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ABSTRAK 

  

Latar belakang penelitian ini adalah dengan penelitian 

di  sekolah menengah kejuruan YAPISDA Bandar Lampung ini dapat 

mengetahui bagaimana pengaruh mata pelajaran pai materi etika 

berbusana terhadap perilaku berbusana siswi dalam keseharian di 

sekolah. Hal ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan islami 

para siswi untuk menggunakan pakaian atau busana yang dikenakan 

saat ke sekolah. Selain itu pun para siswi di sekolah menengah 

kejuruan YAPISDA Bandar Lampung dapat mengetahui materi etika 

berbusana di mata pelajaran pendidikan agama islam. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini mengambil sampel dari latar 

belakang di SMK YAPISDA Bandar Lampung sehingga penelitian ini 

penggunaan teknik pengumpulan data yang digunakan berbentuk 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisa data pada penelitian 

ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. Penelitian ini juga menggunakan pengecekan keabsahan 

data di antaranya perpanjang keikutsertaan, ketekunan pengamatan, 

triangulasi sumber dan review informan. 

Hasil penelitian menunjukkan, Proses Pelaksanaan 

pembelajaran Pai Materi Etika Berbusana Dalam Membentuk Perilaku 

Berpakaian Siswi di SMK YAPISDA Bandar Lampung, yang mana 

pada pelaksanaannya Erika berbusana siswi dilihat dari perilaku siswi 

setelah mempelajari materi yang diberikan guru dalam pelajaran 

pendidikan agama Islam pada bab Etika berbusana. Faktor Pendukung 

dan penghambat/kendala pada proses pelaksanaan Pembelajaran di 

SMK YAPISDA Bandar Lampung pada pembelajaran Pai Materi 

Etika Berbusana yaitu terletak pada implementasi mengacu pada Etika 

Berbusana siswi seperti :  pertama pada pemakaian rok siswi diawal 

pembelajaran terlihat ketat setelah mempelajari etika berbusana dan 

prilaku berpakaian dalam syariat Islam  semakin membaik. Kedua 

pada pemakaian baju siswi, para siswi sebelumnya banyak yang 

memakai baju yangg pendek dan tidak menutupi pinggul setelah 

mengetahui beberapa materi dalam pelajaran pendidikan agama Islam 

pada  bab perilaku berpakaian, siswi mulai memahami bagaimana 
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memakai busana dalam konteks Islam.  Dan yang terakhir pemakaian 

jilbab, pada dasar nya dalam syariat Islam mengenakan jilbab ada 

aturan nya agar tidak menimbulkan syahwat yaitu dengan memakai 

jilbab menutupi dada, dalam perilaku berpakaian memakai jilbab di 

sekolah dianjurkan bagi umat Islam dari banyak nya siswi di SMK 

YAPSIDA semua memakai jilbab dan beragama Islam. Untuk itu 

dalam mempraktikkan etika berbusana dalam membentuk perilaku 

berpakaian siswi dapat secara perlahan dimengerti oleh para Siswi 

SMK YAPSIDA Bandar Lampung. 

  

 Kata Kunci: Etika Berbusana, Perilaku Berpakaian Siswi 
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M O T T O  

 

ًْ َءاَدَم قَْد أَنزَ  ِزي َسْىآتُِكْن َوِزيًشا َولِبَاُس ٱلتَّْقَىيَٰ يابَنِ ْلنَا َعلَْيُكْن لِبَاًسا يَُىَٰ

كَُّسوَن )األعساف :  ِ لََعلَّهُْن يَرَّ لَِك ِهْن َءايَاِت ٱَّللَّ لَِك َخْيٌس َذَٰ  (62َذَٰ

 

“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. 

dan pakaian takwa, Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah 

sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan 

mereka selalu ingat (Al-‘Araf : 26) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi 

penelitian ini, maka penulis jelaskan istilah yang terkandung 

dalam penelitian ini, yang berjudul: “IMPLEMENTASI 

PEMBELAJARAN PAI MATERI ETIKA BERBUSANA 

DALAM MEMBENTUK PERILAKU BERPAKAIAN SISWI 

DI SMK YAPISDA BANDAR LAMPUNG”. 

1. Implementasi  

Konsep implementasi awalnya berasal dari bahasa 

inggris berupa to implement. Dalam kamus besar Webster, kata to 

implement (mengimplementasikan) yang berarti to provide the 

means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu) dan to give practical effect to (untuk menimbulkan 

dampak/akibat terhadap sesuatu). Pengertian implementasi selain 

menurut Webster, dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van 

Horn bahwasanya “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu-individu pejabat-pejabat atau 

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada 

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijakan”.
1
  

Secara sederhana implementasi bisa diartikan 

pelaksanaan atau penerapan.
2
 Implementasi merupakan suatu 

proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu 

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa  

perubahan  pengetahuan,  keterampilan  maupun nilai, dan  sikap.
3
 

Jadi Implementasi yang dimaksud diatas adalah Implementasi yang 

                                                             
1Abdul Wahab, Solichin. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke 

Implementasi Kebijaksanaan Negara. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 65-66. 
2Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi kurikulum, 

(Jakarta: PT. Ciputat Press, 2005), h. 70 
3Mulyasa, Kurikulum berbasis kompetensi konsep, karakteristik, 

implementasi, dan inovasi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 93 
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dilakukan oleh guru Mata Pelajaran PAI dan Guru sekolah SMK 

YAPISDA. 

2. Pembelajaran PAI 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, mengimani, bertakwa, berakhalak mulia, 

mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab 

suci al-Quran dan al-Hadits, melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman.
4
 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, sopan 

santun, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah membentuk 

karakter yang terwujud dalam diri individu dengan perilaku 

dan sikap hidup yang dimilikinya.
5
  

3. Materi Etika Berbusana 

Akidah akhlak adalah mata pelajaran yang menanamkan 

dasar keimanan pada seseorang. Pembelajaran akidah akhlak 

tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan akan tetapi bertujuan 

untuk membentuk keimanan dan perkembangan perilaku dari 

setiap peserta didiknya, mengajarkan bagaimana hubungan 

manusia dengan tuhan dan bagaimana berperilaku terhadap 

sesame manusia yang satu dengan yang lainnya termasuk etika 

berbusana.  

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur 

manusia dalam segala aspeknya. Ajarkan Islam bukanya hanya 

mengatur hubungan vertikal manusia, melainkan juga hubungan 

horizontal dengan sesamanya. Karena itulah, Islam mengajarkan 

                                                             
4Prof. Dr. Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, Jakarta, Kalam 

Mulia, 2005, 

hlm. 21 
5 Zaim El-Mubarok, Membumikan Pendidikan Islam (Bandung: Alfabeta, 

2008), 2. 
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kepada manusia mulai dari cara makan, minum, tidur sampai 

bagaimana cara mengabdi kepada sang khalik. Sejak awal agama 

Islam telah menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya 

untuk menjaga sopan santun (adab) dalam berbagai aspek 

kehidupan karena sopan santun (adab) menunjukkan karakteristik 

kualitas kepribadian seorang muslim. Untuk memberikan 

gambaran lebih rinci, berikut akan dibahas adab berpakaian, 

berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu.
6
 

4. Membentuk 

Kata “Membentuk” dalam kamus Bahasa Indonesia 

(KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan bentuk.
7
 Sedangkan 

menurut istilah kata Membentuk diartikan sebagai usaha luar 

yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-

faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktivitas rohani 

atau jasmani. Dalam hal ini adalah bagaimana seluruh komponen 

yang ada di dalam sekolah menjadikan para siswa-siswi 

berperilaku keagamaan sesuai dengan yang diharapkan oleh 

sekolah. 

5. Perilaku Berpakaian 

Pakaian secara umum di pahami sebagai alat untuk 

melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindah penampilan. 

Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi tersebut pakaian pun 

dapat berfungsi sebagai alat komunikasi yang non-verbal, karena 

pakaian memiliki simbol-simbol yang mempunyai beragam 

makna. Islam menganggap pakaian yang dikenakan adalah 

sebagai simbol identitas, jati diri, kehormatan dan kesederhanaan 

bagi seseorang, yang dapat melindungi dari berbagai bahaya yang 

mungkin mengancam dirinya. Karena itu pakaian dalam islam 

                                                             
6Abdul, Roli Rohman, Menjaga Akidah dan Akhlak 2, (PT. Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri:2013), h.35 
7Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), 136. 
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karakteristik yang sangat jauh dari ekonomi apalagi tujuan yang 

mengarah pada pelecehan makhluk ciptaan Allah SWT.
8
  

Perilaku berpakaian yang baik di tunjukkan dengan 

kondisi nyaman apabila dilihat, menempatkannya pada posisi 

yang benar, tidak merasa terganggu apabila memakainya, orang 

lain senang memandang dan tidak terganggu, rapi, sopan, bersih 

dan indah. Dalam agama islam cara berpakaian sudah di atur dan 

diberi batasan-batasan. 

6. SMK Yapisda 

SMK YAPISDA Bandar Lampung Adalah tempat atau 

wadah dimana penulis akan melakukan penelitian untuk 

mengetahui penerapan etika berbusana pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam menunjang perilaku berpakaian 

siswi yang nantinya akan di harapkan menjadi pola keterbiasaan 

menggunakan etika saat berbusana.  

SMK YAPISDA Bandar Lampung merupakan salah satu 

sekolah menengah kejuruan negeri yang ada di Bandar lampung. 

Sama dengan SMK pada umumnya masa yang ditempuh dalam 

waktu 3 tahun pelajaran mulai dari kelas X sampai kelas XII 

dengan program pendidikan atau jurusan TKJ, administrasi 

perkantoran, multimedia, akutansi, pemasaran, animasi, tata boga, 

dan tata busana. SMK YAPISDA Bandar Lampung berdiri sejak 

tahun 1957 hingga sekarang dan mampu bersaing dengan sekolah 

lainya dengan sekolah lain baik negeri maupun swasta. Keadaan 

sarana dan prasarana yang dimiliki serta pembelajaran di SMK 

YAPISDA Bandar Lampung cukup menunjang proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berusaha untuk 

menerapkan bagaimana pembelajaran etika berbusana dalam 

menanggulangi perilaku berpakaian siswi selama berada di 

sekolah maupun masyarakat. 

 

                                                             
8Alfina Pengertian Pakaian, http//blogspot.com/2012/12/pengertian-

pakaian.Html, diambil tanggal 12 Desember 2021 pukul 11.00 WIB 
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B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul 

ini sebagai berikut: 

1. Karena pentingnya pembelajaran PAI materi etika berbusana 

dalam membiasakan pakaian siswi yakni ke arah peserta didik 

untuk meningkatkan pengetahuan berpakaian yang islami. 

2. Pentingnya Keberhasilan pendidikan Islam akan membantu 

terhadap keberhasilan pendidikan nasional. Begitu juga 

sebaliknya keberhasilan pendidikan nasional secara makro 

membantu pencapaian pendidikan Islam, sebab itu keberadaan 

pendidikan Islam oleh pemerintah dijadikan mitra untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

3. Proses pembelajaran merupakan proses pendidikan yang 

sangat penting terutama untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Tidak ada hasil jika tidak adanya proses. Jadi untuk 

menghasilkan peserta didik yang berhasil secara optimal 

dalam belajarnya maka diperlukan proses pembelajaran yang 

optimal pula. 

4. Karena di SMK YAPISDA telah melakukan pendisiplinan 

dalam hal berpakaian siswi setiap harinya, meskipun ada 

beberapa yang melanggar dalam berpakaian yang mengikuti 

zaman, sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

lebih lanjut. 

 

C. Latar Belakang Masalah  

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu 

tujuan nasional secara tegas dikemukakan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan tujuan pendidikan 

nasional, pendidikan adalah faktor yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia untuk mengembangkan potensi peserta didik 

yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan, iman, dan taqwa kepada 

tuhan yang maha Esa, hal ini sejalan dengan undang-undang 

sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 bab II berbunyi : 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dam bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab.
9
 

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendidik tidak 

saja dituntut menguasai materi pelajaran, strategi, dan metode 

mengajar, menggunakan media atau alat pembelajaran. Tetapi 

pendidik juga harus menciptakan situasi dan kondisi belajar 

mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan 

mencapai tujuan sesuai yang dikehendaki. 

Dalam proses pembelajaran pendidik mempunyai peran 

yang sangat penting dalam menentukan kualitas pembelajaran 

yang dilaksanakan, pendidik harus selalu menciptakan suasana 

yang kondusif dalam lingkungan pendidikan dan menjalankan 

tugasnya di dalam kelas dengan maksimal sehingga tercapai 

pembelajaran yang efektif. 

Proses pembelajaran yang efektif memungkinkan hasil 

belajar yang optimal pula. Namun kenyataannya masih banyak 

yang menganggap bahwa proses pembelajaran khususnya mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dianggap sebagai mata 

pelajaran yang kurang menarik dan bahkan banyak yang 

menyepelekannya. Hal itu dapat dipengaruhi dari beberapa faktor 

misalnya dari sistem pendidikan yang minim akan materi adab 

dan sifat-sifat ketuhanan, kurang tepatnya pendidik dalam 

memilih strategi dan penggunaan metode, pembawaan gaya 

mengajar pendidik yang monoton, serta kurangnya penguasaan 

keilmuan pendidik dalam hal teori dan praktik keagamaan. Para 

pendidik dengan ilmunya bukan hanya mampu memberikan 

gambaran dan pemahaman keagamaan yang luas kepada anak 

                                                             
9Undang-undang System Pendidikan Nasional 1, (Jakarta: Redaksi Sinar 

Grafik, 2008), h.7. 
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didiknya, tetapi juga dapat mempraktikkan keilmuan yang 

dikuasainya dalam perilaku kesehariannya. 

Allah SWT telah memberi anugrah nikmat pengetahuan 

tentang tata cara berpakaian, karena berbusana atau berpakaian 

dapat anugrah kesadaran dan ketakwaan seseorang. Hal ini 

ditegaskan oleh firman allah dalam Q.S Al-Ahzab : 59 yang 

artinya : 

“Hai anak Adam sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah 

untuk perhiasanmu. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. 

Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan 

Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”. 

Dari ayat diatas bahwa Tuhan menjelaskan terhadap 

umatnya dengan seruan agar menutupi auratnya dan menjaga diri 

serta mengendalikan hawa nafsu. Etika berpakaian ini sangat erat 

kaitan nya dengan permasalahan akhlak. Untuk mewujudkan 

etika berpakaian yang benar harus disamakan dengan akhlak. 

Siswi Sekolah Menengah Kejuruan YAPISDA Bandar Lampung 

salah satu yang menyelenggarakan pendidikan yang memiliki 

kewajiban untuk membimbing dan mengajarkan peserta didik dan 

pengetahuan termasuk dalam menerapkan etika berpakaian yang 

baik sesuai ajaran agama islam. 

Dewasa ini mengamati cara-cara berpakaian para siswa-

siswi di sekolah yang keluar dari pada jalurnya, dan cenderung 

ketat dan transparan. Sebabnya pun banyak, mulai dari 

lingkungan sekitar yang berawal dari media elektronik, dan 

menjadikan pakaian yang ketat dan transparan menjadi trend bagi 

kalangan pelajar. Lalu jika ia belajar dari contoh berbusana ala 

media elektronik yang telah kita ketahui, banyak dampak negatif 

yang dapat merusak pelajar itu sendiri.  

Etika berpakaian sangat erat kaitannya dengan 

permasalahan akhlak. Untuk mewujudkan etika berpakaian yang 

benar harus dibarengi dengan akhlak. SMK YAPISDA Bandar 

Lampung salah satu yang menyelenggarakan pendidikan yang 

berkewajiban untuk membimbing dan mengajarkan peserta didik 
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(siswa) dalam pengetahuan termasuk dalam menerapkan etika 

berpakaian yang baik sesuai ajaran Agama Islam.  

Berdasarkan dari pengamatan awal melalui observasi dan 

wawancara awal yang dilakukan peneliti di SMK YAPISDA 

Bandar Lampung, penulis melihat bahwa pertama, beberapa 

siswa dalam penggunaan pakaian ketika berada dalam lingkungan 

sekolah, masih terdapat menggunakan pakaian yang sempit atau 

kecil sehingga memperlihatkan lekuk tubuh didepan umum. Hal 

lain yang terjadi bahwa dalam penggunaan rok pada siswi yang 

sedikit kependekan. Kedua, dikarenakan itu merupakan 

kesalahan, peraturan yang berlaku adalah pertama ketika 

melakukan pelanggaran dalam berpakaian maka hanya mendapat 

teguran akan tetapi apabila kesalahan itu terulang kedua kalinya 

maka siswa akan mendapatkan sanksi (hukuman). Ketiga, 

mengawasi para siswa ketika berada diluar kelas dan 

mengajarkan lagi bagaimana pakaian yang seharusnya boleh 

digunakan, itu sangat penting untuk membina etika berpakaian 

siswa seperti yang dilakukan oleh guru akidah akhlak SMK 

YAPISDA Bandar Lampung. 

Tentunya dari penyampaian tata tertib berbusa oleh pihak 

kepala sekolah SMK YAPISDA Bandar Lampung telah 

memberikan himbauan bagaimana berbusana saat berada di 

sekolah bagi peserta didik dalam mengenakan pakaian atau 

busana yang pantas dipakai saat ke sekolah dan menghimbau para 

guru untuk selalu mengawasi peserta didik dalam melaksanakan 

mengenakan pakaian atau busana. Serta mengingatkan kepada 

guru-guru yang masuk ke kelas siswa bukan hanya mengawasi 

tetapi juga mencontohkan bagaimana berpakaian atau berbusana 

secara rapi dan sopan ketika ke sekolah.  

Hal ini berkaitan dengan ayat atau hadis berikut. Seperti 

firman Allah yang mengatakan bahwa bersikap baik atau berbuat 

kebajikan, dijelaskan dalam Q.S Al-Imron:104 yakni sebagai 

berikut : 
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 ٍِ ٌَ َع ْٕ َُْٓ يَ َٔ ْعُشِٔف  ًَ ٌَ بِٱْن يَؤُْيُشٔ َٔ ٌَ إِنَٗ ٱْنَخْيِش  تٌ يَْذُعٕ ُُكْى أُيَّ ْنخَُكٍ يِّ َٔ

ٌَ )االيشاٌ :  ْفهُِحٕ ًُ ئَِك ُُْى ٱْن أُٔنََٰ َٔ َُكِش  ًُ  (407ٱْن

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat 

yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf 

dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang 

beruntung (Al-Imran : 104)”10 

 

Dan sebagai pemimpin bagi sekolah yang di pimpin akan 

selalu menyeru kepada kebajikan dalam membudayakan pakaian 

yang di syariatkan dalam ajara agama islam dan melarang 

bagaimana berbusa yang tidak layak di gunakan semestinya di 

lingkungan sekolah.  

Kebijakan Kepala Sekolah dalam membudayakan akhlak 

berpakaian baik bagi pengembangan diri bagi para siswi di 

Sekolah Menengah Kejuruan YAPISDA Bandar Lampung. 

Dikarenakan setiap kebijakan merupakan keputusan-keputusan 

yang dibuat oleh Kepala Sekolah dengan bijaksana di ruang 

lingkup Sekolah. kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah ini 

telah melibatkan seluruh pihak yang ada di sekolah.  

Kebijakan merupakan suatu ketentuan dari pemimpin yang 

berbeda dengan aturan yang ada yang dikenakan kepada 

seseorang karena adanya alasan yang dapat diterima untuk tidak 

memberlakukan aturan yang berlaku. Hasil dari keputusan-

keputusan yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala 

madrasah guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan 

melangkah lebih maju ke masa depan.
11

  

Berdasarkan hasil dari latar belakang yang telah di 

paparkan diatas, peneliti ingin meneliti di sekolah menengah 

kejuruan YAPISDA bandar lampung untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh mata pelajaran pai materi etika berbusana 

                                                             
10Dapertemenn Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jawa Barat : CV 

Penerbit Diponegoro), h.50 
11Imam Musbikin, Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat, (Zanafa 

Publicshing,2013), h.178.  
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terhadap perilaku berbusana siswi dalam keseharian di sekolah. 

Hal ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan islami para 

siswi untuk menggunakan pakaian atau busana yang dikenakan 

saat ke sekolah. Selain itu pun para siswi di sekolah menengah 

kejuruan YAPISDA Bandar Lampung dapat mengetahui materi 

etika berbusana di mata pelajaran pendidikan agama islam secara 

jasmani maupun rohani. 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut, penulis ingin 

melakukan suatu penelitian dengan judul: “Implementasi 

Pembelajaran PAI Materi Etika Berbusana Dalam Membentuk 

Perilaku Berpakaian Siswi Sekolah Menengah Kejuruan 

YAPISDA Bandar Lampung.” 

 

D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk 

menghindari perluasan-perluasan masalah dalam suatu 

pembahasan dan penelitian maka dalam hal ini diperlukan fokus 

penelitian, oleh karenanya fokus penelitian ini adalah: 

“Implementasi Pembelajaran Pai Materi Etika Berbusana dalam 

Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi di SMK YAPISDA 

Bandar Lampung”. maka sub fokus penelitian ini adalah: 

a. Proses persiapan penerapan Materi PAI Etika Berbusana 

dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi di SMK 

YAPISDA Bandar Lampung 

b. Pelaksanaan penerapan Materi PAI Etika Berbusana dalam 

Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi di SMK YAPISDA 

Bandar Lampung  

c. Evaluasi selama pelaksanaan penerapan Materi PAI Etika 

Berbusana dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi di 

SMK YAPISDA Bandar Lampung 
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E. Rumusan Masalah 

Menurut Winarto surachmad, beliau mengatakan 

“masalah adalah kesulitan yang menggerakkan manusia untuk 

memecahkan nya”.
12

  “Sedangkan menurut Sayuti Husen, 

masalah adalah pertanyaan yang menuntut jawaban yang 

sistematis.”
13

 Dari pendapat diatas dapat penulis disimpulkan 

bahwa masalah adalah setiap suatu yang mendorong kita untuk 

mencari pemecahan nya. Berdasarkan dari pemikiran latar 

belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini, yaitu: 

1. Bagaimana persiapan penerapan Materi PAI Etika Berbusana 

Dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi Di SMK 

YAPISDA Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Pelaksanaan penerapan Materi PAI Etika 

Berbusana Dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi Di 

SMK YAPISDA Bandar Lampung? 

3. Bagaimana Evaluasi dalam penerapan Materi PAI Etika 

Berbusana Dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi Di 

SMK YAPISDA Bandar Lampung.? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Tujuan yang akan di 

capai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persiapan penerapan Materi PAI Etika 

Berbusana Dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi Di 

SMK YAPISDA Bandar Lampung. 

2. Untuk Pelaksanaan penerapan Materi PAI Etika Berbusana 

Dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi Di SMK 

YAPISDA Bandar Lampung.  

                                                             
12 Winarno Surachman, Dasar Dan Teknik Reseach 1, Tarsito,( 

Bandung.1980), h.34. 
13 Sayuti Husen, Pengantar Metodelogi Riset, (Jakarta: Fajar Agung, 1989), 

h.26. 
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3. Untuk mengetahui Evaluasi penerapan Materi PAI Etika 

Berbusana Dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi Di 

SMK YAPISDA Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Sebagai landasan teoritis yang akan memberikan informasi, 

wawasan dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 

2. Secara praktis, dalam penelitian ini dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

3. Bagi peserta didik, dapat mengembangkan sosial emosional 

anak melalui kegiatan belajar 

4. Bagi guru, sebagai bahan masukan guna untuk lebih 

memperhatikan etika berbusana siswi SMP YAPISDA di luar 

pembelajaran PAI. 

5. Bagi sekolah, sebagai metode atau bahan yang dapat 

mengembangkan nilai-nilai perkembangan norma dan etika 

dalam perilaku berpakaian siswa. 

6. Bagi peneliti, sebagai proses dalam mengembangkan 

pembelajaran dan pembiasan dalam etika berpakaian siswi di 

SMK YAPISDA Bandar Lampung 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Kajian Penelitian terdahulu yang relevan dilakukan untuk 

menjelaskan posisi penelitian yang sedang dilakukan diantara 

hasil-hasil penelitian dari buku terdahulu yang bertopik senada. 

Tujuannya adalah untuk menegaskan kebaruan, orisinalitas, dan 

urgensi penelitian bagi pengembangan keilmuan yang terkait. 

Penelitian yang berkaitan tentang “pola-pola pembiasaan etika 

berpakaian siswi. Dalam skripsi Wahyuni, Peran Pendidikan 
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Agama Islam dalam Membina Etika Berpakaian Siswi SMPN 2 

Pringgarata Tahun Pengajaran 2012/2013.14 

Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan, etika berpakaian siswi di SMPN 2 

Pringgarata antara lain seperti : memakai jilbab, baju dan rok 

panjang, setiap hari dari senin-sabtu, khusus hari jumat memakai 

seragam imtaq, setelan rok panjang dan baju (bahan tidak 

ketat/tipis) 10 cm diatas lutut agar tidak melewati lutut sehingga 

tidak mengganggu cara berjalan, khusus guru perempuan tidak 

diperkenankan memakai celana panjang ketika mengajar diruang 

kelas, berjilbab dengan menutup bagian dada. Setiap jam 

pelajaran harus memakai sepatu bukan sandal atau sejenis yang 

lainnya. Dilihat dari kesimpulan tersebut maka peran pendidikan 

agama Islam sangatlah penting dalam membina etika berpakaian 

siswi. 

Yang ke dua pernah diteliti Miskam Haena , Peran 

Busana Muslim Dan Muslimah Di Kalangan Para Siswa-Siswi 

Dalam Upaya Meningkatkan Kepribadian Yang Islami Di SMUN 

5 Mataram.15 Dalam skripsi ini membahas tentang pelaksanaan 

busana muslim dan muslimah dikalangan siswa-siswi untuk 

membina etika berbusana dengan berkepribadian yang Qur’ani 

difokuskan kepada menggunakan busana yang menutupi aurat 

laki-laki dan perempuan. Selain itu skripsi ini juga membahas 

batasan-batasan aurat wanita muslimah. 

Dari kedua skripsi di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

melanjutkan penelitian sebagaimana saran-saran dari peneliti 

sebelumnya. Dengan demikian bahwa penelitian yang akan 

dilakukan dengan judul: “IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN 

PAI MATERI ETIKA BERBUSANA DALAM MEMBENTUK 

PERILAKU BERPAKAIAN SISWI DI SMK YAPISDA 

BANDAR LAMPUNG” memiliki sedikit kesamaan dalam hal 

                                                             
14Wahyuni, “Peran Pendidikan Agama Islam dalam Membina Etika 

Berpakaian Siswi SMPN 2 Pringgarata” (Skripsi, IAIN Mataram, 2013) 
15Miskam Haena, “Peran Busana Muslim Dan Muslimah Di Kalangan Para 

Siswa-Siswi Dalam Upaya Meningkatkan Keperibadian Yang Islami Di SMUN 5 

Mataram” (Skripsi, IAIN Mataram, 2005) 
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teori bahasan yaitu sama-sama membahas tentang perilaku 

berpakaian.  

Namun dalam penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti mengenai materi pembelajaran etika berbusana ini hanya 

berfokus kepada pola pembiasaan perilaku berpakaian yang di 

biasakan atau yang di terapkan dalam upaya memperbaiki 

moralitas peserta didik agar tidak melenceng jauh dari etika 

berpakaian islam, yang sudah menjadi tugas pihak sekolah yang 

menjadi tolak ukur keberhasilan pada pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. Selain itu perbedaan skripsi di atas dengan 

penelitian yang akan di lakukan ini adalah penelitian ini 

membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi 

etika berbusana di sekolah SMK YAPISDA dengan tujuan 

memperbaiki perilaku berpakaian dalam kehidupan sekolah dan 

masyarakat. 

 

I. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, 

penelitian lapangan adalah dimana penelitian ini dilakukan dalam 

lokasi Sekolah Menengah Kejuruan YAPISDA Bandar Lampung. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada 

di lapangan mengenai hal-hal yang diteliti. Yaitu Implementasi 

Pembelajaran PAI Materi Etika Berbusana Dalam Membentuk 

Perilaku Berpakaian Siswi Sekolah Menengah Kejuruan 

YAPISDA Bandar Lampung. 

Namun sebelum penulis memaparkan jenis-jenis 

penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini 

terlebih dahulu penulis akan memaparkan jenis dan sumber data 

yang akan dipakai dalam penelitian. Dilihat dari sifatnya, 

penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tampa 

membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu 
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dengan variabel yang lain.
16

 atau bisa juga diartikan sebagai 

penelitian yang menggambarkan kondisi di lapangan dengan apa 

adanya. 

2) Sumber Data 

Sumber data ini merupakan subjek dari mana data dapat 

diperoleh yaitu: 

1. Sumber data berupa Waka Kesiswaan, Guru Akidah Akhlak, 

dan para Siswi kelas X Sekolah Menengah Kejuruan 

YAPISDA Bandar Lampung. 

2. Sumber data berupa Suasana dan kondisi proses belajar-

mengajar, dan suasana kehidupan Siswi Sekolah Menengah 

Kejuruan YAPISDA Bandar Lampung. 

3. Sumber data berupa Dokumentasi, berupa foto kegiatan, arsip 

dokumentasi resmi yang berhubungan dengan keberadaan 

sekolah, jumlah siswa, dan sistem pembelajaran di sekolah. 

3) Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan 

penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: 

a. Metode Interview (wawancara) 

Wawancara adalah proses Tanya Jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang 

atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung 

informasi-informasi atau keterangan-keterangan.
17

 Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewe) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interview).18 

                                                             
16Sugino, Metode Penelitian Administrasi,Cet Ke-15 (Bandung : Alfabeta, 

2007), h. 11  
17Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodelogi Penelitian, Cet Ke-8 

(Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h.38 
18Lexi J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung : 

Rosdakarya), h.135  
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Metode interview ini adalah metode pokok dalam 

penelitian. Interview ini dilakukan oleh kepala sekolah yaitu 

guru-guru yang dianggap mampu memberikan informasi 

tentang perilaku berbusana siswi di sekolah. 

Dari uraian diatas penulis dapat memahami bahwa 

metode interview adalah metode pengumpulan data dengan 

cara Tanya Jawab antara seseorang dengan orang lain secara 

sistematis atas dasar penelitian. Interview ada 5 macam yaitu: 

a. Wawancara Bebas 

Wawancara bebas adalah proses wawancara dimana 

interviewer tidak secara sengaja mengarahkan Tanya-

jawab pada pokok-pokok persoalan dari focus penelitian 

dan interviewer (orang yang diwawancarai). 

b. Wawancara Terpimpin 

Wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok 

masalah yang diteliti. 

c. Wawancara Bebas Terpimpin 

Adalah merupakan kombinasi antara wawancara bebas dan 

terpimpin, jadi pewawancara hanya membuat pokok-pokok 

masalah yang akan diteliti. 

d. Wawancara Perorangan 

Wawancara perorangan yaitu apabila proses Tanya-jawab 

tatap muka itu berlangsung secara langsung antara 

pewawancara dengan seorang yang diwawancarai. 

e. Wawancara Kelompok 

Wawancara kelompok adalah apabila proses interview itu 

berlangsung sekaligus dua orang pewawancara atau lebih 

menghadapi dua orang atau lebih yang diwawancarai.
19

 

Dari jenis interview diatas, penulis menggunakan 

interview bebas terpimpin, artinya bahwa berdialog dengan 

                                                             
19 Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Op.Cit, h.83-85 
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memberikan kebebasan kepada orang yang interview untuk 

memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. 

Metode ini penulis gunakan sebagai metode pokok 

yang penulis tujukan kepada Guru Akidah Akhlak dan siswi 

di Sekolah Menengah Kejuruan YAPISDA Bandar Lampung. 

Untuk memperoleh data tentang Implementasi Pembelajaran 

PAI Materi Etika Berbusana Dalam Membentuk Perilaku 

Berpakaian Siswi Sekolah Menengah Kejuruan YAPISDA 

Bandar Lampung berupa gambaran umum etika berbusana 

siswi, tata tertib/aturan berpakaian di sekolah, dan buku 

catatan pelanggaran, dan poin-poin/sangsi pelanggaran.  

4) Metode Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi Observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan dengan sistematik atas fenomena-

fenomena yang diteliti.
20

 

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, 

observasi dapat dibedakan menjadi participant observation 

(observasi berperan serta) adalah peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati dan non participant 

observation adalah peneliti tidak terlibat hanya pengamatan 

independen.
21

 

Penulis bertindak sebagai pengamat yang netral dan 

objektif bentuk observasi yang penulis terapkan adalah observasi 

Non-partisipan dimana peneliti tidak mengambil tindakan Pro-

aktif dalam pengamatan saat riset berlangsung. 

Dengan metode ini penulis gunakan untuk memperoleh 

beberapa data berupa pelaksanaan Pembelajaran Guru Akidah 

Akhlak dalam penyampaian materi etika berbusana, perilaku 

berpakaian siswi setelah di berikan materi etika berbusana. 

 

                                                             
20Sutisno Hadi, Metode Research, Andi Yogyakarta Ed II (Yogyakarta, 

1998), h.78 
21Sugino, Metode Penelitian Administrasi,Cet Ke-15 (Bandung : Alfabeta, 

2007), h. 204 
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5) Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-

hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.
22

 

Metode dokumentasi ini penulis gunakan sebagai metode 

pendukung untuk melengkapi data-data yang diperoleh. Adapun 

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tertulis 

tentang arsip perangkat kelas berupa dokumen silabus, RPP, dan 

dokumen evaluasi selama proses penelitian. 

6) Metode Analisis Data 

Analisis dalam penelitian, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan 

data dalam periode tertentu, pada saat wawancara peneliti sudah 

melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai bila 

jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum 

memuaskan, maka penelitian akan melanjutkan pertanyaan lagi, 

sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel.Melis and Humbermen, mengemukakan dalam aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu :
23

 

1. Data Reduction (Reduksi Data) merupakan proses berfikir 

sientensif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan 

kedalam wawasan yang tinggi. Sedangkan mereduksi data 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan 

pada hal-hal yang dicari. 

2. Data Display (Penyajian data) penyajian data dapat dilakukan 

dalam uraian singkat. Bagan, hubungan antar kategori, 

flowhart dan sejenisnya, penyajian data yang dilakukan oleh 

penulis yaitu data-data yang diperoleh di SMK YAPISDA 

Bandar Lampung Conclusion drawing/verification 

                                                             
22Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.275 
23 Ibid.h.475 
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merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. 

3. Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan awal 

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya.
24

 

Setelah data diolah maka langkah selanjutnya, adalah 

menganalisis dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu 

fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit 

kemudian fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang konkrit itu 

ditarik generialisasi yang mempunyai sifat umum. 

Jadi dengan cara menganalisis dengan menggunakan 

metode berfikir induktif adalah suatu proses yang dilakukan 

untuk mendapatkan keputusan yang bersifat umum dan 

diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang objektif 

dan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.  

Berdasarkan pendekatan ini maka penulis akan rinci 

secara khusus tentang Implementasi Pembelajaran PAI Materi 

Etika Berbusana Dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi 

Sekolah Menengah Kejuruan YAPISDA Bandar Lampung. 

7) Uji Keabsahan Data 

Untuk uji keabsahan data peneliti menggunakan teknik 

Triangulasi. Triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi 

berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait. Penulis mengetahui bahwa triangulasi ada empat 

macam yaitu triangulasi alat atau metode, triangulasi waktu, 

triangulasi sumber, dan triangulasi teori. 

Dengan ini peneliti menggunakan dua triangulasi yaitu 

triangulasi metode atau alat dan triangulasi sumber. 

                                                             
24Sugino, Metode Penelitian Administrasi,Cet Ke-15 (Bandung : Alfabeta, 

2007), h.337-354 
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A. Triangulasi metode dilakukan dengan cara 

membandingkan informasi atau data dengan cara berbeda. 

Peneliti menggunakan metode wawancara, dokumentasi, 

dan observasi untuk mendapatkan data. 

B. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran 

informasi tertentu melalui sumber perolehan data. Yang 

peneliti gunakan yaitu dari sumber kepala sekolah, guru 

dan peserta didik untuk mendapatkan data.
25

 

 

J. Sistematis Pembahasan 

Agar skripsi ini mudah dipahami, oleh karena itu penulis 

menyusun skripsi ini menjadi beberapa bab dengan sistematika 

penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi yang 

berjudul “IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAI MATERI 

ETIKA BERBUSANA DALAM MEMBENTUK PERILAKU 

BERPAKAIAN SISWI DI SMK YAPISDA BANDAR 

LAMPUNG”. Bagian awal terdiri dari sampul depan atau cover 

skripsi, halaman sampul, halaman pengesahan motto, riwayat 

hidup, kata pengantar, daftar isi, halaman tabel. Bagian inti dari 

BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV, BAB V, dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan yang terdiri atas: Penegasan judul, 

Latar Belakang Masalah, Fokus penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

BAB III Deskripsi Objek Penelitian yang terdiri atas: 

Gambaran Umum Objek. 

BAB IV Analisis Penelitian yang terdiri atas: Analisis 

Data Penelitian Temuan Penelitian. 

BAB V Penutup yang terdiri atas: Simpulan, 

Rekomendasi, dan Penutup. 

                                                             
25 Ibid.h.357 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur manusia 

dalam segala aspeknya. Ajarkan Islam bukanya hanya mengatur 

hubungan vertikal manusia, melainkan juga hubungan horizontal 

dengan sesamanya. Karena itulah, Islam mengajarkan kepada manusia 

mulai dari cara makan, minum, tidur sampai bagaimana cara 

mengabdi kepada sang khalik. Sejak awal agama Islam telah 

menanamkan kesadaran akan kewajiban pemeluknya untuk menjaga 

sopan santun (adab) dalam berbagai aspek kehidupan karena sopan 

santun (adab) menunjukkan karakteristik kualitas kepribadian seorang 

muslim. Untuk memberikan gambaran lebih rinci, berikut akan 

dibahas adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima 

tamu.
26

 

A. PEMBELAJARAN PAI (Pendidikan Agama Islam) 

1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Pembelajaran dalam bahasa Inggris adalah “instruction”, 

terdiri dari dua kegiatan utama, yaitu belajar (Learning) dan 

mengajar (Teaching), kemudian disatukan dalam satu aktivitas, 

yaitu kegiatan belajar-mengajar yang dikenal dengan istilah 

pembelajaran (instruction).
27

 Pembelajaran pada dasarnya adalah 

interaksi antara siswa dengan lingkungan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran, yaitu perubahan perilaku 

(pengetahuan, sikap, maupun keterampilan).
28 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari 

                                                             
26Abdul, Roli Rohman, Menjaga Akidah dan Akhlak 2, (PT.Tiga Serangkai 

Pustaka Mandiri:2013), h.35 
27Zaenal Abidin, “Prinsip-prinsip Pembelajaran”, Kurikulum dan 

Pembelajaran, ed. Toto Ruhimat, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, Cet. ke-2), h. 
180 

28Ibid, h.188 
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sumber utamanya kitab suci Al-Qur’an dan Al-Hadits, melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan 

pengalaman. Disertai dengan tuntutan untuk menghormati 

penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

antarumat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan 

dan persatuan bangsa (Kurikulum PAI).
29

 

Pendidikan agama Islam (PAI) adalah upaya 

mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, 

agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) 

seseorang.
30

Jadi, pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) 

adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam 

mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan 

mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 

2. Dasar-Dasar Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam 

Menurut Zuhairini dasar pelaksanaan pendidikan agama 

Islam (PAI) disekolah dapat di tinjau dari berbagai segi, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Dasar Yuridis/Hukum 

  Dasar yuridis, yakni dasar pelaksanaan pendidikan 

agama yang berasal dari perundang-undangan yang secara 

tidak langsung dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan 

pendidikan agama di sekolah secara formal. Dasar yuridis 

formal tersebut terdiri dari tiga macam. 

1) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, sila 

pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 

2) Dasar struktual/konstitusional, yaitu UUD’45 dalam 

Bab XI pasal 29 ayat 1 dan 2, yang berbunyi: (1) Negara 

berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara 

                                                             
29Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, Cet. ke-2), h. 11-12 
30Muhaimin, Pemikiran dan Aktualisasi Pengembangan Pendidikan Islam, 

(Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2011), h. 1 
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menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut 

agama dan kepercayaan itu. 

3) Dasar operasional, yaitu terdapat dalam Tap MPR No 

IV/MPR/1973/ yang kemudian di kukuhkan dalam Tap 

MPR No. IV/MPR1978 jo. Ketetapan MPR Np. 

II/MPR/1983, diperkuat oleh Tap. MPR No. II/MPR 

1993 tentang Garis- garis Besar Haluan Negara yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan 

pendidikan agama secara langsung dimaksudkan dalam 

kurikulum sekolah-sekolah formal, mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. 

b. Dasar Religius 

Dasar religius adalah dasar yang bersumber dari 

ajaran Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama 

adalah perintah dari Tuhan dan merupakan perwujudan 

ibadah kepada-Nya. Dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat 

yang menunjukkan perintah tersebut, antara lain: 

1) Q.S Al-Nahl ayat 125: “Serulah manusia kepada jalan 

Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik…” 

2) Q.S Ali-Imran ayat 104: “Dan hendaklah diantara kamu 

ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, 

menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari 

yang mungkar…” 

3) Al-Hadits: “Sampaikanlah ajaran kepada orang lain 

walaupun hanya sedikit.” 

c. Aspek Psikologis 

Psikologis, yaitu dasar yang berhubungan dengan 

aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat. Manusia baik 

sebagai individu maupun sebagai anggota masyaraka/t 

dihadapkan pada hal-hal yang membuat hatinya tidak 

tenang dan tidak tentram sehingga memerlukan adanya 

pegangan hidup. Sebagaimana dikemukakan oleh Zuhairini 

bahwa: semua manusia di dunia ini selalu membutuhkan 
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adanya pegangan hidup yang disebut agama. Mereka 

merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang 

mengakui adanya Yang Maha Kuasa, tempat mereka 

berlindung dan tempat mereka memohon pertolongan. 
31

 

3. Fungsi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah 

berfungsi sebagai berikut: 

a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah 

ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Sekolah berfungsi 

untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak 

melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar 

keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang 

optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari 

kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. 

c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan 

ajaran agama Islam. 

d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, 

kekurangan- kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta 

didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran 

dalam kehidupan sehari-hari. 

e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari 

lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat 

membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya 

menuju manusia Indonesia seutuhnya. 

f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara 

umum, system dan fungsionalnya. 

g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang 

memiliki bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat 

                                                             
31Abdul Majid, Op.Cit., h. 13-14 
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tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat 

dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain. 
32

 

4. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah 

bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama 

Islam sehingga menjadi manusia Muslim yang terus 

berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa 

dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi.
33

 

Tujuan pendidikan agama Islam tersebut merupakan 

turunan dari tujuan pendidikan nasional dalam UUSPN (UU 

No. 20 tahun 2003), berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreaktif, 

mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab.
34

 

5. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Sebagaimana mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, 

atau bahan kajian, PAI memiliki ciri-ciri khas atau 

karakteristik tertentu yang membedakan dengan mata pelajaran 

lain. Karakteristik mata pelajaran PAI dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang 

dikembangkan dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang 

terdapat dalam agama Islam dan merupakan mata pelajaran 

pokok yang tidak dapat dipisahkan dari ajaran Islam 

dengan tujuan mengembangkan moral dan kepribadian 

                                                             
32Abdul Majid, ibid., h. 15-16 
33Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi Konsep dan implementasi Kurikulum 2004, (Bandung: PT Remaja 
Rosdakarya, 2006, Cet. ke-6), h. 135 

34Abdul Majid, Op.Cit., h. 16-17 
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peserta didik. 

b. Tujuan PAI adalah terbentuknya peserta didik yang 

beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi 

pekerti yang luhur (berakhlak mulia), memiliki 

pengetahuan tentang ajaran pokok Agama Islam dan 

mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta 

memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang 

Islam sehingga memadai baik untuk kehidupan 

bermasyarakat maupun untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. 

c. Pendidikan Agama Islam, sebagai sebuah program 

pembelajaran, diarahkan pada: 

a. Menjaga aqidah dan ketaqwaan peserta didik, (2) 

Menjadi landasan untuk lebih rajin mempelajari ilmu-

ilmu lain yang diajarkan di madrasah, (3) Mendorong 

peserta didik untuk kritis, kreatif dan inovatif (4) Menjadi 

landasan perilaku dalam kehidupan sehari-hari di 

masyarakat. PAI bukan hanya mengajarkan pengetahuan 

tentang Agama Islam, tetapi juga untuk diamalkan dalam 

kehidupan sehari-hari (membangun etika sosial). 

d. Pembelajaran PAI tidak hanya menekankan aspek 

kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. 

e. Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan dikembangkan dari 

ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok 

ajaran agama islam, yaitu Al-Qur’an dan Sunnah Nabi 

Muhammad SAW (dalil naqli) dan juga diperkaya 

dengan hasil- hasil istinbath atau ijtihad (dalil aqli) para 

ulama sehingga lebih rinci dan mendetail. 

f. Materi PAI dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran 

Islam, yaitu aqidah, syari’ah dan akhlak. Aqidah 

merupakan penjabaran dari konsep iman, syari’ah dari 

konsep Islam, dan akhlak dari konsep ihsan. Dari ketiga 

konsep dasar itulah berkembang berbagai kajian 

keislaman, termasuk kajian-kajian yang terkait dengan 
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ilmu, teknologi, seni dan budaya. 

g. Output program pembelajaran PAI di sekolahan adalah 

terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia 

(budi pekerti yang luhur) yang merupakan misi utama 

diutusnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini. 

Pendidikan akhlak (budi pekerti) adalah jiwa pendidikan 

dalam Islam, sehingga pencapaian akhlak mulia 

(karimah) adalah tujuan Pendidikan yang 

sesungguhnya.
35

 

Demikian karakteristik Pendidikan Agama Islam 

(PAI). Guru perlu mengembangkannya lebih lanjut sesuai 

dengan rambu-rambu ini, sehingga implementasi kurikulum 

PAI sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik, 

madrasah dan masyarakat. 

6. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam (PAI) disekolah/madrasah 

terdiri atas beberapa aspek, yaitu: Al-Qur’an dan Al-Hadits, 

keimanan/akidah, akhlak, fiqih (hukum Islam), dan aspek tarikh 

(sejarah) dan kebudayaan Islam. Karakterikstik masing- 

masing aspek mata pelajaran PAI yaitu sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an dan hadits, menekankan pada kemampuan baca 

tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual 

dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Akidah, menekankan pada kemampuan memahami dan 

mempertahankan keyakinan/keimanan yang benar serta 

menghayati dan mengamalkan nilai-nilai al-asma’ al-

husna. 

c. Akhlak, menekankan pada pembiasaan untuk melaksanakan 

                                                             
35Aulia Fitria Ningrum, Implementasi Kurikulum Pendidikan Berbasis 

Karakter pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Kelas 1 Pokok 

Bahasan Akhlak di SDN Salatiga 08 Kecamatan Sidorejo Tahun Ajaran 2011/2012, 
(Skripsi, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN), Salatiga, 2012), 

tidak diterbitkan, h. 41-43 
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akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Fiqih, menekankan pada kemampuan cara melaksanakan 

ibadah dan muamalah yang benar dan baik. 

e. Tarikh dan kebudayaan Islam, menekankan pada 

kemampuan mengambil ibrah (contoh/pelajaran) dari 

peristiwa-peristiwa bersejarah (Islam), meneladani tokoh- 

tokoh berprestasi, dan mengaitkannya dengan fenomena 

social, budaya, politik, ekonomi, ipteks, dan lain-lain untuk 

mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam.
10

 

7. Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

Akidah secara etimologis (lughatan), kata akidah berasal 

dari bahasa Arab yaitu (aqada - ya’qidu -„aqdan-aqidatan) 

artinya menurut etimologi adalah ikatan, sangkutan. Disebut 

demikian, karena mengikat dan menjadi sangkutan atau 

gantungan segala sesuatu. Aqdan berarti simpul, ikatan, 

perjanjian dan kokoh. Setelah terbentuk menjadi aqidah berarti 

keyakinan. Relevansi antara arti kata, aqdan dan aqidah adalah 

keyakinan itu tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat 

mengikat dan mengandung perjanjian. 
36

  

Dalam pengertian teknis artinya adalah iman atau 

keyakinan. Akidah islam, karena itu di tautkan dengan rukun 

iman yang menjadi asas seluruh ajaran islam. Akidah islam 

berawal dari keyakinan kepada zat mutlak Yang Maha Esa, yang 

disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan 

wujudnya. Kemahaesaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan dan 

wujudnya itu disebut tauhid.
37

  

Secara terminologis (ishthilahan), terdapat beberapa 

defenisi (ta’rif) antara lain : 

 

                                                             
36Ilyas Yunahar, Kuliah Akidah Islam. (Yogyakarta: Lembaga Pengakajian 

dan Pengamalan Islam, 1993), h. 1-3 
37Daud Ali Mohammad, Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Grafindo 

Persada, 2011) h. 199 



 
 

31 

1) Menurut Hasan Al- Banna 

Aqa’id (bentuk jamak dari Aqidah) merupakan beberapa 

perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, 

mendatangkan ketentraman jiwa menjadi keyakinan yan gtidak 

tercampur sedikitpun dengan keragu-raguan. 

2) Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy 

Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima 

secara umum (axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, 

dan fitrah. Yakni kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan 

ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. 

Untuk lebih memahami kedua definisi di atas kita perlu 

mengemukakan beberapa catatan tambahan sebagai berikut: 

(1) Ilmu terbagi menjadi dua : pertama ilmu dharuri, kedua ilmu 

nazhari. Ilmu yang dihasilkan oleh indera, dan tidak 

memerlukan dalil disebut ilmu dharuri sedangkan ilmu yang 

memerlukan dalil atau pembuktian disebut ilmu nazhari. 

(2) Setiap manusia memiliki fitrah mengakui kebenaran 

(bertuhan), indera untuk mencari kebenaran, akal akan 

menguji kebenaran dan memerlukan wahyu untuk menjadi 

pedoman menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. 

(3) Keyakinan tidak boleh bercampur sedikitpun dengan 

keraguan. 

(4) Aqidah harus mendatangkan ketenteraman jiwa. 

(5) Bila seseorang sudah meyakini suatu kebenaran, dia harus 

menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran 

itu. 

(6) Tingkat keyakinan aqidah seseorang bergatung kepada 

tingkat pemahamannya terhadap dalil. 

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat 

dirumuskan bahwa aqidah adalah dasar-dasar pokok kepercayaan 

atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber dari ajaran 

Islam yang wajib dipegangi oleh setiap muslim sebagai sumber 

keyakinan yang mengikat ke-Esa-an Allah. Akidah secara syariah, 
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yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, 

para Rasul-Nya, dan kepada Hari Akhir serta Qadha’ dan Qadar 

yang baik maupun buruk. Ini yang dinamakan Rukun Iman. 

Semua yang terkait dengan rukun iman dijelaskan pada Qur’an 

surat Al-Baqarah 285: 

 

 ِّ َيالَئَِكخِ َٔ  ِ ٍَ بِبَّللَّ ٌَ ُكمٌّ َءاَي ْؤِيُُٕ ًُ اْن َٔ  ِّ بِّ ِّ ِيٍ سَّ ب أَُِضَل إِنَْي ًَ ُعُٕل بِ ٍَ انشَّ َءاَي

 ِّ ُعهِ ٍَ أََحٍذ يٍِّ سُّ ُق بَْي ِّ اَل َُفَشِّ ُسُعهِ َٔ  ِّ ُكخُبِ أَطَْعَُب َٔ َٔ ْعَُب  ًِ ا َع ْٕ لَبنُ َب  َٔ ُغْفَشاَََك َسبَُّ

ِصيُش )ان ًَ إِنَْيَك اْن  (588بمشة :َٔ

Artinya : “Rasul telah beriman kepada Al Quran yang diturunkan 

kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang 

beriman. semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, 

kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya. (mereka mengatakan): 

"Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan 

yang lain) dari rasul-rasul-Nya", dan mereka mengatakan: "Kami 

dengar dan Kami taat." (mereka berdoa): "Ampunilah Kami Ya 

Tuhan Kami dan kepada Engkaulah tempat kembali."( Q.S Al-

Baqarah : 285) 38
 

Sementara kata “akhlak” juga berasal dari bahasa Arab, 

yaitu (khulqun) jamaknya (khuluuqun) yang artinya tingkah laku, 

perangai tabi’at, diambil dari bahasa Arab, plural dari akar kata 

khuluqun, yang menurut kamus Marbawi diartikan sebagai adat 

kebiasaan, perangai, tabi’at dan muru’ah.
39

  

Kemudian di transkrip ke dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, akhlak dapat diartikan budi pekerti, kelakuan. Jadi, 

akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang 

dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. 

Jika tindakan spontan itu baik menurut pandangan akal dan agama, 

maka disebut akhlak yang baik atau akhlaqul karimah, atau akhlak 

mahmudah. Akan tetapi apabila tindakan spontan itu berupa 

perbuatan-perbuatan yang jelek, maka disebut akhlak tercela atau 

                                                             
38 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, (Surabaya: Fajar 

Mulya, 2012) h. 49 
39 Samsul Munir Amin, Ilmu Akhlak, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016) h. 1 
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akhlakul madzmumah. Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang 

akhlak yaitu: 

يٍى )انمهى :  ِظ ُكٍ عَ ه َٗ ُخ ه عَ َ ََّك ن َ ِ إ َٔ7) 

 

Artinya : “dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi 

pekerti yang agung.”(Q.S al-Qalam : 4) 40
 

 

Sebagaimana telah kita diketahui bahwa agama Islam itu 

berasal dari empat sumber yaitu al-Qur’an, hadis atau sunnah Nabi, 

ijma’ (kesepakatan) dan qiyas. Akan tetapi untuk akidah Islam 

sumbernya hanya dua saja, yaitu al-Qur’an dan Hadis sahih, Hal itu 

berarti akidah mempunyai sifat keyakinan dan kepastian sehingga 

tidak mungkin ada peluang bagi seseorang untuk meragukannya. 

Untuk sampai pada tingkat keyakinan dan kepastian ini, akidah 

Islam harus bersumber pada dua warisan tersebut yang tidak ada 

keraguan sedikitpun bahwa ia diketahui dengan pasti berasal dari 

Nabi. Tanpa informasi dari dua sumber utama Al-Qur’an dan 

Hadis, maka sulit bagi manusia untuk mengetahui sesuatu yang 

bersifat gaib tersebut. Namun ada yang mengatakan bahwa secara 

bahasa kata akhlak merupakan isim jamid atau ghair mustaq, yaitu 

isim yang tidak mempunyai akar kata, melainkan kata tersebut 

memang sudah demikian adanya. Kata akhlak adalah jama’ dari 

kata khilqun atau khuluqun yang artinya sama dengan arti akhlak 

sebagai mana telah disebutkan diatas. Baik kata akhlak atau khuluq 

keduanya dapat dijumpai pemakaiannya dalam Al-Quran Al-

Sunnah, misalnya terdapat dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang 

mempunyai arti “budi pekerti” dan surat Al-Syu’ara ayat 137 yang 

mempunyai pengertian “adat istiadat”. 

Ada beberapa pendapat para pemikir akhlak, untuk 

memberikan deskripsi akhlak secara bulat: 

(a) Imam Al Ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah hay’at atau 

sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari pada-Nya lahir 

                                                             
40 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 564 
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perbuatan-perbuatan yang spontan tanpa memerlukan 

pertimbangan dan pemikiran. Maka jika sifat tersebut 

melahirkan suatu tindakan yang terpuji menurut ketentuan akal 

dan norma agama, ia dinamakan akhlak yang baik, tetapi jika ia 

menimbulkan tindakan yang jahat, maka ia dinamakan akhlak 

yang buruk. 

(b) Ahmad Amin berpendapat bahwa akhlak adalah kebiasaan 

kehendak dengan memenangkan keinginan secara terus-terusan. 

(c) Ibnu Maskawaih berpendapat bahwa akhlak ialah keadaan jiwa 

yang dari padanya keluar perbuatan-perbuatan tanpa pikiran dan 

pertimbangan.
41

  

Kalau ditilik secara garis besarnya, maka ke semua 

pengertian sebagai contoh di atas tampak tidak adanya 

kesamaannya. Tetapi semua para pemikir akhlak mengakui bahwa 

semua pengertian itu mengandung unsur esensi yang sama ialah: 

laku perbuatan yang sadar terbiasa, yang berdasarkan norma baik 

buruk yang dijadikan standard dalam pergaulan. Maka dari 

beberapa pendapat di atas mempunyai tujuan yang sama secara 

umum atau khusus bagi semua muslim dan muslimah tanpa 

terkecuali, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:  

a) Tujuan pembelajaran akidah akhlak secara umum 

Akidah Akhlak merupakan salah satu bidang studi dalam 

pendidikan agama Islam. Maka tujuan umum pendidikan akidah 

akhlak sesuai dengan tujuan umum pendidikan agama Islam. 

Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, tujuan umum pendidikan 

agama Islam adalah membentuk kepribadian sebagai khalifah 

Allah atau sekurang-kurangnya mempersiapkan peserta didik ke 

jalan yang mengacu pada tujuan akhir manusia. Tujuan utama 

khalifah Allah adalah beriman kepada Allah dan tunduk patuh 

secara total kepada-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang 

berbunyi : 

 

                                                             
41Samsul Munir Amin, Op. Cit, h. 3-5 
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ٌِ )انزاسيبث :  ٔ ُذُ ب ْع َ ي ِ ِالَّ ن َظ إ َْ اْْلِ َٔ  ٍَّ ِج ْ ن ُج ا مْ َ ه ب َخ َي َٔ89) 

Artinya ; “ dan aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku.” (Q.S Adz-

Dzariyat : 56) 
42

 

b) Tujuan pembelajaran akidah akhlak secara khusus 

Tujuan khusus pembelajaran akidah akhlak adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan 

peserta didik. 

2. Menghindarkan manusia dari kemusyrikan. 

3. Membimbing akal pikiran agar tidak tersesat. 

Selain tujuan-tujuan tersebut, kami juga menulis 

tujuan pembelajaran akidah akhlak ini, secara khusus di 

tingkat Sekolah Menengah Kejuruan yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk menanamkan dan meningkatkan keimanan peserta 

didik serta meningkatkan kesadaran untuk berakhlak mulia. 

b. Memberikan pengetahuan, penghayatan dan keyakinan 

kepada peserta didik akan hal-hal yang harus di imani, 

sehingga tercermin dalam sikap dan tingkah laku. 

c. Memberikan pengetahuan, penghayatan dan kemauan yang 

kuat untuk mengamalkan akhlak yang baik dan menjauhi 

akhlak yang buruk. 

d. Peserta didik memperoleh bekal tentang Aqidah Akhlak 

untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang pendidikan 

menengah. 

Dengan demikian tujuan pendidikan akhlak tidak hanya 

sekedar mengikuti atau mengisi otak anak-anak dengan ilmu 

pengetahuan (teori) belaka, justru lebih mendalam lagi mendidik 

psikis, kesehatan, mental, perasaan dan praktis serta mendidik 

psikis sekaligus mempersiapkan anak-anak menjadi anggota 

                                                             
42Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 523 
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masyarakat. Memberikan kemampuan dan keterampilan dasar 

kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, penghayatan dan pengalaman akhlak Islami dan 

nilai-nilai keteladanan dalam kehidupan sehari-hari.
43

 

Aqidah akhlak harus menjadi pedoman bagi setiap 

muslim. Artinya setiap umat Islam harus meyakini pokok-pokok 

kandungan aqidah akhlak tersebut. Akidah Islam mempunyai 

banyak tujuan diantara lain yaitu: 

a. Membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul 

dari lemahnya akidah. Karena orang yang lemah akidahnya, 

adakalanya kosong hatinya dan adakalanya terjerumus pada 

berbagai kesesatan dan khurafat. (At-Taubah:40) 

b. Ketenangan jiwa dan pikiran tidak cemas. Karena akidah ini 

akan memperkuat hubungan antara orang mukmin dengan 

Allah, sehingga ia menjadi orang yang tegar menghadapi 

segala persoalan dan sabar dalam menyikapi berbagai 

cobaan. (Ar-Ra’d:28) 

c. Bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak 

menghilangkan kesempatan yang baik untuk beramal baik. 

Sebab setiap amal baik pasti ada balasannya. begitu 

sebaliknya, setiap amal buruk pasti juga ada balasannya. Di 

antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta 

balasan terhadap seluruh perbuatan. (Al-zalzalah: 7-8) 

d. Meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki 

individu individu maupun kelompok-kelompok serta meraih 

pahala dan kemuliaan. (HR. Tirmidzi) 

Jadi, dari tujuan diatas dapat kita simpulkan bahwa tujuan 

penting mempelajari pembelajaran aqidah akhlaq agar 

mempertebal keimanan kepada Allah SWT, dan mencari 

kebahagiaan dunia dan akhirat dengan ibadah-ibadah yang kita 

tujukan untuk Allah dengan keyakinan yang kita miliki dan hanya 

untuk Allah. 

                                                             
43Wahid Sy, Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Kelas VII Semester 1 

dan 2, (Bandung: PT. Armico Bandung, 2008) h. 3 
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Materi Akidah adalah bagian dari mata pelajaran PAI 

(Pendidikan Agama Islam) yang memberikan penekanan pada 

pembinaan keyakinan bahwa Tuhan adalah asal-usul dan tujuan 

hidup manusia. Materi akidah menekankan pada kemampuan 

memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang 

benar serta menghayati dan mengamalkan nilai-nilai yang 

terkandung dalam nama-nama Allah SWT. 

Sedangkan materi akhlak adalah bagian dari mata 

pelajaran PAI yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik 

agar memiliki moral dan etika Islam sebagai keseluruhan pribadi 

muslim dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Materi 

Akhlak menekankan pada pembiasaan untuk menerapkan akhlak 

terpuji (akhlakul mahmudah) dan menjauhi akhlak tercela 

(akhlakul mazmumah) dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak 

mempelajari relasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan 

manusia, dan manusia dengan alam semesta (Ihsan). 
44

 

Jadi, makna dari pembelajaran Aqidah Akhlaq adalah 

sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat 

mengetahui dan memahami Keimanan mulai dari Iman pada 

Allah, Malaikat Allah, Kitab-kitab Allah, dan Hari akhir serta 

Qadha dan Qadar yang baik dan buruk, agar kita mudah 

menjalankan Amaliah dalam syariat dengan sebenar-benarnya. Di 

samping itu fungsi daripada meyakini adanya Allah agar manusia 

takut dan patuh, maka dari itu manusia menuju ke arah kebaikan 

yang akan selalu melekat pada dirinya baik secara sengaja 

maupun spontan dan membentuk karakter akhlaqul karimah. 

Ruang lingkup pembelajaran akidah akhlak sangat luas 

sekali sehingga perlu adanya pembelajaran mendalam bagi peserta 

didik agar mampu memahami secara keseluruhan d beberapa 

aspek secara rohani maupun jasmani. Menurut Hasan al-Banna 

ruang lingkup pembahasan akidah terdiri dari: 

a) Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Ilah (Tuhan, Allah) seperti wujud Allah, 

                                                             
44Burhanuddin Salam,  Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral, 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2000) h. 24 
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nama- nama dan sifat- sifat Allah, af’al dan lain- lain. 

b) Nubuwat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan 

tentang kitab- kitab Allah, mu’jizat, karamah dan sebagainya. 

c) Ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, Jin, 

Iblis, Syetan, Roh dan lain- lain. 

d) Sam’iyyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang 

hanya bisa diketahui lewat sami’ (dalil naqli berupa Al- 

Qur’an dan sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, 

tanda- tanda kiamat, surga neraka, dan sebagainya). 

 

B. Etika Berbusana 

Kata etika berasal dari kata Yunani yang berarti  karakter, 

penggunaan, kebiasaan  dan adat. Etika sering disamakan dengan 

moral seseorang.  Etika berbusana  merupakan pilihan  busana yang 

menunjukkan identitas dan kompetensi seseorang . 

Pakaian merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang sesuai 

dengan situasi dan kondisi di mana seseorang berada. Pakaian 

memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan seseorang guna 

melindungi tubuh dari semua kemungkinan yang merusak atau pun 

yang menimbulkan rasa sakit. Pakaian dalam bahasa Arab disebut 

dengan kata (libasun-siyabun). Menurut Kamus Besar Indonesia, 

busana atau pakaian diartikan sebagai barang apa yang dipakai 

seseorang baik berupa baju, celana, sarung, selendang, jubah, dan 

serban.
45

 

Pakaian sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang dalam 

berbagai zaman dan keadaan. Islam sebagai ajaran yang sempurna 

telah mengajarkan kepada pemeluknya tentang tata cara berpakaian 

atau berbusana. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang adab 

                                                             
45Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995, h.35  
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cara berpakaian dalam Islam, berikut ini akan dijelaskan pengertian 

etika, pakaian, dan materi etika berbusana dalam islam. 

1. Etika 

Kata etika berasal dari bahasa yunani, yaitu “ethos” 

artinya adat kebiasaan. Etika merupakan istilah lain dari kata 

akhlak atau moral, tetapi memiliki makna yang substansial 

karena konsep akhlak berasal dari pandangan agama terhadap 

tingkah laku manusia, konsep etika pandangan tentang 

tingkah laku manusia dalam perspektif filsafat, sedangkan 

konsep moral lebih cenderung dilihat dalam perspektif sosial 

normative dan ediologis. Etika adalah ilmu tentang tingkah 

laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi dari hasil 

pola pikir manusia. Dalam buku Ilmu Akhlak karangan Beni 

Ahmad Saebani, mengutip dari ensiklopedi Winkler Prins, 

dikatakan bahwa etika merupakan bagian dari filsafat yang 

mengembangkan teori tentang tindakan dan alasan-alasan 

diwujudkannya suatu tindakan dengan tujuan yang lebih 

dirasionalisasikan.
46

 

Kemudian dalam ensiklopedi new American, Dalam 

buku Ilmu Akhlak karangan Beni Ahmad Saebani, kembali 

mengutip, etika adalah kajian filsafat moral yang tidak 

mengkaji fakta-fakta, tetapi meneliti nilai-nilai dan perilaku 

manusia serta ide-ide tentang lahirnya suatu tindakan. Ide-ide 

rasional tentang tindakan baik dan buruk telah lama menjadi 

bagian dari kajian para filusuf. Salah satunya adalah ajaran 

etika efikurus tentang pencarian kesenangan hidup. 

Kesenangan hidup merupakan barang yang paling tinggi 

nilainya.  

Mencari kesenangan hidup tidak berarti memiliki 

kekayaan dunia sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan 

orang lain. Tindakan seperti itu tidak akan membawa 

kesenangan hidup. Kesenangan hidup berarti kesenangan 

badaniah dan rohaniah. Yang paling penting dan yang paling 

                                                             
46Beni Ahmad Saebani, Ilmu Akhlak (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 

26-27 
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mulia adalah kesenangan jiwa karena kesenangan jiwa akan 

menjangkau kenikmatan metafisika. Tujuan etika epikuros 

tidak lain dari didikan yang memperkuat jiwa untuk 

menghadapi berbagai keadaan. Dalam suka dan duka, manusia 

hendaklah memiliki perasaan yang sama. Iya tetap berdiri 

sendiri dengan jiwa yang tenang, pandai memelihara tali 

persahabatan. Pengikut epikuros tidak mengeluh dan 

menangis menghadapi berbagai cobaan. Keteguhan jiwa, 

menurut mereka, dapat diperoleh dari keinsyafan dan 

pandangan tentang kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, 

kematian sebenarnya tidak ada karena tidak ada nilainya, dan 

setiap yang tidak bernilai tidak perlu dipikirkan. 

2. Pakaian 

Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia 

di samping makanan dan tempat tinggal. Selain berfungsi 

untuk menutup anggota tubuh, pakaian juga merupakan 

pernyataan lambang status seseorang dalam masyarakat. 

Sebab berpakaian merupakan pewujudan dari sifat manusia 

yang mempunyai rasa malu sehingga menutup tubuhnya. 

Di dalam Al-Qur’an pakaian sering disebut dengan 

menggunakan tiga istilah, yaitu libas, siyyab, dan sarobil. 

Libas (kata jamak dari lubusun) artinya segala sesuatu yang 

menutupi tubuh, baik merupakan busana luar maupun 

perhiasan. Sedangkan siyab (bentuk jamak dari saub) 

memiliki arti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada 

keadaan semula atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan 

ide pertamanya. Keadaan semula atau ide dasar tentang 

pakaian adalah dipakai. Adapun syarobil memiliki arti yang 

lebih fungsional yakni fungsi pakaian kepada orang yang 

memakainya.
47

  

Pakaian secara umum di pahami sebagai alat untuk 

melindungi tubuh atau fasilitas untuk memperindah 

penampilan. Tetapi selain untuk memenuhi dua fungsi 
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tersebut pakaian pun dapat berfungsi sebagai alat komunikasi 

yang non-verbal, karena pakaian memiliki simbol-simbol 

yang mempunyai beragam makna. Islam menganggap pakaian 

yang dikenakan adalah sebagai simbol identitas, jati diri, 

kehormatan dan kesederhanaan bagi seseorang, yang dapat 

melindungi dari berbagai bahaya yang mungkin mengancam 

dirinya. Karena itu pakaian dalam islam karakteristik yang 

sangat jauh dari ekonomi apalagi tujuan yang mengarah pada 

pelecehan makhluk ciptaan Allah SWT.
48

 

Pakaian yang dikatakan beretika yaitu nyaman apabila 

dilihat, menempatkannya pada posisi yang benar, tidak merasa 

terganggu apabila memakainya, orang lain senang 

memandang dan tidak terganggu, rapi, sopan, bersih dan 

indah.
49

 Pakaian yang nyaman dan indah adalah sesuatu yang 

harus, bagi laki-laki maupun perempuan. Sebab pakaian 

merupakan pelindung yang dibutuhkan oleh kesehatan juga 

merupakan identitas diri. Pakaian merupakan penutup yang 

melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila 

terlihat oleh orang lain. Pakaian adalah hiasan yang disukai 

oleh fitrah tanpa ada beban.
50

 

Menurut Muhammad Gozali setidaknya ada 5 hal 

yang termasuk etika berpakaian adalah : 

a. Menutup aurat bagian tubuh. 

Saat ini banyak sekali kita jumpai gadis atau wanita 

yang tidak menutup aurat, dengan bajunya yang 

terbuka, sehingga dapat muncul rangsangan terhadap 

kaum laki-laki yang melihatnya. Padahal begitu 

banyak pakaian-pakaian yang dapat menutup 

mengurangi kecantikan perempuan. 

b. Sesuai dengan tujuan, kondisi lingkungan. 
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Jika ingin sekolah gunakanlah pakaian sekolah, bukan 

pakaian untuk tidur, renang, ataupun kerja. Apabila 

suhu dingin maka gunakanlah pakaian yang hangat 

bukan malah sebaliknya. 

c. Tampak rapi, bersih, sehat, dan ukuran pas. 

Pakaian yang di pakai hendaknya pakaian yang sudah 

dicuci bersih, rapi dan jika dipakai tidak kebesaran 

dan tidak kekecilan. 

d. Tidak mengganggu orang lain. 

Pakailah baju yang biasa-biasa saja tidak mengganggu 

aktivitas orang dengan pandangan yang tidak enak. 

e. Tidak melanggar hukum agama dan hukum Negara. 

Hindari memakai pakaian yang bertentangan dengan 

ajaran agama dan adat istiadat.
51

 

3. Etika Berbusana dalam Islam 

Pakaian termasuk nikmat Allah, Dapat membaguskan 

penampilan dan dapat berfungsi sebagai penutup aurat. Asal 

hukum pakaian adalah boleh. Tidak haram kecuali yang sudah 

di haramkan oleh Allah dan rasulnya. Dalam konteks etika 

berpakaian, pakaian berfungsi menunjukkan kepribadian 

seseorang. Pakaian berpengaruh pada keindahan pemakainya, 

pakaian juga menjadi pelindung dari seseorang yang ingin 

menyelakainya.
52

 

Pakaian yang dikatakan beretika yaitu nyaman apabila 

dilihat, menempatkannya pada posisi yang benar, tidak merasa 

terganggu apabila memakainya, orang lain senang 

memandang dan tidak terganggu, rapi, sopan, bersih dan 

indah. Dalam agama islam cara berpakaian sudah di atur dan 

diberi batasan-batasan. Wanita diperintahkan agar 
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menurunkan pakaiannya hingga mata kaki, agar kaki mereka 

tertutup, bahkan para ulama telah bersepakat akan hal 

tersebut. 

Menutup aurat adalah kewajiban bagi seorang muslim 

dan muslimah. Dalam kajian ushul fiqh suatu perbuatan yang 

wajib adalah suatu perbuatan yang diberi Allah pahala bagi 

yang melakukannya dan mendapat dosa bagi yang 

meninggalkannya. Balasan ini jelas berlaku di akhirat 

termasuk bagi yang tidak menutup aurat. Persoalannya 

mungkinkah dengan memahami nash-nash tentang kewajiban 

menutup aurat dan hikmah yang dikandung serta 

pertimbangan kemaslahatan masyarakat untuk, menetapkan 

sangsi duniawi bagi orang yang tidak menutup aurat.
53

  

Allah SWT telah memerintahkan kepada muslim 

untuk berpakaian yang baik sebagaimana terungkap dalam 

firmannya Q.S. An-Nuur ayat 31: 

 

 ٍَ اَل يُْبِذي َٔ  ٍَّ ٍَ فُُشَٔجُٓ يَْحفَْظ َٔ  ٍَّ ِْ ٍْ أَْبَصبِس ٍَ ِي ْؤِيَُبِث يَْغُضْض ًُ لُم نِّْه َٔ

ٍَّ إاِلَّ َيب ظََٓ  ٍَ ِصيَُخَُٓ اَل يُْبِذي َٔ  ٍَّ ِٓ َٰٗ ُجيُٕبِ ٍَّ َعهَ ِْ ِش ًُ ٍَ بُِخ ْنيَْضِشْب َٔ َُْٓب  َش ِي

ْٔ أَْبَُبِء  ٍَّ أَ ِٓ ْٔ أَْبَُبئِ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ أَبَآِء بُُعٕنَخِ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ َءابَآئِ ٍَّ أَ ِٓ ٍَّ إاِلَّ نِبُُعٕنَخِ ِصيَُخَُٓ

 ٍَّ ِٓ اَِ َٕ ْٔ بَُِٗ إِْخ ٍَّ أَ ِٓ اَِ َٕ ْٔ إِْخ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ بُُعٕنَخِ ٍَّ أَ ِٓ احِ َٕ ْٔ بَُِٗ أََخ ْٔ َيب  أَ ٍَّ أَ ِٓ ََِغآئِ

ٍَ نَْى  ِٔ انطِّْفِم انَِّزي َجبِل أَ ٍَ انشِّ ْسبَِت ِي نِٗ اْْلِ ْٔ ٍَ َغْيِش أُ ِٔ انخَّببِِعي ٍَّ أَ ُُُٓ ًََٰ َيهََكْج أَْي

ٍَّ نِيُْعهََى َيب  ِٓ ٍَ بِؤَْسُجهِ اَل يَْضِشْب َٔ َساِث انَُِّغآِء  ْٕ ا َعهَٗ َع ْٔ ٍَ ِيٍ يَْظَُٓش يُْخفِي

ٌَ )انُٕس :  ٌَ نََعهَُّكْى حُْفهُِحٕ ْؤِيُُٕ ًُ َ اْن يًعب أَيُّّ ًِ ِ َج ا إِنَٗ َّللاَّ ْٕ حُٕبُ َٔ  ٍَّ ِٓ  (64ِصيَُخِ

Artinya :“Katakanlah kepada wanita yang beriman: 

"Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan 

memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 

daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain 

kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan 

perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah 

mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, 
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atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-

laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau 

putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 

Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-

pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 

wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat 

wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang 

yang beriman supaya kamu beruntung” (An-nur : 31) 54
 

Dalam buku fiqih wanita shalihah karangan Ahmad 

Najieh, Al- Hafizh Ibnu Hajar berkata: “wahasil, bagi laki-laki 

dua keadaan: keadaan disunnahkan mengangkat pakaian 

hingga atas betis, bolehnya menurunkan pakaian hingga atas 

mata kaki, Demikian pula bagi wanita ada dua keadaan : 

sunnahnya menurunkan pakaian sejengkal, dan bolehnya 

menurunkan sehasta tidak lebih. Demikianlah aturan Islam 

dalam Islam, namun anehnya dewasa ini kita saksikan 

bersama, yang pria memanjangkan pakaian sampai menyapu 

jalan sementara yang wanita mengangkat kain mereka tinggi-

tinggi. Walaupun demikian telah di jelaskan begitu banyak 

dalam Al-Qur’an namun tradisi yang melekat pada sebagian 

besar masyarakat yang membiarkan wanita bebas, buka-

bukaan dan telanjang, merupakan adanya pertanda adanya 

penyelewengan, pelarian serta adanya upaya menjauhkan diri 

dari petunjuk Allah. padahal orang-orang menyalahi aturan 

Allah akan mendapatkan azab yang pedih. Firman Allah 

dalam Al-Qur’an surah An- Nur : 63 

 ٍَ ُ انَِّزي ُعِٕل بَْيَُُكْى َكُذَعبِء بَْعِضُكى بَْعًضب لَْذ يَْعهَُى َّللاَّ ا ُدَعبَء انشَّ ْٕ الَ حَْجَعهُ

 ْٔ ٍْ أَْيشِِِۦٓ أٌَ حُِصيبَُْٓى فِْخَُتٌ أَ ٌَ َع ٍَ يَُخبنِفُٕ اًرا فَْهيَْحَزِس انَِّزي َٕ ٌَ ِيُُكْى نِ يَخََغهَّهُٕ

 (96: يُِصيبَُْٓى َعَزاٌة أَنَْيٌى )انُٕس 

 

                                                             
54Departemen Agama RI, Op Cit, h. 353 



 
 

45 

Artinya: Maka hendaklah orang-orang yang 

menyalahi perintah-Nya takut akan di timpa cobaan atau di 

timpa azab yang pedih. (An- Nur : 63) 55
 

Sangat banyak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan hadist 

syarat-syarat yang perlu di perhatikan dalam berpakaian 

terutama sekali pada muslimah, memakai busana yang syar’i 

adalah sebuah kewajiban yang Allah perintahkan bagi seluruh 

wanita muslimah. Para ulama sebagian ahli waris para nabi 

telah menyebutkan syarat-syarat ini berdasarkan hasil 

penelitian yang telah di ambil dari Al-Qur’an dan sunnah 

nabi.
56

 

Menurut Abu Ajillah di antara syarat-syarat pakaian 

wanita muslimah tersebut adalah : 

(1) Menutupi seluruh badan selain yang di kecualikan. 

Bagi seorang wanita muslimah auratnya adalah 

seluruh tubuh selain yang dikecualikan, Allah 

berfirman: 

 ٍَ ٍَ يُْذَِي ْؤِيُِي ًُ ََِغبِء ٱْن َٔ بََُبحَِك  َٔ ِجَك  ََٰٔ َْص ُّٗ لُم ِّلِّ ؤَيَُّٓب انَُّبِ يََٰ

 ٌَ َكب َٔ  ٍَ ٍَ فاَلَ يُْؤَرْي َٰٗ أٌَ يُْعَشْف نَِك أَْدََ ٍَّ َرَٰ ِٓ بِيبِ
ٍَّ ِيٍ َجهََٰ ِٓ َعهَْي

ب )اِّلحضاة :  ًً ِحي ُ َغفًُٕسا سَّ  (85َّللاَّ

Artinya : “ Hai nabi, katakanlah kepada 

istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-

istri orang mukmin: “hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka” 

Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 

dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan 

Allah adalah maha pengampun lagi maha 

penyayang. (QS Al-Ahzab: 59) 
57
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(2) Tidak ketat sehingga membentuk tubuh 

Pakaian ketat akan membentuk tubuh kaum 

wanita, akan menonjolkan bagian-bagian tubuh yang 

seharusnya di tutupi. Wanita tidak boleh menjadi 

sumber fitnah bagi orang lain dengan memakai 

pakaian yang ketat. Sungguh mayoritas ahli ilmu telah 

sepakat bahwa memakai pakaian ketat itu tidak boleh 

baik perempuan maupun laki-laki hukumnya sama. 

(3) Kain harus tebal tidak tembus pandang.  

Berpakaian tembus pandang/transparan 

bukanlah etika berpakaian Islam. Dalam hal ini 

Rasulullah SAW bersabda. 

ٌو َيَعُْٓى ِعيَبطٌ َكؤَرََبِة اْنبَمَِش  ْٕ ب لَ ًَ ِْْم انَُّبِس نَْى أََسُْ ٍْ أَ ٌِ ِي ُْفَب ِص

يالٌَث َيبئاِلَث  ًِ ََِغبٌء َكبِعيَبٌث َعبِسيَبٌث ُي َٔ ٌَ بَِٓب انَُّبَط  يَْضِشبُٕ

الَ يَجِ  َٔ ٍَ اْنَجَُّتَ  بئِهَِت الَ يَْذُخْه ًَ ِت اْنبُْخِج اْن ًَ ٍَّ َكؤَعُِ ُعُٓ ْٔ ٌَ ُسُء ْذ

َكزا َٔ ٍْ َيِغيَشِة َكَزا  ٌَّ ِسيَحَٓب نَيَُٕجُذ ِي إِ َٔ  ِسيَحَٓب 

Artinya: “ Dua kelompok penghuni neraka 

yang belum pernah aku lihat. (yang pertama) 

sekelompok kaum yang mempunyai pecut seperti 

butut sapi, dengannya memakainya memukul 

manusia. Kemudian (yang kedua) para wanita yang 

berpakaian tapi telanjang, berjalan dengan 

berlenggak-lenggok, kepala mereka bagaikan pundak 

unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan 

tidak pula mendapati baunya, padahal bau surge 

dapat di cium dari jarak sekian dan sekian. [HR. 

Muslim dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah 

radhiyallahu’anhu] 
58

 

(4) Tidak menyerupai pakaian laki-laki 

Seseorang wanita yang menyerupai seorang 

laki-laki itu termasuk dosa besar sebagaimana di 

tegaskan oleh iman adz-Dzahabi dalam kitabnya Al 
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kaba’ir, beliau berkata, “apabila seorang wanita 

memakai pakaian yang modelnya seperti laki-laki, 

seperti dalam bentuk baju, lipatan kain, atau lengan 

tangan yang sempit sungguh mereka sudah 

menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian, mereka 

berhak mendapat laknat Allah dan Rasul” 

(5) Tidak mencolok dan warna yang mengundang 

perhatian. 

Hendaknya wanita muslimah ketika dalam 

berpakaian tidak memilih warna yang mencolok yang 

dapat menarik perhatian sehingga dapat 

mendatangkan fitnah. Karena tujuan berpakaian 

adalah untuk menutupi perhiasan. Jika pakaian 

berwarna-warni, mencolok sehingga terlihat indah 

dan cantik/glamour. 

(6) Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 

Bila sebagian umat menyerupai musuhnya 

dalam berpakaian dan sebagainya, maka itu pertanda 

lemahnya akhlak dan komitmen mereka terhadap 

agamanya sendiri. Karena itu syari’at ini telah 

menegaskan haramnya menyerupai orang-orang kafir. 

Rasulullah SAW bersabda: 

ُُْٓىْ  َٕ ِي ٍو فَُٓ ْٕ َ بِمَ ٍْ حََشبَّّ  َي

Artinya “ barang siapa yang menyerupai orang 

suatu kaum maka dia termasuk golongan 

mereka” [HR Ahmad dan Abu Daud] 
59

 

(7) Bukan pakaian untuk mencari popularitas (syuhrah) 

Pakaian untuk mencari popularitas 

maksudnya seseorang menggunakan pakaian hanya 

untuk mencari kepopuleran agar menjadi terkenal 

dengan gayanya yang berlebihan dan bermewah-
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mewahan hanya untuk mendapatkan pujian dari 

banyak orang. 

(8) Tidak di beri parfum atau wewangian. 

Dalam hal ini rasulullah SAW bersabda : 

 

َِٓي  ٍْ ِسيِحَٓب فَ ٍو نِيَِجُذٔا ِي ْٕ ْث َعهَٗ لَ شَّ ًَ ب اْيَشأٍَة اْعخَْعطََشْث فَ ًَ أَيُّ

 َصاَِيَت

Artinya: “wanita mana saja yang memakai 

parfum, kemudian lewat suatu kaum mereka 

mendapati wanginya, maka dia adalah seorang 

wanita penzina!” [HR Abu Daud. Tirmizi dan 

Ahmad] 
60

 

 

Sebab larangan ini sangat jelas memakai 

parfum dapat mengakibatkan syahwat orang yang 

menciumnya. Inilah beberapa batasan-batasan yang 

wajib di penuhi dalam pakaian (busana) wanita. Maka 

yang wajib bagi muslim untuk mewujudkan syarat 

batasan-batasan untuk memakaikan kepada istri atau 

orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. 
61

 

 

C. Perilaku Berpakaian 

1. Pola Pembiasaan Berpakaian 

Pembiasaan adalah proses pendidikan yang berlangsung 

dengan jalan membiasakan anak didik untuk bertingkah laku, 

berbicara, berfikir dan melakukan aktivitas tertentu menurut 

kebiasaan yang baik. Pembiasaan berasal dari kata biasa 

merupakan lazim, seringkali. Pembiasaan merupakan proses 

penanaman kebiasaan mengupayakan suatu tindakan agar terbiasa 
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melakukannya, sehingga orang tidak menyadari apa yang di 

lakukannya karena sudah menjadi kebiasaan.
62

 

Pembiasaan berpakaian muslimah bagi santriwati di 

lingkungan pondok pesantren diterapkan dengan aturan- aturan 

baik yang tersurat maupun yang tersirat. Contoh aturan yang 

tersirat, yaitu berupa nasihat-nasihat yang di berikan oleh 

pimpinan pondok pesantren, ustadz, ustadzah, ataupun pengurus 

pesantren misalnya dengan cara mengharuskan santriwati 

mengenakan pakaian yang sudah di tetapkan aturan-aturan 

berpakaian yang muslimah dan sopan, tidak boleh membuka 

jilbab di lingkungan pesantren selain di kamar. 

Kemudian contoh aturan yang tersurat yaitu misalnya 

seperti tulisan yang mengatakan “kawasan berbusana muslimah 

sesuaikan busana kalian” yang di tempel di area pondok dan tata 

tertib berpakaian siswi Madrasah Aliyah yang di tempel di area 

sekolah. Karena terbiasa maka santriwati akan selalu mengenakan 

pakaian muslimah tanpa ada beban, yang awalnya merupakan 

beban karena tidak terbiasa akhirnya menjadi kebutuhan karena 

sudah menjadi kebiasaan. Pembiasaan dalam Al-Qur’an surah 

An-nur ayat 58 bahwa Allah berfirman : 

 

ٍَ نَْى يَْبهُُغٕ۟ا اْنُحهَُى  انَِّزي َٔ بَُُكْى  ًَ ٍَ َيهََكْج أَْي ا نِيَْغخَـؤِرَُكُى انَِّزي ْٕ ٍَ َءاَيُُ يَؤَيَُّٓب انَِّزي

ِٓيَشِة  ٍَ انظَّ ٌَ ثِيَببَُكى يِّ ٍَ حََضُعٕ ِحي َٔ ٍ لَْبِم َصاَلِة اْنفَْجِش  اٍث يِّ َث َيشَّ ِيُُكْى ثَهََٰ

ٍْ بَْعِذ َصاَلِة اْنِعَشبءِ  ِي ِْٓى ُجَُبٌح  َٔ اَل َعهَْي َٔ َساٍث نَُّكْى نَْيَظ َعهَْيُكْى  ْٕ ُث َع ثَهََٰ

 ُ َّللاَّ َٔ ُ نَُكُى انآليبِث  ٍُ َّللاَّ ٌَ َعهَْيُكى بَْعُضُكْى َعهَٗ بَْعٍض َكَزنَِك يُبَيِّ ْٕ افُ َّٕ ٍَّ طَ بَْعَذُْ

 (88َعهِيٌى َحِكيٌى )انُٕس : 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 

budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan 

orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin 

kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum 

sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian 

                                                             
62Fadhil al-Jamaly, Muhammad, Al-Falsafah At-Tarbawiyyah Fil Qur’an, 

Diterjemahkan Judi Al-Falasani, Konsep Pendidikan Qur’ani, ( Solo : Pustaka 

Ramadhani, 1993) h. 28 
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(luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. 

(Itulah) tiga 'aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan 

tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka 

melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada 

sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-

ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha 

Bijaksana. (An-Nur : 13) 
63

 

 

Di sinilah pentingnya pembiasaan bagi anak didik 

untuk menerapkannya dalam belajar, sebab sesuatu 

pengetahuan atau tingkah laku yang diperoleh dengan 

pembiasaan, maka apa yang diperoleh itu akan sangat sulit 

untuk mengubah atau menghilangkannya, sehingga cara ini 

sangat berguna dalam mendidik anak. Khususnya di kalangan 

pondok pesantren yang mempunyai pengaruh besar dalam 

kehidupan sehari-hari adalah suri tauladan uswatun hasanah.  

Keteladanan tidak dapat disangkal telah memiliki 

peran yang sangat signifikan dalam usaha pencapaian 

keberhasilan pendidikan, hal itu disebabkan karena secara 

psikologis, anak didik lebih banyak mencontoh perilaku atau 

sosok figur yang diidolakannya termasuk guru, ustazahnya 

atau orang-orang di pesantren, dengan secara tidak langsung 

peserta didik mengikuti/ meniru kebiasaan-kebiasaan atau 

aturan yang di tetapkan oleh pesantren tersebut. Oleh karena 

itu seorang pendidik hendaknya menyadari bahwa, perilaku 

yang baik adalah tolak ukur yang menjadi keberhasilan bagi 

anak didiknya. 

Selain itu seorang guru juga hendaknya memberi 

dukungan kepada anak didiknya untuk selalu meneladani hal-

hal yang baik, misalnya dorongan berupa motivasi ataupun 

tingkah laku sehingga dorongan itu yang membuat peserta 

didik harus meniru tingkah laku orang lain dan kemudian akan 

menjadi terbiasa, jika telah terbiasa maka tanpa berpikir 
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peserta didik tersebut akan melakukan hal tersebut tanpa ada 

beban. Dalam buku Sarlito Wirawan Sarsono yang mengutip 

pendapat Miller dan Dollard mereka memandang bahwa 

tingkah laku manusia itu dapat dipelajari melalui prinsip-

prinsip psikologi belajar yang meliputi empat unsur yaitu: 
64

 

a. Dorongan, yaitu rangsangan kuat dari dalam individu 

yang mendorongnya untuk bertingkah laku, dorongan 

itulah yang membuat seseorang terpaksa harus meniru 

tingkah laku orang lain untuk berbuat, dorongan muncul 

disebabkan adanya kebutuhan yang mesti terpenuhi, 

seperti rasa lapar mendorong untuk makan haus 

mendorongnya untuk minum. 

b. Isyarat adalah rangsangan yang menentukan tingkah laku 

balas yang akan timbul, misalnya uluran tangan 

merupakan isyarat bagi seseorang untuk berjabat tangan. 

c. Tingkah laku balas, yaitu reaksi individu terhadap 

rangsangan yang timbul didasarkan pada tingkah laku 

bawaan, apabila tingkah laku itu dengan cara dan ralat 

(trial and error learning), untuk mengurangi belajar 

dengan coba dan ralat ini, seseorang akan meniru tingkah 

laku orang lain untuk memberikan tingkah laku balas 

yang tepat. 

d. Ganjaran, yakni rangsangan yang menetapkan apakah 

suatu tingkah laku balas akan diulang atau tidak pada 

kesempatan lain, dengan adanya pemberian ganjaran 

maka seseorang akan tahu tingkah lakunya tepat atau 

tidak. 

Oleh karena itu keteladanan dalam pendidikan adalah 

suatu cara yang ditempuh dalam mendidik dengan jalan memberi 

contoh atau teladan bagi anak didiknya. Adapun teori pembiasan 

itu sendiri tidak lain adalah proses pendidikan yang berlangsung 

dengan cara pembiasaan. 

                                                             
64Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-teori Psikologi Sosial, (Jakarta : Raja 

Grafindo Persada, 2002) h. 57  
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2. Batasan Berpakaian dalam Islam  

Aurat laki-laki yang diperintahkan untuk ditutup, selain 

dari istri dan budak wanitanya adalah mulai dari pusar hingga 

lutut. Adapun wanita, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali 

untuk suaminya, sedangkan kepada mahramnya maka mereka 

boleh melihat apa yang biasa tertampak, seperti wajah , kedua 

tangan, rambut, leher, dan semisalnya. dan aurat wanita di depan 

anak-anak mulai dari pusar hingga lutut.
65

 

a. Batas Aurat Laki-laki 

Islam telah menetapkan batas-batas untuk aurat 

lelaki dan perempuan. dalam istilah Syariat, aurat adalah 

bagian anggota tubuh yang wajib ditutup. Islam telah 

menetapkan aurat laki – laki antara pusar sampai dengan 

lutut. mereka diperintahkan untuk tidak membuak aurat di 

hadapan orang lain, dan dilarang pula melihat aurat orang 

lain. 

b. Batas aurat Perempuan 

Batas-batas aurat wanita lebih luas dari pada 

aurat laki-laki. setiap wanita diwajibkan menutup seluruh 

tubuhnya. kecuali muka dan telapak tangan, dari 

pandangan lelaki bukan muhurimnya. mereka tidak 

dilarang menampakkan zinat (perhiasannya) kepada 

beberapa golongan lelaki dan wanita.  

Disimpulkan bahwa seluruh tubuh wanita-kecuali 

wajah dan kedua telapak tangan adalah aurat wajib yang 

ditutupi. mereka dilarang menampakkan auratnya tersebut 

kecuali di dalam lingkaran orang-orang tertentu 

sebagaimana tercantum di dalam Q.S Surat An-Nur ayat 

31 yang berbunyi : 

اَل  َٔ  ٍَّ ٍَ فُُشَٔجُٓ يَْحفَْظ َٔ  ٍَّ ِْ ٍْ أَْبَصبِس ٍَ ِي ْؤِيَُبِث يَْغُضْض ًُ لُم نِّْه َٔ

 ٍَّ ِٓ ٍَّ َعهَٗ ُجيُٕبِ ِْ ِش ًُ ٍَ بُِخ ْنيَْضِشْب َٔ َُْٓب  ٍَّ إاِلَّ َيب ظَََٓش ِي ٍَ ِصيَُخَُٓ يُْبِذي

                                                             
65Fuad Bin Abdil Aziz Asy-Syalhub, Kumpulan Adab Islami. Jakarta: Griya 
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 ْٔ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ آبَبئِ ٍَّ أَ ِٓ ٍَّ إاِلَّ نِبُُعٕنَخِ ٍَ ِصيَُخَُٓ اَل يُْبِذي َٔ  ْٔ ٍَّ أَ ِٓ َءابَبِء بُُعٕنَخِ

ْٔ بَُِٗ  ٍَّ أَ ِٓ اَِ َٕ ْٔ بَُِٗ إِْخ ٍَّ أَ ِٓ اَِ َٕ ْٔ إِْخ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ أَْبَُبِء بُُعٕنَخِ ٍَّ أَ ِٓ أَْبَُبئِ

نِٗ  ْٔ ٍَ َغْيِش أُ بِِعي ِٔ انخََّٰ ٍَّ أَ َُُٓ ْٔ َيب َيهََكْج أَْيًبَٰ ٍَّ أَ ِٓ ْٔ ََِغبئِ ٍَّ أَ ِٓ احِ َٕ أََخ

جَ  ٍَ انشِّ ْسبَِت ِي َساِث اْْلِ ْٕ ا َعهَٗ َع ْٔ ٍَ نَْى يَْظَُٓش ِٔ انطِّْفِم انَِّزي بِل أَ

ا  ْٕ حُٕبُ َٔ  ٍَّ ِٓ ٍَ ِيٍ ِصيَُخِ ٍَّ نِيُْعهََى َيب يُْخفِي ِٓ ٍَ بِؤَْسُجهِ اَل يَْضِشْب َٔ انَُِّغبِء 

 ٌَ ٌَ نََعهَُّكْى حُْفهُِحٕ ْؤِيُُٕ ًُ َ اْن يًعب أَيُّّ ًِ ِ َج  (64)انُٕس :  إِنَٗ َّللاَّ

 

Artinya : Sesungguhnya jawaban oran-orang 

mukmin, bila mereka dipanggil Allah dan rasul-Nya agar 

Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah 

ucapan. "Kami mendengar, dan kami patuh". dan mereka 

Itulah orang-orang yang beruntung. (An-Nur : 31) 
66

 

Riwayat – riwayat tersebut diatas, juga 

menunjukkan bahwa kaum wanita tidak wajib menutupi 

wajah dan kedua telapak tangannya sehingga tak ada 

halangan bagi mereka untuk berhias, bercelak, memakai 

cincin, memakai gelang dan sebagainya. 
67

 

Jika seorang muslimah berhijab, insya Allah 

perilaku nya kan semakin terkontrol. dengan berhijab, 

sesorang muslim justru akan lebih termotivasi, atau lebih 

bersemangat berbuat kebaikan.
68

 Firman Allah SWT 

Surat Q,S Al-Ahzab ayat 35 berbunyi : 

ْؤيِ  ًُ اْن َٔ بِث  ًَ ْغهِ ًُ اْن َٔ  ٍَ ي ًِ ْغهِ ًُ ٌَّ اْن ٍَ إِ اْنمَبَِخِي َٔ ْؤِيَُبِث  ًُ اْن َٔ  ٍَ  ُِي

ببَِشاِث  انصَّ َٔ  ٍَ ببِِشي انصَّ َٔ بِدلَبِث  انصَّ َٔ  ٍَ بِدلِي انصَّ َٔ اْنمَبَِخَبِث  َٔ

 ٍَ اْنَخبِشِعي َٔ  ٍَ ي ًِ بئِ انصَّ َٔ لَبِث  خََصذِّ ًُ اْن َٔ  ٍَ لِي خََصذِّ ًُ اْن َٔ اْنَخبِشَعبِث  َٔ

بثِ  ًَ بئِ انصَّ انْ  َٔ َٔ ٍَ فُُشَٔجُْٓى  اْنَحبفِِظي َ َكثِيًشا َٔ ٍَ َّللاَّ اِكِشي انزَّ َٔ بِث  َحبفِظََٰ

 ُ انزَّاِكَشاِث أََعذَّ َّللاَّ ب )اِّلحضاة : َٔ ًً أَْجًشا َعِظي َٔ ْغفَِشةً   (68نَُٓى يَّ
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Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan 

yang muslim, laki-laki dan laki-laki dan perempuan yang 

benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan 

perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang 

bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, 

laki-laki dan perempuan yang memelihara 

kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak 

menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk 

mereka ampunan dan pahala yang besar (Q.S Al-

Azhab:35) 69 

 

3. Fungsi Berbusana Muslimah 

Cara bijak mendidik anak agar anak memiliki etika 

berpakaian yang baik jikalau orang tua atau guru memberikan 

perhatian serius dan pengawasan yang cukup kepada anak-anak 

atau peserta didiknya. Seseorang anak sesungguhnya hatinya 

bagaikan bening mutiara yang siap menerima segala sesuatu yang 

mewarnainya. 

Jika diberikan kebiasaan atau dibiasakan dengan hal-hal 

yang baik, maka ia akan berkembang dengan kebaikan, sehingga 

orang tua dan pendidiknya ikut serta memperoleh pahala. 

Sebaliknya, jika ia dibiasakan dengan hal-hal yang buruk, maka 

ia akan tumbuh dengan keburukan itu. Maka, orang tua dan 

pendidiknya juga ikut memikul dosa karena keburukan anaknya. 

Biasakan anak-anak bersikap taat kepada orang tua, guru, 

pengajar, dan kepada orang yang lebih tua usianya.
70

 

Pakaian juga bisa menjadi identitas diri kita, apabila kita 

menggunakan pakaian yang bagus dan kelihatan nyaman, berarti 

kita sudah memenuhi kriteria berpakaian yang sopan, dan kita 

pun bisa melakukan ibadah tanpa harus khawatir, apakah baju 

kita suci dan pantas untuk dipakai. Hikmah mengenakan Pakaian 

sesuai dengan syariat Islam :   

                                                             
69Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahann ,Op.Cit h. 422 
 70 Mutiara Endah, Membuat aturan kedisiplinan siswa, dalam 
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a.    Mendatangkan rasa aman dan tenang 

b.    Menumbuhkan sikap tawaddhu dan rendah hati 

c.    Terlindung dari sengatan panas dan dinginnya cuaca  

d.   Terhindar dari gangguan pandangan yang berlebihan 

e.    Mencerminkan kepribadian seseorang 

Pakaian sangat berfungsi bagi tubuh kita, salah satunya 

untuk melindungi kulit kita. Apabila kulit kita tidak terlindungi 

oleh pakaian, langsung terkena pancaran sinar ultra violet, maka 

kulit kita akan terbakar dan kita bisa mengalami kanker kulit. 

Pakaian juga menjaga suhu tubuh manusia agar tetap stabil, 

dengan menggunakan jenis bahan pakaian tertentu, kita bisa 

menjaga suhu tubuh kita. Pakaian adalah identitas dan simbol 

keberadaan seseorang sehingga dalam Islam pakaian diatur 

sedemikian rupa. Berbusana mempunyai fungsi dan pengaruh 

yang sangat banyak bagi pemakainya. Diantara nya fungsi 

berpakaian adalah : 

a. Menutup aurat 

Karena dialam firman Allah SWT Al- Qur’an surah Al -

Araf ayat 26 perhiasan dan pakaian taqwa itulah yang 

terbaik. 

b. Sebagai perhiasan diri 

c. Sebagai penunjuk identitas 

Dalam hal ini kita dituntut kreatif dan inovatif dalam 

penampilan agar wujud perbedaan antara orang Islam dan 

bukan orang Islam. 

d. Pakaian sebagai pemandu perilaku. 
71

 

Menggunakan Hijab bagi perempuan mempunyai banyak 

manfaat dan keuntungan. Manfaat menggunakan hijab antara lain 

sebagai berikut : 

                                                             
71http://caksyeh.blogspot.co.id/2013/12/adab-dan-fungsi-berpakaian-di-
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A. Rambut sebagai mahkota wanita bias terlindung dari 

sengatan panas matahari, terlindung dari debu, dan polusi. 

B. Dengan berhijab, anda akan lebih di hormati sebagai 

seorang muslimah. 

C. Berjilbab adalah ibadah yang mudah, tanpa lelah, tapi tetap 

bias dicintai oleh Allah SWT. Berjilbab membuat anda 

lebih anggun dan cantik. 

D. Berjilbab akan membuat anda semakin termotivasi untuk 

move on dan beramal shalihah Berjilbab menghindarkan 

dari perbuatan dosa. 

E. Membuat kita semakin terjaga dan selalu Istiqamah. 

F. Serta menunjukkan harga diri anda. 
72

 

4. Indikator Kerapian Berpakaian 

 Kerapian berbusana merupakan salah satu bagian dari 

ranah efektif. Sedangkan untuk ketercapaian tujuan 

pembelajaran peserta didik diwajibkan untuk memenuhi 

syarat dari ketiga ranah yaitu ranah efektif meliputi dari 

beberapa aspek perilaku, diantaranya: aspek kelakuan, aspek  

kerajinan, aspek kebersihan, aspek kerapian dan aspek 

kedisiplinan. 

 Aspek Kerapian yang berkaitan dengan perilaku dan 

berpakaian  siswa menurut Syaiful Bahri Djamarah, dalam 

memberikan penilaian kerapian berpakaian dapat digunakan 

indikator-indikator dibawah ini : 

1. Memakai tanda (atribut/nama) 

2. Warna Baju dan celana /rok sesuai dengan ketentuan 

3. Tidak memakai tanda-tanda atau tempelan lain pada 

seragam 

4. Baju harus dimasukan kedalam celana/rok dan 

memakai ikat pinggang 
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5. Memakai seragam olahraga dan pramuka sesuai 

dengan ketentuan 

6. Rambut pendek tersisir rapi untuk siswa laki-laki 

7. Rambut cukup panjang atau sebatas bahu untuk siswa 

perempuan 

8. Kuku pendek dan bersih tanpa alat kosmetik 

9. Memakai sepatu hitam terlihat rapi.
73
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