi Allah. 

 

6. Eksploitasi Seksual Terhadap Kaum Wanita Barat 

 

- Di USA dan Eropa, kaum wanita telanjang dijadikan sebagai alas makanan (meja) di restoran – restoran 
(sumber : New York Times) 

- Di Australia dan Inggris, kaum wanita telanjang atau topless dijadikan sebagai tukang cuci mobil di tempat-

tempat pencucian mobil (sumber : Reuters dan BBC) 

- Di negara-negara barat, pornografi telah berkembang pesat menjadi sebuah industri besar-besaran yang 

omset nya di USA saja bisa mencapai $ 12,000,000,000,- (dua belas milyar dollar) per tahunnya               
(sumber : Reuters) 

- Di USA, dalam setahun sekitar 50 ribu wanita dan anak-anak menjadi korban sexual trafficking               
(sumber : US Department of State) 

Adapun kondisi Kaum Muslimah dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimah : 

- Di dalam aturan Islam, telah diatur segala macam hal yang bisa melindungi kaum wanita dari kemungkinan 

munculnya gangguan maupun unsur eksploitasi dari kaum pria yang memiliki niat jahat.  

- Di dalam aturan Islam, telah diwajibkan kepada kaum pria untuk senantiasa menjaga harkat dan martabat 

kaum wanita, sehingga kaum wanita Muslimah dapat hidup dengan memiliki harkat dan martabat yang 

mulia. 

- Contoh dari hal ini : 

a. Islam mewajibkan kepada kaum wanita Muslimah untuk menutup aurot tubuh mereka dengan pakaian 

yang baik (menutup suluruh tubuh, tebal dan tidak tipis, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak menarik 

perhatian kaum pria baik dari segi warna maupun corak, tidak memakai wewangian) tatkala keluar 

rumah atau berada di lingkungan kaum pria yang bukan mahromnya. 

b. Islam mewajibkan kepada kaum pria Muslim dan kaum wanita Muslimah untuk menjaga pandangan 

mereka dari hal-hal yang tidak diperkenankan. 
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c. Islam melarang kaum wanita Muslimah bepergian dengan tanpa didampingi mahrom mereka dari 

kalangan pria dewasa sehingga bisa menjaga dari kemungkinan adanya gangguan terhadap kaum wanita 

Muslimah dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab kaum pria Muslim terhadap kaum wanita 

Muslimah. 

d. Islam hanya menghalalkan hubungan seorang pria dan wanita dengan ikatan pernikahan yang diniatkan 

bukan untuk main-main (misalnya aturan nikah mut’ah/kontrak sebagaimana yang dijalani oleh kaum 

pemeluk agama Syi’ah). 

 

7. Ketidaksetiaan Pasangan Hidup dan Mudahnya Bergonta-Ganti Pasangan 

 

- Di USA, sekitar 29% kaum pria selama hidupnya memiliki 15 atau lebih wanita sebagai sexual partners.               
(sumber : www.cdc.gov ) 

- Di Inggris, sekitar 42% orang dewasa mengakui bahwa mereka pernah melakukan affairs/selingkuh, dan di 

USA sekitar 50% orang dewasa mengakui bahwa mereka juga pernah melakukan affairs/selingkuh.       
(sumber : BBC) 

Adapun kondisi Kaum Muslimin dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimin : 

- Di dalam aturan Islam, telah ada aturan yang bertujuan untuk mencegah adanya hubungan bebas antara pria 

dan wanita, serta mencegah adanya perselingkuhan dalam sebuah rumah tangga yakni dengan adanya 

hukum had terhadap pelaku zina. Hal ini tentunya akan menimbulkan efek jera dan rasa takut bagi orang-

orang yang mau melakukan perbuatan zina, sehingga pada akhirnya kondisi masyarakat pun terjaga. 

- Bagi pelaku zina yang belum menikah maka mendapatkan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama 

setahun, sedangkan bagi pelaku zina yang pernah menikah maka dihukum rajam dengan cara dilempari batu 

sampai mati, dengan syarat adanya pengakuan dari pelaku zina atau adanya 4 orang saksi yang adil yang 

melihat langsung proses “masuknya timba ke dalam sumur”. Syarat ini diberlakukan agar manusia tidak pula 

menjadi bermudah-mudahan untuk menuduh seseorang berbuat zina. 

 

8. Hilangnya Kebahagiaan Hidup dan Penderitaan Psikologi 

 

- Tingkat bunuh diri di negara-negara barat merupakan yang tertinggi di dunia. Di USA, rata-rata per tahunnya 

terdapat 8,4 juta orang dewasa yang berpikiran untuk melakukan bunuh diri. (sumber : US Departmen of Health) 

- Bahkan, banyak dari kalangan orang-orang terkenal mereka yang melakukan bunuh diri seperti : 

a. Marilyn Monroe (artis ternama) 

b. Mary Kay Bergman (artis ternama) 

c. Deborah Laake (penulis ternama) 

d. Madalina Manole (penyanyi dan artis ternama) 

e. Sylvia Plath (novelis ternama) 

http://www.cdc.gov/
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f. Margaux Hemingway (artis ternama) 

g. Li Tobler (artis Swiss) 

Data tabel tingkat bunuh diri yang dilansir WHO berdasarkan kelompok agama : 

 

Dari tabel di atas : 

“Tingkat bunuh diri kaum Muslimin merupakan yang terendah se-dunia, bahkan mendekati angka nol” 

Maka wahai manusia, Islam merupakan satu-satu nya jalan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki. 

Oleh karena itu…masuklah kalian ke dalam Islam…! Tidakkah kalian ingin untuk mengikuti saudara-saudara kalian 

yang telah lebih dulu memeluk agama Islam…? 

Telah banyak orang-orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Agama Islam saat ini adalah agama 

dengan tingkat pertumbuhan pemeluknya yang tertinggi dan tercepat di dunia. (sumber : CNN & BBC) 

 

Adapun kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Muslimin dan Muslimah dengan Islam : 

- Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa minuman keras (alkohol) merupakan penyebab terbesar 

terjadinya kekerasan di masyarakat, maka di dalam aturan Islam telah diharomkan khomr (minuman keras) 

dan termasuk dosa besar bagi para peminumnya maupun pembuatnya dan juga terhadap orang-orang yang 

bekerja sama di dalamnya. 

- Dalam hal menjaga harkat, martabat, kesantunan, dan moralitas dalam masyarakat, maka di dalam aturan 

Islam telah diatur segala macam upaya guna menjaga hal-hal tersebut seperti : 

a. Kaum wanita mendapatkan kedudukan yang benar-benar dimuliakan dalam Islam dan dijaga dari segala 

kemungkinan munculnya gangguan terhadap mereka sebagaimana telah disebutkan di atas. 

b. Para orang tua (ayah dan ibu) memiliki kedudukan yang tinggi dan mulia dalam Islam. Terlebih lagi 

kedudukan seorang ibu dalam Islam, maka sungguh benar-benar dimuliakan. Dalam ajaran Islam, 

berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah amalan yang sangat mulia. 
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c. Dalam hal pergaulan maupun hubungan sosial, Islam telah mengatur bahwa tidak boleh terjadi 

percampurbauran antara kaum pria dengan kaum wanita secara bebas. Hal ini tentunya akan 

memunculkan kenyamanan bagi masing-masing pihak (pria dan wanita) untuk bisa bergaul dengan aman 

dan nyaman tanpa ada kekhawatiran munculnya gangguan maupun godaan. 

d. Dalam hal hubungan antara pria dan wanita, Islam telah mengatur melalui jalur pernikahan dan 

melarang perbuatan zina dan sarana-sarana yang menuju ke arah perbuatan zina (pacaran, mengumbar 

pandangan terhadap lawan jenis, menampakkan aurot tubuh kepada selain mahrom, dan semisalnya). 

Hal-hal ini pada akhirnya akan menjaga kehormatan masing-masing individu maupun masyarakat. 

 

9. Fakta-Fakta Tentang Kekerasan dan Pelecehan Seksual Terhadap Kaum Wanita 

 

Disebabkan oleh percampurbauran secara bebas antara kaum pria dan wanita di tempat-tempat kerja maupun di 

sekolah-sekolah, fakta yang ada adalah : 

- Di USA, dari hasil survey sekitar 78% kaum wanita barat melaporkan terjadinya upaya pelecehan seksual 

sedikitnya sebanyak satu kali. (sumber : US Department of Veterans Affairs) 

- Di USA, dari laporan hasil survey terdapat lebih dari 70% perawat wanita mendapatkan pelecehan seksual 

dari pasien-pasien pria maupun rekan kerja pria mereka. (sumber : US National Institutes of Health) 

Adapun kondisi Kaum Muslimah dan ini merupakan kelebihan yang Allah berikan pada kaum Muslimah : 
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Berkebalikan dari keadaan kaum wanita di negara-negara barat, kaum wanita Muslimah di negara yang menerapkan 

aturan Islam justru mendapatkan suasana kerja yang aman dan nyaman, baik itu suasana di rumah sebagai seorang 

ibu rumah tangga maupun suasana di tempat-tempat kerja dan sekolah-sekolah mereka. 

 

10. Sedikit Ulasan Tentang Syari’at Hijab (Pakaian Kaum Wanita Muslimah) 

 

 

 

Tatkala orang-orang barat melihat kepada kaum wanita Muslimah yang memakai hijab yang syar’i seperti gambar di 

atas, kebanyakan orang-orang barat tersebut menyangka bahwa kaum wanita Muslimah tersebut berada dalam 

kondisi yang tertekan dan tertutup sepanjang hidupnya.  

 

Orang-orang barat tidak mengetahui bahwa sebenarnya kaum wanita Muslimah tersebut hanyalah mengenakan 

hijab mereka tatkala keluar rumah atau tatkala ada kaum pria yang bukan mahrom mereka. (mahrom adalah pria yang 

dilarang menikah karena adanya hubungan darah atau hubungan perkawinan atau hubungan sepersusuan. Contoh mahrom bagi kaum wanita 

: ayah/kakek dan seterusnya ke atas, anak/cucu dan seterusnya ke bawah, adik/kakak seayah/seibu/seayah-seibu, saudara sesusuan, dan 

lainnya) 

Dan 95% dari seluruh waktu bagi kaum wanita Muslimah justru mereka tidaklah mengenakan hijab luarnya, dan 

mereka bisa berpakaian sebagaimana yang biasa tampak terhadap sesama kaum wanita, seperti di sekolah-sekolah / 
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unuversitas-universitas khusus kaum wanita, tempat-tempat kerja yang khusus kaum wanita, di rumah-rumah 

mereka, di acara-acara yang dikhususkan untuk kaum wanita, dan sebagainya. 

Tentu saja, kesalahpahaman orang-orang barat di atas baru akan hilang jika saja mereka melihat sendiri bagaimana 

kenyataan yang ada terhadap kaum wanita Muslimah dalam beraktifitas di tempat-tempat tersebut di atas yang 

justru para kaum wanita Muslimah juga mengenakan pakaian dan perhiasan yang terbaik dan mahal, memakan 

makanan-makanan yang lezat, bersenang-senang dengan rekan sejawat mereka sesama kaum wanita Muslimah 

dalam perkara yang baik. 

 

Adapun keuntungan-keuntungan yang dirasakan dengan adanya aturan hijab dan larangan percampurbauran secara 

bebas antara kaum pria dan kaum wanita adalah : 

1. Dengan mengenakan hijab yang syar’i dan mencegah adanya pencampurbauran antara kaum pria dan kaum 

wanita secara bebas serta aturan-aturan Islam lainnya yang semisal maka dapat berdampak positif di 

antaranya : 

- untuk mencegah adanya upaya eksploitasi terhadap tubuh kaum wanita,  

- mencegah adanya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap kaum wanita,  

- mencegah adanya upaya pemerkosaan terhadap kaum wanita,  

- mencegah adanya perselingkungan dalam rumah tangga,  

- mencegah terjadinya perzinaan yang pada akibatnya akan merusak tatanan nasab dan masyarakat,  

- mencegah munculnya penyakit menular seksual,  

- mencegah tingginya angka perceraian dalam rumah tangga 

- mencegah timbulnya kekerasan dalam rumah tangga 

2. Dan bagi pribadi wanita Muslimah yang mengenakan hijab yang syar’i di saat keluar rumah juga dapat 

mengurangi dampak negative sinar ultra-violet dari sinar matahari yang dapat merusak kulit, membuat kulit 

cepat keriput, penuaan dini, dan juga kanker kulit yang merupakan angka penyakit kanker terbesar di USA 
(sumber : www.cdc.gov ) 

 

http://www.cdc.gov/
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Dengan demikian wahai sekalian manusia….masihkah kalian akan menganggap bahwa hijab yang syar’i bagi kaum 

wanita Muslimah adalah aturan yang terbelakang dan menyusahkan kaum wanita ??? Tidakkah kalian mau 

menerima kenyataan ini …? 

 

11. Ketidaktaatan dan Durhaka Kepada Orang Tua 

 

- Di USA, sekitar 52% wanita yang berumur 75 tahun atau lebih ternyata hidup sendirian (baik itu di rumah-

rumah mereka, di panti-panti jompo, maupun yang hidup di jalanan) tanpa ada anak-anak nya yang mau 

mengasuh dan peduli terhadapnya. (sumber : US Census Bureau) 

- Namun berkebalikan dengan hal di atas, justru kaum wanita Muslimah sebagian besarnya menikmati masa 

tua mereka dengan dikelilingi oleh anak-anak maupun cucu-cucu yang merawat mereka dikarenakan adanya 

aturan dari Allah Ta’ala di dalam Islam yang mewajibkan berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini 

sebagaimana tatkala Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi wasallam ditanya secara makna : “Wahai 

Rosululloh, siapakah orang yang paling berhak untuk dimuliakan?” Maka Nabi Muhammad shollallohu ‘alaihi 

wasallam menjawab : “ibu mu, kemudian ibu mu, kemudian ibu mu, kemudian ayah mu.” 

 

Inilah kenyataan-kenyataan yang ada wahai sekalian manusia…..! 

Sekarang…..tidakkah kalian tertarik untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak dengan 

memeluk Islam ??? 

kondisi masa tua wanita barat kondisi masa tua wanita Muslimah 


