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Mar'atus sholihah: Salahkah Ketika 
Wanita Bersuara?

Oleh; Siti Muthmainnah*)
Asal manusia secara esensial yakni berasal dari 

Allah yang diciptakan berupa nur (cahaya), ruh 
(hidup), dan ghaib (tidak nampak oleh mata kasar). 
Ia tidak dapat didefinisikan olek kata–kata, bunyi, 
huruf, ataupun sesuatu, melainkan hanya Dia yang 
dapat mengetahui dan memahaminya. Sedangkan  
usul manusia adalah berasal dari air dan thin 
(tanah). 

Manusia di hadapan Rabb berbeda dengan 
mahluk yang lain, seorang mahluk yang mempunyai 
kelebihan luar biasa. Terbukti dengan jatuhnya 
pilihan Allah kepada manusia sebagai “KHALIFAH”; 
yang mewakili-Nya dalam mengatur alam dan 
ekosistem ilahiyah yang rahmatan lil'alamin; 
menaburkan potensi yang selaras, seimbangan, 
kemanfaatan, dan kasih sayang keseluruh penjuru 
alam.

Allah memosisikan wanita pada tigkatan 
tertinggi perhiasan dunia. Dengannya Allah 
memberikan seperangkat potensi yang besar. 

Dalam dirinya terdapat daya maksotis/goda. 
Wanita dengan keindahan fisiknya dapat membawa 
potensi fitnah. Pesona yang dibawanya akan 
memikat syahwat para kaum adam sehingga ia 
harus pandai membawa diri dan menjaga amanah 
Allah yang telah di anugerahkan kepadanya.

Gambaran sebuah penjagaan diri tidak sebatas 
terhadap tubuhnya saja, akan tetapi terdapap 
suaranya. Karena kalau tidak hati–hati, suara 
lembut wanita akan membawa madharat dan 
minimbulkan fitnah yang besar pula.

Meski suara wanita berpotensi menimbulkan 
fitnah, namun tidak berarti suaranya itu termasuk 
aurat. Dijelaskan dalam fiqih 'Ala al -madzahibil 
Arba'ah bahwa suara perempuan bukanlah aurat, 
karena istri–istri Rasulullah pun berbicara dengan 
para sahabat beliau. Para sahabat itu 
mendengarkan hukum–hukum agama (baca: 
syara') yang diajarkan ibu-ibu kaum mukmin itu. 
Namun demikian, mendengarkan suara wanita 
dilarang jika dikhawatirkan bisa tergoda karenanya.

Ketika ada seorang wanita yang menghadap 
Amirul Mukmin Umar bin Khatab R.a., beliau hendak 
membatasi mahar (mas kawin) baginya, maka 
wanita itu membaca firman Allah :

“Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri 
yang lain, sedangkan kamu telah memberikan 
kepadanya harta yang banyak, maka jangan 
kamu mengambil kembali dari padanya 
sedikitpun “  (An- Nisa : 20).

Seketika itu berkatalah Umar bin Khatab , 
“Benarlah wanita dan Umar keliru “. Andaikan 
suara itu aurat, pastilah Amirul mukminin Umar bin 
Khatab mencegah bahkan melarang wanita itu 
membaca sesuatu.

Dari penjelasan penulis sudah jelas bahwa 
suara wanita bukanlah aurat sebagainama 
tubuhnya. Akan tetapi, kalau ada seorang wanita 
yang ingin membangkitkan nafsu lelaki terhadapnya 
dengan melembutkan dan melemahkan-
gemulaikannyan, atau memang suaranya lemah 
gemulai layaknya sebuah desahan yang bisa 
membangkitkan gejolak nafsu kaum adam, dengan 
sadar wanita itu semakin menjadi-jadi, maka 
perbuatan itu benar–benar terlarang. Ketentuan ini 
merujuk pada al- Qur'an  dalam surat A-Ahzab : 
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