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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Persepsi Peserta Didik dalam Mengenakan Jilbab 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris 

“perception” yang berarti tanggapan. Tanggapan ialah gambaran 

pengamatan yang tinggal dikesadaran kita sesudah mengamati.
1
 Dalam 

Kamus Lengakap Psikologi Perception (persepsi) adalah proses 

mengetahui atau mengenali objek dan kejadian objektik dengan bantuan 

indera. Kesadaran dari proses-proses organis dan (Titchener) satu 

kelompok penginderaan dengan penambahan arti-arti yang berasal dari 

pengalaman di masa lalu. 

Sedangkan menurut para ahli, diantaranya : 

a. Bimo Walgito mendefinisikan bahwa persepsi merupakan proses 

diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut 

proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan 

stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses 

persepsi. Maka dalam proses persepsi orang yang dipersepsi akan dapat 

mempengeruhi pada orang yang mempersepsi.
2
 

                                                           
1
 Agus Sujanto, Psikologi Umum, (Jakarta : Aksara baru, 1986),  h. 31. 

2
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2010), h.99. 
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b. Jalaluddin Rakhmat mendefinisikan bahwa persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
3
 

c. Bigot mendefinisikan persepsi adalah tanggapan yang biasanya 

didefinisikan sebagai bayangan yang tinggal dalam ingatan setelah kita 

melakukan pengamatan.
4
 

d. Sarlito Wirawan mengemukakan bahwa persepsi merupakan 

kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, dan 

memfokuskan semua objek yang disebut pengamatan.
5
 

e. Sedangkan menurut Quinn Persepsi adalah proses kombinasi dari 

sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olah 

otak ). Sensasi adalah stimulant dari dunia luar yang dibawa masuk 

kedalam sistem syaraf.
6
 

 

Dalam psikologi kontemporer, persepsi secara umum diperlakukan 

sebagai suatu variabel campur tangan (intervening variable), bergantung 

pada faktor-faktor motivasional. Maka, arti suatu objek atau suatu kejadian 

objektif ditentukan baik oleh kondisi perangsang maupun oleh faktor-

faktor organism. Dengan alasan sedemikian, persepsi mengenai dunia oleh 

pribadi-pribadi yang berbeda juga akan berbeda, karena setiap individu 

                                                           
3
 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 

h. 51. 
4
 Sumardi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 

h. 36. 
5
 Sarlito Wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi, (Jakarta : Bulan Bintang, 1982), h. 44. 

6
 Sarlito W. Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 

2010), h. 94. 
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menanggapinya berkenaan dengan aspek-aspek situasi tadi yang 

mengandung arti khusus sekali bagi dirinya. 

Proses perseptual dimulai dengan perhatian, yaitu merupakan 

proses pengamatan selektif. Maka teramat penting dalam persepsi ini 

adalah konstansi yang menyangkut kecenderungan untuk melihat objek 

sebagai hal yang konstan, sekalipun terdapat banyak sekali variasi dalam 

melihat kondisi tersebut.
7
 Apabila indera terus tumbuh, makin banyak 

rangsang-rangsang indera yang dihubungkan dengan apa-apa yang telah 

diterima sebelumnya, hingga didapatnya lebih banyak arti-arti inilah yang 

disebut persepsi yaitu pengindera yang menghasilkan arti. 

Supaya persepsi itu baik, maka pancaindera harus sangat peka 

terhadap rangsang sekeliling. Makin sensitif suatu indera makin dapat 

orang membeda-bedakan arti dari bermacam-macam hal. Tak hanya indera 

harus berfungsi sebaik-baiknya, tetapi arti yang betul harus dihubungkan 

dengan penginderaan hingga persepsi yang palsu dapat dihindari. Orang 

tua dan guru bertanggung jawab atas persepsi yang betul yang dibentuk 

oleh anak : karena persepsi dasarnya adalah penginderaan, perlu untuk 

memberi pengalaman yang nyata atau dengan bahasa yang nyata dengan 

bahasa yang dapat memberi materi pengideraan yang betul. 

Persepsi yang baik atau positif adalah dasar belajar yang baik. Bila 

seseorang memiliki persepsi yang baik, maka ia mempunyai dasar belajar 

                                                           
7
 Kartini Kartono, Kamus Lengkap Psikologi, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 358-359. 
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yang baik. Begitu juga sebaliknya, seseorang yang memiliki persepsi yang 

tidak baik atau negatif, maka ia akan mengalami kesulitan dalam belajar. 

Bahkan persepsi negatif bisa membuat seseorang menjadi stres. 

Sebagaimana pendapat Kartono dan Gulo yang mendefinsikan stress 

sebagai kondisi ketegangan fisik atau psikologis disebabkan oleh adanya 

persepsi ketakutan dan kecemasan. 

Jadi, persepsi dipengaruhi oleh pengalaman yang sekarang dan 

yang lampau dan juga dipengaruhi oleh sikap individu pada waktu itu. 

Biasanya persepsi mula-mula merupakan suatu keseluruhan atau garis-

garis besar. Ada pula persepsi yang selama ini disebut ilusi.  

Sesorang cenderung untuk percaya sesuai dengan pemahamannya 

mengeanai situasi tersebut. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi 

yang hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang 

berbeda dengan yang lain. Persepsi ini memengaruhi perilaku individu. 

Seorang guru akan dapat memahami peserta didik lebih baik bila ia peka 

terhadap bagaimana cara seseorang melihat suatu situasi tertentu.
8
  

Berkenaan dengan persepsi ini ada beberapa hal penting yang 

harus diperhatikan :  

a. Setiap peserta didik melihat dunia berbeda satu sama lainnya karena 

setiap peserta didik memiliki lingkungan yang berbeda. Semua peserta 

                                                           
8
 Karwono dan Heni Mularsih, Belajar dan Pembelajaran serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 36-37. 
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didik tidak dapat melihat lingkungan yang sama dengan cara yang 

sama. 

b. Seseorang menafsirkan lingkungan sesuai dengan tujuan, sikap, alasan, 

pengalaman, kesehatan, perasaan dan kemampuannya. 

c. Cara bagaimana seseorang melihat dirinya berpengaruh terhadap 

perilakunya. Dalam suatu situasi, seorang peserta didik cenderung 

bertindak sesuai dengan cara ia melihat dirinya sendiri. 

d. Peserta didik dapat dibantu dengan cara memberi kesempatan melalui 

dirinya sendiri. Guru dapat menjadi contoh hidup. Perilaku yang baik 

terbentuk bergantung pada persepsi yang cermat dan nyata mengenai 

suatu situasi. Guru dan pihak lain dapat membantu peserta didik menilai 

persepsinya. 

e. Persepsi dapat berlanjut dengan memberikan kepada peserta didik 

pandangan tentang bagaimana suatu hal itu dapat dikonkretkan. 

f. Kecermatan persepsi harus sering dicek. Diskusi kelompok dapat 

dijadikan sarana untuk mengklasifikasi persepsi mereka. 

g. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan peserta didik akan 

mempengaruhi pandangan terhadap dirinya . 

 

2. Indikator Persepsi 

Menurut Robbin indikator-indikator persepsi ada dua macam, yaitu: 

a. Penerimaan. 
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Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi 

dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap 

rangsang dari luar. 

b. Evaluasi 

Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, 

kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. 

Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit 

dan membosankan, tetapi individu yang lain menilai rangsang yang 

sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan. 

 

Menurut Hamka indikator persepsi ada dua macam, yaitu: 

a. Menyerap 

Stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera, 

masuk ke dalam otak, mendapat tempat, sehingga disitu terjadi proses 

analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman-pengalaman 

individu yang telah dimiliki sebelumnya, karena itu penyerapan itu 

bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang 

diserap sama. 

b. Mengerti atau memahami 

Indikator adanya persepsi sebagai hasil proses klasifikasi dan 

organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. Hasil analisis berupa 
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pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut 

juga bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu.
9
 

Menurut Bimo Walgito persepsi memiliki indikator-indikator sebagai 

berikut: 

a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu. 

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca 

indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pencecap 

secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan 

atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan 

gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut 

dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. 

Didalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik 

yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran 

tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera 

dan waktu, baru saja atau sudah lama. 

b. Pengertian atau pemahaman 

 Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan didalam 

otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan 

(diklasifikasikan), dibandingkan dan diinterprestasi sehingga 

terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian 

atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang 

                                                           
9
Hamka, Pembelajaran Kontekstual dan Aplikasi (Bandung: Rafika Aditama, 2002), 

h.101-106. 
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terbentuk tergantung  juga pada gambaran-gambaran lama yang telah 

dimiliki individu sebelumnya (disebut apersepsi). 

c. Penilaian atau evaluasi 

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah 

penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau 

pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma 

yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-

beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat 

individual.
10

 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Bermacam-macam orang terkadang mempunyai keseragaman 

dalam memersepsi suatu obyek, tetapi ada pula obyek atau benda yang 

sama namun dipersepsi berbeda oleh dua orang atau lebih, menurut sarlito 

wirawan sarwono hal tersebut disebabkan oleh Faktor yang sangat 

mempengaruhi presepsi : 

a. Perhatian (Attention) 

Menurut Kenneth E. Andersen Perhatian adalah proses mental 

ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonojol dala 

kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Perhatian terjadi bila 

kita mengkonsentrasikan diri pada salah satu alat indera kita, dan 

mengesampingkan masukan-masukan melauli alat indera yang lain. 

Perhatian dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal.  

                                                           
10

Bimo Walgito, Op.Cit., h.  54-55. 



18 

 

 

Faktor eksternal penarik perhatian ditentukan oleh faktor-faktor 

situasional dan personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai 

determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian. 

Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat yang menonjol, 

antara lain :  

Gerakan seperti organism yang lain, manusia secara visual tertarik 

pada objek-objek yang bergerak. 

Intensitas stimuli, kita akan memperhatikan stimuli yang lebih 

menonjol dari stimuli yang lain. Warna merah pada latar belakang 

putih, tubuh jangkung di tengah-tengah orang pendek, suara keras 

dimalam sepi, iklan setengah halaman dalam surat kabar, atau tawaran 

pedagang yang paling nyaring dipasar malam, sukar lolos dari 

perhatian kita. 

Kebaruan (Novelty), hal-hal yang baru, yang luar biasa, yang berbeda, 

akan menarik perhatian. Beberapa eksperimen juga membuktikan 

stimuli yang luar biasa, yang berbeda, akanmenarik perhatian. 

Beberpa eksperimen juga membuktikan stimuli yang luar biasa lebih 

mudah dipelajari atau diingat. 

Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai dengan 

sedikit variasi, akan menarik perhatian. Di sini, unsure “familiarity” 

(yang sudah kita kenal) berpadu dengan unsure “novelty” (yang baru 

kita kenal). Perulangan juga mengandung unsure sugesti yaitu 

mempengaruhi bawah sadar kita.  
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b. Set, adalah harapan seseorang akan rangsang yang akan timbul. 

Misalnya pada seorang pelari yang sudah siap digaris start, terdapat 

set bahwa akan terdengar bunyi pistol disaat ia harus berlari, 

perbedaan set tersebut dapat menyebabkan persepsi. Misalnya, A 

biasa membeli telur dengan harga Rp. 15,- sebutir, sedangkan B biasa 

membelinya dengan harga Rp. 10,-sebutir. Kalau A dan B bersama-

sama membeli telur disuatu tempat dan harga telur di tempat itu 

adalah Rp. 12,50, maka bagi A telur ini murah tetapi bagi B terlalu 

mahal. 

c. Ciri Kepribadian, akan pula mempengaruhi persepsi, misalnya dua 

orang yang bekerja di perusahaan yang sama akan 

menganggap/memersepsi atasannya dengan persepsi yang berbeda. 

Bagi orang yang penakut dan pemalu, atasam itu dianggapnya tokoh 

yang menakutkan dan perlu dijauhi. Sebaliknya bagi orang yang 

pemberani dan percaya diri akan menganggapnya seorang tokoh yang 

biasa diajak bergaul seperti orang yang biasa lainnya. 

d. Gangguan Kejiwaan 

Gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang 

disebut dengan halusinasi. 
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4. Prinsip-Prinsip dalam Persepsi 

Prinsip-prinsip dasar persepsi seperti dikemukakan oleh Slameto 

adalah sebagai berikut:
11

  

a. Persepsi itu relatif  bukannnya absolut  

Individu bukanlah instrument ilmiah yang mampu menyerap segala 

sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya. Dalam hubungannnya 

dengan kerelatifan persepsi ini, dampak pertama dari suatu perubahan 

rangsangan dirasakan lebih besar daripada rangsangan yang datang 

kemudian.  

b. Persepsi itu selektif  

Individu hanya memperhatikan beberapa rangsangan yang ada 

disekitarnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan yang 

diterima akan tergantung pada apa yang pernah ia pelajari, apa yang 

pada suatu saat menarik perhatiaanya, dan kearah mana persepsi itu 

mempunyai kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada keterbatasan 

dalam kemampuan seseorang untuk menerima  rangsangan.    

c. Persepsi itu mempunyai tatanan  

Individu menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan, ia akan 

menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau  kelompok 

                                                           
11

 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010), h.103-105. 
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kelompok. Jika rangsangan yang datang tidak lengkap, ia akan 

melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas. 

d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan  

Harapan dan kesiapan penerima rangsangan akan menentukan 

rangsangan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya 

bagaimana rangsangan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula 

bagaimana rangsangan tersebut akan di interpretasi.  

Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.  Persepsi 

antar seseorang dengan orang lain bisa tidak sama meskipun situasi yang 

dihadapi sama. Perbedaan persepsi dari masing-masing orang merupakan 

hal yang wajar, karena manusia adalah makhluk yang unik, yang memiliki 

sifat, kepribadian, pengalaman, serta kemampuan berfikir yang berbeda-

beda. 

 

5. Proses Terjadinya Persepsi 

Ada beberapa tahapan dalam proses terjadinya persepsi pada 

individu, yaitu obyek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat 

indera atau reseptor. Perlu diketahui bahwa antara objek dan stimulus itu 

berbeda, tetapi ada kalanya objek dan stimulus itu menjadi satu, misalnya 

hal tekanan. Benda sebagai objek langsung menganai kulit, sehingga akan 

terasa tekanan tersebut. 
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Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses terjadinya persepsi 

adalah sebagai berikut : 

a. Proses fisik atau kealaman, maksudnya adalah tanggapan tersebut 

dimulai dengan obyek yang menimbulkan stimulus dan akhirnya 

stimulus itu mengenai alat indra atau reseptor. 

b. Proses fisiologis, yaitu stimulus yang diterima oleh alat indera 

kemudian dilanjutkan oleh syaraf sensorik ke otak. 

c. Proses psikologis, yaitu proses yang terjadi dalam otak sebagai pusat 

kesadaran sehingga individu dapat menyadari apa yang dilihat dan 

didengar, atau diraba dengan reseptor itu, sebagai suatu akibat dari 

stimulus yang diterimanya. 

Bimo walgito menyatakan bahwa: 

“proses terjadinya persepsi dimulai dari adanya objek yang menimbulkan 

stimulus, dan stimulus mengenai alat indera. Stimulus yang diterima alat 

indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. Kemudian terjadilah proses 

di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang 

dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba. Respon sebagai 

akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam 

benuk. 

objek sikap akan dipersepsi oleh individu dan hasil persepsi akan 

dicerminkan dalam sikap yang diambil oleh individu yang bersangkutan. 
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Dengan demikian hasil persepsi seseorang akan berhubungan dengan sikap 

yang dimunculkan seseorang tersebut”
12

  

Proses persepsi dilalui dengan proses penerimaan stimulus pada 

reseptor yaitu indera, yang tidak langsung berfungsi setelah dia lahir, 

tetapi akan berfungsi sejalan dengan perkembangan fisiknya. Di dalam al-

Qur‟an terdapat beberapa ayat yang maknanya berkaitan dengan panca 

indera yang dimiliki manusia, anatara lain dalam QS. An-Nahl : 78 

 

                                 

              

Artinya :“ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam 

Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu 

pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” 

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tahap terakhir dari 

terakhir dari proses persepsi ialah individu menyadari tentang misalnya 

apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu 

stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses 

terakhir dalam persepsi dan merupakan persepsi yang sebenarnya. 

                                                           
12

 Ibid., h.55. 
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Dalam proses persepsi individu tidak hanya dikenai satu stimulus 

saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan 

oleh keadaan sekitarnya. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau 

mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang 

bersngkutan. 

 

6. Sifat Persepsi 

Menurut New Comb ada beberapa sifat yang  menyertai proses 

persepsi yaitu: 

a. Konstansi (menetap), bahwa individu mempersepsikan kubus kayu itu 

sebagai kubus, meskipun warnanya berubah-ubah, atau besar kecilnya 

berbeda-beda. Demikian pula meskipun bahannya dari selain kayu. 

Sama halnya juga dengan individu akan mempersepsikan seseorang 

sebagai orang itu sendiri (tetap), meskipun gerak-gerik, sifat dan 

tingkah lakunya berubah. 

b. Selektif bahwa tidak semua objek yang diterima dalam waktu yang 

sama akan dipersepsi, namun individu akan memilih tergantung 

keadaan psikologis individu. Misalnya objek mana yang menarik, 

menyenangkan, berguna, kesesuaiannya dengan tingkat kemampuan 

individu dan sebagainya. 

c. Bahwa objek-objek persepsi yang berupa informasi-informasi yang 

sama, dapat diorganisir, ditafsirkan dan dinilai secara berbeda oleh 

orang yang berbeda, maupun orang yang sama. 



25 

 

 

7. Objek Persepsi 

Objek persepsi merupakan factor yang sangat menentukan dalam 

hasil persepsi. Menurut Bimo Walgito objek persepsi dapat dibedakan atas 

objek yang non manusia dan manusia. Objek persepsi yang berwujud 

manusia ini disebut person perception atau juga ada yang menyebutkan 

sebagai social perception. Pada objek persepsi manusia, manusia yang 

dipersepsi mempunyai kemampuan-kemampuan, perasaan, ataupun aspek-

aspek lain seperti halnya pada orang yang mempersepsi. Karena itu pada 

objek persepsi, yaitu manusia yang dipersepsi, lingkungan yang 

melatarbelakangi objek persepsi, dan perseptor sendiri.
13

 

Dari pendapat tersebut bias dikatakan bahwa orang yang dipersepsi 

dalam penelitian ini adalah guru, sedangkan orang yang mempersepsi 

dalam penelitian ini adalah peserta didik sehingga bisa diambil kesimpulan 

bahwa yang dipersepsi (guru) dapat mempengaruhi orang yang 

mempersepsi (peserta didik). 

 

8. Fungsi Persepsi dalam Belajar 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, persepsi 

mempunyai Fungsi. Persepsi menjadi landasan berpikir bagi seseorang 

dalam belajar. Persepsi dalam belajar berpengaruh terhadap :  

 

                                                           
13

 M Ina, BAB II Kajian Teori Konsep Dasar Tentang Persepsi (on-line). Tersedia : 

http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf. (27 Desember 2015) 

http://eprints.uny.ac.id/9686/3/bab%202.pdf
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a. Daya Ingat  

Beberapa tanda visual seperti symbol, warna, dan bentuk yang 

diterapkan dalam pemyampaian materi ajar mempermudah daya ingat 

seseorang mengenai materi tersebut. Dengan memiliki kekhususan 

yaitu memanfaatkantanda-tanda visual maka materi ajar menjadi lebih 

mudah dicerna dan mengendap dalam pikiran seseorang. 

b. Pembentukan Sikap 

Interaksi antara pengajar sebagai narasumber dan pembelajar 

merupakan kunci dari pembinaan sikap. Pengajar atau guru sebagai 

komunikator berperan besar terhadap seseorang. Dalam persepsi baik 

pengajar maupun pembelajar memiliki persepsi masing-masing. 

Pengajar  dapat membina sikap pembelajar jika ia berusaha menjad 

panutan (role model )  baginya. Makin akrab hubungan tersebut, maka 

semakin mudah bagi pengajar untuk mempengaruhi pembelajar. 

Dengan segala kemampuan inderanya maka peserta didik berusaha 

untuk mempersepsikan segala gerak-gerik dan sikap pengajar.
14

 

 

B. Peserta Didik 

1. Pengertian Peserta Didik 

Secara etimologi peserta didik berasal dari bahasa arab yaitu Tilmidz 

jamaknya adalah Talamid, yang artinya adalah “murid” maksudnya adalah 

“orang-orang yang menginginkan pendidikan”. Dalam bahasa arab juga 
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dikenal dengan istilah Thalib, jamaknya adalah Thullab,  yang artinya 

“mencari”, maksudnya adalah orang-orang yang mencari ilmu. 

Peseta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. 

Secara terminology peserta didik adalah anak didik atau individu yang 

mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan 

bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian 

dari structural proses pendidikan. Dnegan kata lain peserta didik adalah 

seorang individu yang telah mengalami fase pekembangan atau 

pertumbuhan baik dari segi fisik dan mental maupun fikiran. 

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur 

jenjang dan jenis pendidikan. 

Sebagai individu yang tengah mengalami fase perkembangan, tentu 

peserta didik tersebut masih banyak memerlukan bantuan, bimbingan dan 

arahan untuk menuju kesempurnaan. Hal ini dapat dicontohkan ketika 

seorang peserta didik berada pada usia balita ia selalu banyak mendapat 

bantuan dari orang tua ataupun saudara yang lebih tua. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa peserta didik merupakan barang mentah  yang 

harus diolah dan bentuk sehingga menjadi suatu produk pendidikan.  

Dengan diakuinya keberadaan seorang peserta didik dalam konteks 

kehadiran dan keindividuannya, maka tugas dari seorang pendidik adalah 
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memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada peserta didik menuju 

kesempurnaan atau kedewasaan. 

2. Karakteristik Peserta Didik 

Karakteristik peserta didik adalah keseluruhan kelakuan dan 

kemampuan yang ada pada siswa sebgai hasil dari pembawaan dan 

lingkungan sosialnya sehingga menentukan pola aktivitas dalam meraih 

cita-citanya. Mengenai pembicaraan karakteristik ini ada tiga hal yang 

perlu diperhatikan : 

a. Karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal, 

seperti misalnya kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, 

mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan aspek psikomotor, dan 

lain-lain. 

b. Karakteristik yang berhubungan dengan latar belakang dan status 

sosial 

c. Karakteristik yang berkenaan dengan perbedaan-perbedaan 

kepribadian seperti sikap, perasaan, minat dan lain-lain.
15

 

Pengetahuan mengenai karakteristik peserta didik ini memiliki arti 

yang cukup penting dalam interaksi belajar-mengajar. Terutama bagi 

guru, informasi mengenai karakteristik peserta didik senantiasa akan 

berguna dalam memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang lebih 

baik, yang dapat menjamin kemudahan belajar bagi setiap siswa. Guru 
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akan dapat merekonstruksi dan mengorganisasikann materi pelajaran 

sedemikian rupa, memilih dan menetukan metode yang lebih tepat, 

sehingga akan terjadi proses interaksi dari masing-masing komponen 

belajar mengajar secara optimal. 

Hal ini jelas menantang guru untuk selalu kreatif dalam rangka 

menciptakan kegiatan yang bervariasi, agar masing-masing individu 

siswa tidak merasa dikecewakan. Di samping itu juga sangat bermanfaat 

bagi guru untuk memberikan motivasi dan bimbingan bagi setiap 

individu peserta didik kea rah keberhasilan belajarnya. 

Adapun karakteristik peserta didik yang dapat memengaruhi 

kegiatan belajar siswa antara lain :
16

 

a. Latar belakang pengetahuan dan taraf pengetahuan 

b. Gaya belajar 

c. Usia kronologi 

d. Tingkat kematangan 

e. Spectrum dan ruang lingkup minat 

f. Lingkungan sosial ekonomi 

g. Hambatan-hambatan lingkungan dan kebudayaan 

h. Intelegensia 

i. Keselarasan dan attitude 

j. Prestasi belajar 
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k. Motivasi dan lain-lain. 

Didalam proses pendidikan seorang peserta didik yang berpotensi 

adalah objek atau tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang secara 

langsung berperan sebagai subjek atau individu yang perlu mendapat 

pengakuan dari lingkungan sesuai dengan keberadaan individu itu sendiri. 

Sehingga dengan pengakuan tersebut seorang peserta didik akan mengenal 

lingkungan dan mampu berkembang dan membentuk kepribadian sesuai 

dengan lingkungan yang dipilihnya dan mampu mempertanggung 

jawabkan perbuatannya pada lingkungan tersebut. 

C. Jilbab 

1. Pengertian Jilbab 

Islam melarang wanita Muslimah untuk memakai pakaian yang 

tipis dan jarang, karena jelas pakaian tersebut akan menimbulkan fitnah 

dan subhat, baik terhadap dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat 

sekitar. Secara terminologi, dalam kamus yang dianggap standar dalam 

Bahasa Arab, pengertian jilbab adalah sebagai berikut :  

a. Lisanul Arab : "Jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar yang 

dipakai wanita untuk menutupi kepada, dada dan bagian belakang 

tubuhnya."  

b. Al Mu'jamal-Wasit : "Jilbab berarti pakaian yang dalam (gamis) 

atau selendang (khimar), atau pakaian untuk melapisi segenap 
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pakaian wanita bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti 

halnya mantel."  

c. Mukhtar Shihah : "Jilbab berasal dari kata Jalbu, artinya menarik 

atau menghimpun, sedangkan jilbab berarti pakaian lebar seperti 

mantel."  

d. Al- Biqo‟I : “Jilbab adalah baju yang longgar atau kerudung 

penutup kepala wanita atau dipakai untuk menutup baju dan 

kerudung yang dipakainya. 
17

 

Dari rujukan ketiga kamus di atas, dapat kita ambil kesimpulan 

bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar dan 

menutupi seluruh bagian tubuh sebagaimana disimpulkan oleh Al 

Qurthuby: "Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh."  

Arti kata jilbab ketika Al-Qur‟an diturunkan adalah kain yang 

menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang 

dipakai lapisan yang kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita. 

Jilbab merupakan penanda bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang 

berhubungan dengan posisi wanita dalam sistemm Islam dan yang 

disyariatkan Allah SWT agar menjadi benteng kokoh yang mampu 

melindungi kaum wanita, menjadi pagar pelindung yang mampu 
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melindungi masyarakat dari fitnah dan menjadi Framework yang 

mengatur fungsi wanita sebagai pembentuk generasi masa depan.
18

 

Huzaemah mengungkapkan arti busana muslim/jilbab sebagai 

pakaian seorang wanita Islam yang dapat menutup aurat yang 

diwajibkan agama untuk menutupnya guna kemaslahatan dan kebaikan 

wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada. Dalam kamus Al 

Muhith disebutkan bahwa Jilbab adalah pakaian yang lebar untuk 

wanita dan dapat menutup pakaian wanita sehari-hari seperti 

“malhafah” (semacam kain penutup tubuh yang belum dijahit).  

Al Jauhari mengatakan dalam As Shihah bahwa Jilbab adalah 

malhafah atau mala’ah (kain penutup dari atas kepala sampai ke 

bawah), sedangkan kamus Arab-Indonesia yang disusun oleh Al 

Munawwir mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang panjang 

sejenis jubah. Imam Al Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Al 

Jalaabiib dalam ayat diatas adalah jamak dari “al jilbaab”, yaitu 

pakaian yang lebih besar daripada “al khimar.” Jilbab menurut beliau 

adalah pakaian yang  menutup seluruh badan.
19

 

Menurut Ar Ramaadi jilbab yaitu pakaian yang berfungsi untuk 

menutupi perhiasan wanita dan auratnya, yaitu pakaian yang menutupi 

seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Imam Ibnu 
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Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan 

kepada Nabi Muhammad SAW agar menyuruh  perempuan muslim 

yang beriman khususnya istri-istri dan putri beliau, mengingatkan 

kehormatan mereka, agar dibedakan dari ciri-ciri perempuan jahiliyah 

dan para budak. 
20

 

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa jilbab dapat 

diistilahkan dengan : 

a. Khimar (Kerudung) yaitu segala bentuk penutup kepala wanita 

baik itu yang panjang atau pendek, menutup kapala, dada dan 

badan wanita atau yang hanya rambut dan leher saja. 

b. Niqab atau Burqa’ (cadar) yaitu kain penutup wajah wanita. 

c. Hijab (tutup) yaitu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan 

mencagah terjadinya fitnah jinsiyah atau godaan seksual baik 

dengan menjaga pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara 

wanita supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup 

aurat dan lain sebaginya. 

Istilah-istilah tersebut adalah istilah yang berasal dari negara Arab 

atau Timur tengah. Pakaian sejenis jilbab di beberapa negara dikenal 

dengan beragam istilah, seperti chadar (Iran), Pardeh (India),  Milayat 

(Libya), abaya (Irak), charshaf (Turki), hijab (mesir).
21

 Pergeseran 
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istilah hijab juga berawal dari makna “Tabir” menjadi pakaian penutup 

aurat perempuan. 

Wanita-wanita islam memainkan peranan yang tak kalah penting 

dibandingkan laki-laki, hanya bedanya kaum wanita lebih banyak 

dalam keadaan tertutup. Dengan cara ini maka kesucian, kemuliaan 

dan kehormatan wanita akan terpelihara dan kaum laki-laki pun akan 

selamat dari fitnah.
22

 

2. Fungsi Jilbab 

Dalam ajaran agama Islam, pakaian memiliki fungsi sebagai : 

a. Penutup aurat yaitu penutup anggota badan tertentu yang tidak boleh 

dilihat oleh orang-orang tertentu. 

b. Perhiasan yaitu sesuatu yang dapat digunakan untuk memperelok. 

c. Perlindungan dari cuaca panas ataupun dingin. 

d. Penunjuk identitas yang adapat membedakan antara seseorang atau  

kelompok  dengan yang lainnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, jilbab juga menjadi bagian dari 

cara seseorang berpakaian memiliki fungsi yang sama. Hal ini sejalan 

dengan keberadaan pakaian yang dapat dimaknai sebagai bentuk 

penandaan yang paling jelas dari penampilan luar seseorang dan 

diidentifikasikan sebagai suatu kelompok tertentu. Bahkan pakaian juga 

dapat dimetaforakan sebagai „kulit sosial dan budaya‟yang dapat 
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mengkomunikasikan afiliasi sebuah budaya dan sebagai ekspresi 

identitas.
23

 

Selain fungsi diatas, jilbab digunakan untuk membedakan antara 

wanita terhormat dengan wanita lainnya, yang demikian itu supaya 

mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu oleh para lelaki. 

Menurut Al-Qurtubi apabila wanita keluar rumah dengan mengenakan 

jilbab, maka berarti dia sudah menunjukkan kemuliaan dirinya, yang 

sekaligus memberikan pertanda bahwa dirinya adalah wanita yang 

terjaga kehormatannya. 

 

3.  Karakteristik Jilbab yang Syar’i  

Huzaemah dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Perempuan 

Kontemporer” menjelaskan bahwa Islam tidak menentukan model 

pakaian untuk wanita. Islam sebagai suatu agama yang sesuai untuk 

setiap masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan 

kebebasan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang 

mode pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja 

tidak keluar dari kriteria sebagai berikut :  

a. Busana dapat menutup dan melindungi seluruh aurat yang wajib 

ditutup.  
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b. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau busana 

yang menyolok mata, karena Rasulullah SAW bersabda, “Barang 

siapa yang memakai busana yang menyolok (kemegahan) di dunia, 

Allah akan memakaikan kehinaan di akhirat nanti.” Imam Syaukani 

dalam bukunya “Nail al-Autar” mengutip Imam Ibnu Atsir berkata, 

“Yang dimaksud dengan busana yang menyolok mata 

(dibanggakan) ialah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-

aneh di tengah orang banyak, karena menarik warna yang 

menyolok dan lain daripada yang lain, sehingga dapat merangsang 

perhatian orang untuk memperhatikan yang dapat menimbulkan 

rasa congkak, ketakjuban serta kebanggaan terhadap diri sendiri 

secara berlebih-lebihan.”  

c. Busana tidak tipis agar kulit pemakainya tidak tampak dari luar. 

Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih sanadnya, 

yang artinya : “Di akhir masa nanti akan muncul di akhir umatku, 

wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang (wanita-wanita 

yang mengenakan pakaian tipis yang menggambarkan bentuk 

tubuhnya, belum menutup dan menyembunyikan tubuh yang 

sebenarnya). Di atas kepala mereka terdapat seperti punuk unta 

(maksudnya meninggikan rambut seperti punuk unta), mereka itu 

adalah manusiamanusia yang terkutuk.  

d. Busana agar longgar/jangan terlalu sempit (ketat), agar tidak 

menampakkan bentuk tubuh. Nabi SAW pernah memberikan baju 
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dari kain linen yang sangat lunak kepada Usman bin Zaid, setelah 

Nabi mengetahui bahwa Usman telah memberikan baju tersebut 

kepada istrinya, Nabi berkata, “Suruhlah isterimu mengenakan baju 

dalam yang tebal di bawah baju linen itu, aku khawatir kalau baju 

tersebut dapat  menampakkan bentuk tubuhnya.”  

e. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain, karena 

disamping banyak sekali ayat Al-Qur‟an yang melarag kaum 

muslimin dan muslimat meniru pakaian yang mirip dengan pakaian 

pemeluk agama lain, juga secara tegas Nabi Saw berkata, “Jangan 

sekali-kali kamu memakai pakaian pendeta (Yahudi, Nasrani dan 

lain-lain) atau yang mirip dengan mereka, siapa yang memakainya, 

berarti dia bukan umatku lagi.”  

f. Busana tidak menyerupai pakaian laki-laki, karena Rasulullah 

SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan 

perempuan yang memakai pakaian laki-laki, juga beliau mengutuk 

pria yang meniru-niru wanita dan wanita yang meniru pria.  

g. Busana tidak mrupakan bentuk perhiasan kecantikan, seperti yang 

tercantum dalam surat an-Nur ayat 31 yang artinya “Janganlah 

mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak.”  

  

Menurut Ar Ramaadi busana muslimah yang syar‟i  

adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :  
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a. Jangan menampakkan tubuh seorang wanita, maksudnya 

hendaklah pakaian itu longgar.  

b. Jangan transparan, yaitu tidak tembus pandang hingga 

terlihat apa yang ada di balik pakaian.  

c. Tidak menarik perhatian, maksudnya pakaian tersebut 

tidak menjadi perhiasan atas diri pemakainya, atau agar 

warnanya tidak menarik perhatian orang.  

d. Tidak dibubuhi dengan minyak wangi.  

e. Tidak menyerupai pakaian kaum pria.  

f. Bukan pakaian syuhrah (menarik perhatian) dan bukan 

tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia.
24

  

  

Kriteria jilbab yang syar‟i menurut Al-Qur‟an dan As-Sunah 

dijabarkan oleh Abu Al-Ghifari yang diantaranya adalah sebagai 

berikut :  

a. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan.  

b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan dan tabarruj  

c. Kainnya harus tebal,tidak tipis.  

d. Harus longgar, tidak ketat, shingga tidak menggambarkan 

sesuatu dari tubuhnya.  

e. Tidak diberi wewangian atau parfum  

f. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir.  
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g. Bukan libas Syuhrah (pakaian popularitas).
25

  

  

4. Jilbab Dalam Ruang Sosial  

Sebelum Islam (Zaman jahiliah), jilbab/kerudung sudah 

dipakai oleh kaum wanita, walaupun cara memakainya tidak seperti 

pemakaian jilbab yang dipakai sekarang yang menutup seluruh 

kepala dan leher. Pemakaian jilbab pada waktu itu hanya sekedar 

menutup kepala. Rambut masih tetap telihat, karena bahan jilbab tipis 

dan leher masih terbuka. Adapun dasar pemakaian jilbab pada saat itu 

hanya merupakan adat kebiasaan yang sudah lama berjalan. Dari adat 

kebiasaan itu orang dapat menilai bahwa wanita berjilbab adalah 

wanita-wanita yang dianggap baik dan terhormat, sedangkan wanita 

yang tidak memakai jilbab dinilai sebagai wanita tidak terhormat atau 

wanita tuna susila.
26

 

Adat kebiasaan berjilbab/berkerudung oleh wanita pada 

zaman itu terus dipakai dan ditingkatkan, sehingga kebiasaan ini 

diteruskan oleh para wanita di masa sesudahnya. Walaupun 

kebiasaan berkerudung wanita jahiliah diteruskan oleh wanita-wanita 

di masa sesudahnya (di zaman Islam) hal ini bukan berarti 

jilbab/kerudung dalam Islam mengambil atau meniru dari kebiasaan 

wanita jahiliah tersebut, akan tetapi memakai jilbab/kerudung bagi 
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wanita Islam adalah keharusan yang diperintahkan oleh Allah SWT, 

melalui Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada istri-istri 

beliau dan anak-anak perempuan beliau serta kepada seluruh wanita 

Islam.  

Memakai jilbab merupakan keharusan yang diperintahkan 

oleh Allah SWT kepada para wanita Islam. Menurut Ar Ramaadi 

jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik-baik dengan 

wanitawanita lainnya. Ia akan selamat dari berbagai gangguan dan 

kejahatan orang-orang fasik, seperti dalam fiman Allah di dalam Al-

Qur‟an surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya “Hai Nabi katakanlah 

kepada istriistrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang 

mu‟min, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh 

mereka supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak 

diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
 27

   

 

D. Teori-Teori Motif  

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul pengantar 

psikologi umum ada beberapa teori yang diajukan untuk memberikan 

gambaran tentang seberapa jauh peranan dari stimulus intenal dan 
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eksternal dalam memicu terjadinya motifasi untuk seseorang melakukan 

sesuatu.
28

 Teori tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Teori Insting  

Suatu pendapat untuk menjelaskan mengapa organisme itu 

bertindak atau berbuat dapat dijelaska dari teori insting. Yang 

dimaksud dengan insting ialah merupakan predisposisi yang alami 

(innate) untuk berbuat apabila menghadapi stimulus tertentu. 

Perbuatan yang mendasarkan atas insting ini tidak memerlukan proses 

belajar sebelumnya.  

2. Teori dorongan (Drive Theory)  

Teori ini mendasarkan atas dasar biologis, misalnya apa yang 

dikemukakan oleh Freud bahwa perilaku manusia didorong oleh 

sexual dan aggressive drive. Mengenakan jilbab dapat sedikit banyak 

menimbulkan rasa nyaman pada pengguna seperti yang dikemukakan 

oleh Hull bahwa perbuatan organisme itu adalah untuk mengurangi 

tegangan yang tidak menyenangkan.  

3. Teori Gejolak (Arousal Theory)  

Pada teori ini dorongan asumsi adalah organisme mencari atau 

mengurangi ketegangan (Tension), sehingga dengan demikian 

organisme itu dalam keadaaan yang minimum, relatif rendah. Namun 

                                                           
28

 Bimo Walgito, Op.Cit, h. 171-174. 



42 

 

 

pendapat kemudian, menyatakan bahwa keadaan ini tidak dapat 

dipertahankan karena kadang-kadang organisme mencari untuk 

menaikkan level tension-nya atau arousalnya, sedangkan pada waktu 

yang lain menurunkan tensionnya.  

4. Teori Insentif (incentive theory)  

Teori insentif berpijak pada faktor eksternal yang dapat 

memicu atau mendorong organisme berbuat, dan stimulus eksternal 

ini disebutintensif. Teori ini berasumsi bahwa organisme akan dapat 

menyadari tentang akibat atau konsekuensi dari perilaku atau 

perbuatannya, dan organisme akan mendekati kepada insentif yang 

positif, dan menjauhi insentif yang negatif. Teori ini adalah berkaitan 

dengan hadiah (reward) sebagai insentif yang positif dan hukuman  

(punishement) sebagai insenif yang negatif.  

D. Dasar Hukum Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah  

Menurut Huzaemah bila diteliti hal-hal yang berkaitan dengan 

hukum menutup aurat, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 

35 dan An-Nur ayat 31, akan dijumpai bahwa kesemuanya berbentuk 

amar (perintah) atau nahi (larangan) yang menurut ilmu ushul fiqih akan 

dapat memproduk wajib „aini ta‟abbudi, yaitu suatu kewajiban yang 

harus dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa harus bertanya alasannya. 

Namun demikian,  bila diteliti lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini 
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ada hubungannya dengan kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi 

kemaslahatan manusia, seperti :  

1. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban 

menahan pandangan yang diperintahkan Allah SWT, dalam surat An-

Nur ayat 30 dan 31 yang artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang 

beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya (Q.S.An-Nur: 

30). Dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah 

mereka menahan pandangannya (Q.S. An-Nur: 31)”.  

2. Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang 

lebih terkutuk sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam 

surat Al-Isra ayat 32 yang artinya :  

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.  

3. Menutup aurat menjadi wajib karena sad adz-dzara’i , yaitu menutup 

pintu ke dosa yang lebih besar.  

Oleh karena itu para ulama telah sepakat mengatakan bahwa 

menutup aurat adalah wajib bagi setiap pribadi wanita dan pria islam. 

Khususnya kaum wanita, kewajiban ini diwujudkan dengan mengenakan 

jilbab atau yang dikenal dengan busana muslimah Ar Ramaani (2007) 

menegaskan mengenai keharusan mengenakan jilbab bagi setiap wanita 

muslim. Hal ini dikarenakan:  
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1. Jilbab merupakan perintah yang sangat jelas dari Allah dan Rasul-

Nya.  

Allah telah memerintahkan kaum wanita untuk berjilbab dalam 

firmanNya, pada Al- Qur‟an surat An-Nuur ayat  31, surat Al-Ahzab 

ayat 33 dan 59.  

                      

                         

                  

                          

                       

                           

             

Artinya :  “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah 

mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah 

mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak 

dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 

lelaki mereka, atau putera-putera 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 kakinyua agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah 
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kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya 

kamu beruntung.” 

Dan sisi pengambilan dalil dari ayat ini yang berkaitan dengan 

kewajiban hijab adalah diambil dari enam sisi : 

a. Bahwa perintah bagi muslimah agar menjaga kemaluan adalah 

bentuk perintah yang mencakup kepada sarana yang mengarah 

kesana, diantara salah satu sarannya adalah menutup wajah, karena 

membuka wajah bisa mengakibatkan wajah dilihat oleh lelaki 

asing. 

b. Apabila seorang perempuan diperintahkan untuk menurunkan 

kerudungnya sampai menutupi dadanya, maka perintah untuk 

menutup wajah menjadi suatu keharusan sebagai pengikut dari 

perintah pertama karena jika menutup leher dan dada saja 

diwajibkan maka menutup wajah lebih diutamakan karena wajah 

adalah tempat keelokan dan kecantikan seseorang, disamping juga 

sumber pembawa fitnah. Dan biasanya orang yang menginginkan 

kecantikan atau ketampanan tidak ada pertanyaan yang pertama 

kali diajukan melainkan tentang wajahnya, apabila dia cantik maka 

tidak melirik lagi pada anggota tubuh lainnya. 

c. Firman Allah ta‟ala : “kecuali yang biasa nampak dari padanya.” 

Maksudnya adalah sesuatu yang memang harus terlihat seperti 

permukaan baju, oleh karena itu Allah berfirman :”kecuali yang 
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biasa nampak dari padanya.” Allah tidak mengatakan :”Apa yang 

diperlihatkan oleh mereka.” 

d. Selanjutnya didalam ayat berisi larangan untuk menampakkan 

perhiasan kecualai bagi orang-orang yang diperbolehkan untuk 

melihatnya, maka hal itu menunjukkan bahwa perhiasan yang 

kedua ini bukan yang dimaksud didalam perhiasan yang pertama, 

adapun yang pertama adalah yang dhohir atau tidak boleh 

diperlihatkan bagi setiap orang, sedangkan perhiasan yang kedua 

adalah yang batin, yang tidak boleh dinampakkan melainkan 

kepada orang-orang khusus, seperti suami dan saudaranya. 

e. Apabila seorang wanita dilarang untuk menghentakan kakinya 

(ketika berjalan) karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah bagi 

laki-laki yang mendengar suara sendalnya maka bagaimana dengan 

membuka wajah tentu hal lebih besar lagi kemungkinan membawa 

fitnahnya.  

f. Pengkhususan disebutnya pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita, dengan dibolehkannya untuk 

menampakkan perhiasan kepada mereka maka hal itu 

menunjukkan haramnya menampakkan perhiasan bagi selain 

mereka dan yang terdepan adalah wajah.  
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2. Mengenakan jilbab merupakan bentuk ketaatan seorang wanita 

kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Allah telah berfirman 

di dalam Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab ayat 36, Surat An-Nisaa ayat 13 

dan 69, Surat An-Nuur ayat 52, Surat Al-Ahzab ayat 71 dan Surat Al-

Fath ayat 17.  

3. Jilbab merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah.  

Allah tidak memerintahkan untuk berjilbab kecuali kepada wanita-

wanita mu‟minah. Allah berfirman yang artinya : “Katakanlah 

kepada wanita-wanita mu‟minah” dan juga mengatakan : “Dan 

wanita-wanita yang beriman.”  

4. Jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik-baik dengan 

wanita - wanita lainnya. Ia akan selamat dari berbagai gangguan dan 

kejahatan orang-orang fasik, dasarnya adalah firman Allah dalam Al-

Qur‟an Surat Al-Ahzab ayat 59.  

5. Jilbab adalah lambang rasa malu dan sekaligus penutup aurat. 

Sesungguhnya Allah maha pemalu dan menyukai rasa malu. Allah 

maha tertutup dan menyukai yang tertutup. Rasulullah telah bersabda 

tentang rasa malu : “Sesungguhnya setiap agama pasti memiliki etika 

dan sesungguhnya etika islam adalah rasa malu.” (Diriwayatkan oleh 

Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha‟ nomor  949).  

6. Seluruh tubuh wanita adalah amanah yang Allah berikan kepadanya. 

Maka sudah selayaknya ia menjaga amanah tersebut. Sesungguhnya 

tidak ada iman orang yang tidak menjaga amanah.  
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7. Jilbab adalah sebuah kehormatan.  

Allah telah memuliakan Bani Adam atas makhluk – makhluk lainnya 

dengan beberapa kelebihan dan keistimewaan, diantaranya adalah 

penutup aurat saat masih hidup maupun sesudah mati. Jilbab seorang 

wanita adalah penutup bagi auratnya.  

8. Jilbab merupakan lambang kesucian.  

Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 53 dan 32 

serta surat Al-Araaf ayat 26.  

9. Jilbab  merupakan  lambang  kecemburuan.   

Ini  selaras dengan  kecemburuan yang telah difitrahkan atas 

lelaki yang normal, yang tidak suka pandangan-pandangan khianat, 

menyedot kepada istri dan anak gadisnya. Berapa banyak peperangan 

yang terjadi pada masa jahiliyah dan masa islam berpangkal dari 

kecemburuan atas kaum wanita dan karena menjaga kehormatan 

mereka. 

Hijab merupakan kebutuhan primer serta kewajiban yang tidak boleh 

ditinggalkan oleh setiap wanita, karena hijab merupakan sarana penunjang 

yang menjaga batasan anatara pria dan wanita, sedangkan membuka wajah 

adalah faktor penghancur akhlak mulia dan kerusakan lawan jenis. Dan 

kewajiban hijab atas perempuan muslimah adalah sebagia bentuk tabir 

penutup antara dirinya dan laki-laki asing tatkala seorang wanita 

diharuskan keluar dari rumahnya dalam keadaan yang mendesak bagi 
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dirinya, dan seberapa besar perhatian dan penjagaanya wanita terhadap 

hijabnya maka sebesar itu pula penjagaan lingkungan masyarakat terhadap 

dirinya.
29
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