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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Islam memerintahkan wanita-wanita muslim untuk berbusana muslimah 

yang membedakan orang-orang muslim dengan non-muslim. Meskipun 

sebenarnya berbusana muslim sudah ada sebelum Islam datang, Islam 

memberikan ketetapan begitu jelas dalam Al-Qur‟an sebagai panduan bagi 

seluruh kaum muslimah dalam berbusana. Namun, dalam kenyataannya 

sekarang ini banyak sekali jenis pakaian muslimah, dalam hal ini tidak sesuai 

dengan apa yang digambarkan dalam Al-Qur‟an.  

Berbusana muslimah selain menjadi sarana untuk menjaga pandangan 

dari nafsu syahwat, juga memberikan pengaruh dalam persepsi sosial dan 

tingkah laku seseorang untuk tetap berusaha berada dalam aturan Islam.  

Untuk itu melalui pendidikan formal ataupun non formal mulai 

ditanamkan nilai-nilai akhlak yang mulia dari usia dini hingga remaja untuk 

membentuk akhlak peserta didik menjadi lebih baik. Pendidikan merupakan 

usaha sadar untuk menyiapkan peserta diidk melalui kegiatan bimbingan, 

pengajaran dan atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang.
1

Dengan demikian pendidikan selalu bertujuan mengangkat derajat 

manusia yang berperadaban. Menurut Djoko Widagho, pendidikan merupakan 
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perbuatan fundamental dalam keberadaan manusia sebagai sesuatu yang dapat 

mengubah, menentukan dari mengkontruksi kehidupan, oleh karena itu 

pendidikan memiliki keluasan orientasi yang menyeluruh dalam kehidupan 

semua manusia tanpa terkecuali.
2
 

Pendidikan dan pelatihan bertujuan mengembangkan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas disini diharapkan dapat 

mencangkup IPTEK dan IMTAQ sehingga peserta didik menjadi generasi yang 

siap menghadapi tantangan zaman. 

Dari pendidikan yang telah diberikan kepada peserta didik setiap 

pendidikan agama memiliki peran dalam melakukan transformasi religiusitas 

pada peserta didik. Pendidikan agama akan mengena jika di dalam terkandung 

pesan-pesan religius yang membangkitkan potensialitas peserta didik sebagai 

seutuh-utuhnya manusia. Karena tujuan utama pendidikan agama, menurut 

Imam Tolkhah sejatinya bukanlah sekedar mengalihkan pengetahuan dan 

keterampilan (sebagai isi pendidikan), melainkan lebih merupakan suatu ikhtiar 

untuk menumbuhkembangkan fitrah insani (ranah efektif) sehingga peserta 

didik bisa menjadi penganut atau pemeluk agama yang taat dan baik 

(paripurna).
3
 Jangankan pendidikan agama, pendidikan apapun (matematika, 

kimia, fisika, ekonomi, sejarah, dan sebagainya) dapat membangkitkan fitrah 

insani yang mampu memberikan kesadaran sebagai hamba Allah. Ali Issa 

Othman menggambarkan tentang potensi pengetahuan manusia menurut Al-

Ghazali seperti berikut ini. “Walaupun manusia terbawa oleh fitrahnya untuk 
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mengenal Allah, ia tidak dapat tertarik ke dekat Allah melalui fitrah atau 

melalui prinsip-prinsip akali, kecuali melalui ilmu-ilmu yang diperolehnya. 

Dengan perkataan lain, perolehan ilmu pengetahuan sangat penting di dalam 

mencari pegetahuan tentang Allah. Pengetahuan tentang alam semesta 

merupakan tangga menuju pengetahuan (ma‟rifah) tentang pencipta-Nya. Alam 

semesta merupakan „tulisan Allah‟ di mana terdapat tulisan-tulisan dan 

perwujudan kebenaran-kebenaran ilahi.”
4
   

Karena itu, pendidikan agama harus bisa membangkitkan religiusitas. 

Karena hakikat pendidikan Islam adalah kesadaran atas identitasnya sebagai 

seorang muslim dan mampu mewarnai diri dan di luar dirinya agar sejalan 

dengan Islam. Pesan Islam adalah akhlak. Dari akhlak inilah pondasi peradaban 

terbangun dan malu untuk berbuat semuanya yang tidak relevan dengan 

pendidikan agama.  

Manusai dilahirkan kemuka bumi salah satunya membawa potensi malu 

terhadap lingkunagnnya diaman ia tinggal. Oleh karena itu, untuk menutupi 

malunya manusia berusaha semaksimal mungkin untuk menutup rapat-rapat, 

karena jika tidak bisa menutupinya maka aib yang ada pada dirinya akan 

diketahui orang lain. Secara lahiriah, manusia berusaha melindungi tubuhnya 

dari berbagai macam gangguan, maka dari itu busana merupakan sesuatu yang 

mandasar baginya untuk menjaga gangguan tersebut. Bagaimanapun usaha 

untuk tubuh itu akan selalu ada walaupun dalam bentuk yang sangat minim 

atau terbatas sesuai dengan kemampuan hidupnya, raga dan akal manusia. 
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Dengan busana, manusia ingin membedakan antara dirinya, 

kelompoknya dengan orang lain. Busana memberikan identitas diri sehingga 

dapat mempengaruhi tingkah laku pemakai dan juga dapat mencerminkan 

emosi pemakainya yang ada saat bersama dapat mempengaruhi emosi orang 

lain.
5
 Dari pendapat di atas penulis dapat melihat pada prinsipnya Islam tidak 

melarang umatnya untuk berpakaian sesuai dengan metode atau trend masa 

kini, asal selama itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Islam membenci 

cara berbusana seperti busana-busana orang jahiliyah yang menampakan lekuk-

lekuk tubuh yang mengundang kejahatan dan kemaksiatan. Konsep Islam 

adalah mengambil kemaslahatan dan menolak kemudloratan.
6
 Pada dasarnya, 

Islam tidak menentukan model dan coraknya. Tetapi Islam sebagai agama yang 

sesuai untuk setiap masa dan tempat, memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada wanita muslimah untuk merancang metode yang sesuai selera 

masing-masing. Tak ada metode khusus yang diperintahkan, untuk dapat 

mengenalkan apa yang disukai asalkan tetap pada batas-batas Islam, mode 

buka masalah asal mengikuti sesuai dengan syari‟at agama Islam. Perempuan 

harus mempunyai kesadaran terhadap busana yang tidak Islami, dan berani 

menjadi orang yang tidak mengikuti perkembangan mode yang berlaku pada 

saat ini.
7
 Busana muslim dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang kita pakai 
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mulai dari kepala hingga ujung kaki.
8
 Hal ini mencangkup atanra lain Pertama, 

semua benda yang melekat pada badan, seperti baju, celana, sarung, dan kain 

panjang. Kedua, semua benda yang melengkapi pakaian dan berguna bagi si 

pemakai seperti selendang, topi, sarung tangan, dan kaos kaki. Ketiga, semua 

benda yang berfungsi sebagai hiasan untuk keindahan pakaian seperti, gelang, 

cincin, dan sebagainya.
9
 

Dalam pengertian berbusana atau berpakaian, Al-Qur‟an tidak hanya 

menggunakan satu istilah saja tetapi menggunakan istilah yang bermacam-

macam sesuai dengan konteks kalimatnya. Menurut Qurais Shihab, tidak ada 3 

istilah yang dipakai yaitu: 

1. Al-Libas (bentuk jamak dari kata Al-Lubsu), yang berarti segala 

sesuatu yang menutup tubuh. Kata ini digunakan Al-Qur‟an untuk 

menunjukan pakaian lahir dan batin. 

2. Ats-Tsiyab (bentuk jamak dari kata Ats-Tsaubu) yang berarti 

kembalinya sesuatu pada keadaan semula yaitu tertutup. 

3. As-Sarabil yang berarti pakaian berbagai jenis bahan pakaiannya.
10

   

Dari pengertian di atas, penulis dapat menarik pengertian bahwa 

busana muslim sebagai busana yang dipakai oleh wanita muslimah 

yang memenuhi, kriteria-kriteria (prinsip-prinsip) yang ditetapkan 

ajaran Islam dan disesuaikan dengan kebutuhan tempat, budaya, dan 

adat istiadat. 
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Busana muslimah merupakan pakaian yang dikenakan wanita muslimah 

selama tidak keluar dari ajaran Islam (syariat). Setiap wanita muslimah 

diharuskan untuk mengenakan busana muslimah agar terhindar dari berbagai 

macam gangguan yang datang kepadanya. Pokok pangkal dari permasalahan 

yang ada dalam pergaulan dengan masyarakat bukan saja wanita yang 

memakai busana muslimah, melainkan apakah laki-laki bebas mencari 

kelezatan dan kepuasan memandang wanita. Laki-laki hanya dibolehkan 

memandang wanita dalam batas-batas keluarga dan pernikahan saja. Hal ini 

dimaksudkan demi terciptanya keluarga yang sehat, harmonis dan saling 

mempercayai sebagai sendi terwujudnya masyarakat yang sehat, damai dan 

berwibawa dan menjunjung tinggi harkat wanita.
11

 

Allah telah mengatur pakaian wanita muslimah dalam pergaulan rumah 

tangga mereka.
12

 Islam meletakan landasan yang kokoh terhadap model busana 

muslimah yang dapat mengantarkan kepada kemuliaan dan kesuciaan wanita. 

Islam sangat memperhatikan masalah wanita karena Islam memandang laki-

laki dan perembpuan mempunyai hak yang sama selama tidak menyalahi 

kodratnya. Dengan kata lain Islam membebaskan kepada pemeluknya untuk 

melaksanakan aktivitas-aktivitas sosialnya. Bahkan Islam mewajibkan dengan 

selalu menjaga martabat wanita. Dengan menimbang masalah-masalah di atas, 

apabila wanita muslimah memakai busana secara bebas tanpa memperhatikan 

etika yang akan menimbulkan konsekuensi secara bebas tanpa memperhatikan 
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etika yang akan menimbulkan konsekuensi yang sangat buruk, maka Islam 

agama yang sangat memperhatikan masalah-masalah wanita melalui Al-Qur‟an 

dan Al-Sunnah mewajibkan pemeluknya untuk memakai busana yang sesuai 

dengan sayariat sebagaiman ayang tersirat dalam surat An-Nur (24) ayat 31 

yang berbunyi : 

 

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, 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 bertobatlah kamu 

sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung." 

(QS. An-Nur, Ayat: 31).
13

 

Dalam perkembangannya, busana muslim mengikuti mode dari zaman 

ke zaman, busana muslim bisa selalu Survive ditengah-tengah masyarakat yang 

selalu gandrung terhadap mode yang sedang age-trend jamannya. Dengan 

demikian, busana muslim tidak akan hilang “eksistensinya” selama ia bisa 

menyesuaikan dengan zaman. Berkembangnya zaman akan mengakibatkan 
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pada berkembangnya mode termasuk busana muslim. Namun demikian 

tentunya busana muslim yang „berusaha‟ sesuai dengan aturan Islam yang 

notabene berdasarkan Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 

Menurut Istadiyanto, fungsi busana muslim pertama membentuk pola 

sikap atau akhlak yang luhur dalam  diri remaja sebagai pencegah terhadap 

dorongan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran syariat. Kedua 

mencegah orang lain untuk berbuat sewenang-wenang terhadap pemakai.
14

 

Dalam Al-Qur‟an, Allah SWT menyebutkan beberapa fungsi busana yaitu: 

1. Sebagai penutup aurat 

2. Sebagai perhiasan, yaitu untuk penambah rasa estetika dalam 

berbusana 

3. Sebagai perlindungan diri dari gangguan luar, seperti panas terik 

matahari, udara dingin dan sebagainya.
15

 

Menurut M Quraish Shihab, selain tiga hal di atas, busana juga 

mempunyai fungsi sebagai petunjuk identitas dan pembeda antara seseorang 

dan orang lain,
16

 sebagian ulama bahkan menyatakan fungsi busana yang 

lainnya adalah fungsi takwa dalam arti busana dapat menghindarkan seseorang 

terjerumus dalam bencana dan kesulitan, baik bencana duniawi maupun 

ukhrawi.
17

 Dari beberapa fungsi busana yang dikemukakan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi busana adalah sebagai petunjuk identitas, sebagai 
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penutup aurat, sebagai pelindung diri dan sebagai pakaian takwa. Oleh karena 

itu Allah SWT memerintahkan kepada kaum wanita untuk memakai busana 

sesuai dengan ajaran Islam, yakni menutup aurat (berbusana muslimah). 

Berbusana muslimah pada seseorang diharapkan pada hasil akhirnya 

adalah religius dalam tindakan. Busana muslimah diharapkan mempunyai 

relevansi terhadap akhlak, hal inilah esensi hadirnya agama. Ini pula esensi 

diutusnya Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam Qs. Al-Qalam ayat 4: 

 

“Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.”
18

  

Dalam riwayat Ahmad dan Baihaqy, Rasulullah saw bersabda, 

“Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak.” 

Pengertian akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul 

perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran.  

Oleh karena itulah maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

yang berhubungan dengan busana muslimah dan akhlak peserta didik yang 

berlokasi di SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat yang latar 

belakang pendidikannya umum akan tetapi peserta didiknya banyak yang 

menggunakan busana muslimah. Sedangkan peserta didik yang berbusana 

muslimah pada SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat, 

teridentifikasi atau tergolong akhlak pergaulannya yang belum baik. Terlihat 

pada pergaulannya sehari-hari dengan teman-temannya, guru dan seluruh staf 

yang ada dilingkungan sekolah. Sesuai dengan uraian latar belakang masalah 

tersebut di atas maka pada penelitian tesis ini penulis mengangkat judul 
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“PEMAKAI BUSANA MUSLIMAH DAN AKHLAK PESERTA DIDIK SMP 

NEGERI 1 GUNUNG TERANG TULANG BAWANG BARAT”. 

 

B. Identifikasi Masalah  
 

Masalah yang muncul dari busana muslimah dan akhlak pada peserta 

didik yang berbusana muslimah dan yang belum berbusana muslimah pada 

peserta didik SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Pemakai Busana muslimah dan akhlak peserta didik SMP Negeri 1 

Gunung Terang Tulang Bawang Barat, yang mencangkup tentang 

pengaruh intern dan ekstern dari peserta didik yang nampak pada sifat 

dan akhlak keseharian dalam pergaulan disekolah dan masyarakat sosial 

pada umumnya. 

2. Yang mendasari berpakaian muslimah pada peserta didik SMP Negeri 1 

Gunung Terang Tulang Bawang Barat, terkandung motivasi berbusana 

muslimah sekedar trend mode fashion. 

3. Peserta didik yang berbusana muslimah pada SMP Negeri 1 Gunung 

Terang Tulang Bawang Barat, teridentifikasi akhlak pergaulannya yang 

belum baik.  
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C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah adalah usaha untuk menetapkan bahasan dari masalah 

penelitian yang akan diteliti.
19

 Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan 

menyulitkan, maka dalam melaksanakan penelitian ini penulis perlu membatasi 

masalah. Pembatasan masalah pada penulisan tesis ini penulis membatasi 

kajian tesis ini pada permasalahan: 

1. Busana muslimah menurut ketentuan-ketentuan Syari‟at Islam, dan 

2. Busana muslimah dan akhlak bagi peserta didik pada SMP Negeri 1 

Gunung Terang Tulang Bawang Barat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang dan kondisi obyektif dilapangan 

maka dirumuskan masalahnya adalah:  

1. Bagaimana pemahaman peserta didik SMP Negeri 1 Gunung Terang 

Tulang Bawang Barat tentang pemahaman busana muslimah dengan 

akhlak ? 

2. Sejauhmana busana muslimah dan akhlak peserta didik SMP Negeri 1 

Gunung Terang Tulang Bawang Barat ? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 
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Suatu penelitian yang ilmiah harus memiliki tujuan yang jelas agar 

mendapat hasil yang optimal. Tujuan menurut Sutrisno Hadi adalah “untuk 

menemukan, mengembangkan dan mengkaji kebenaran suatu pengetahuan”.
20

 

Berangkat dari pemikiran di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk: 

a. Mengetahui bagaimana pemakai busana muslimah dan akhlak peserta 

didik SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat dalam 

pergaulan. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang busana muslimah 

yang dapat membina akhlak peserta didik SMP Negeri 1 Gunung 

Terang Tulang Bawang Barat akan lebih baik lagi. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sumbangan pemikiran tentang alternatif permasalahan busana 

muslimah dan akhlak bagi peserta didik pada SMP Negeri 1 Gunung 

Terang Tulang Bawang Barat dalam pergaulan kesehariannya. 

b. Sebagai masukan pengetahuan pemahaman bagi peserta didik yang 

berbusana muslimah dalam membedakan antara kewajiban dan trend 

fashion dalam berbusana. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi koleksi bacaan yang 

bermanfaat bagi perpustakaan. 
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F. Kerangka Pikir 

Pengertian kerangka pikir sebagaimana dikemukakan oleh Haris         

Mujiman adalah “satu konsep tidak bebas memberikan hubungan kausal 

hipotesis antara variabel bebas dan variabel tidak bebas dalam rangka 

memberikan jawaban sementara terhadap masalah yang sedang diteliti”.
21

 

Jadi kerangka pikir merupakan alur berfikir yang sistematis, sehingga 

permasalahan yang berkaitan menjadi jelas dan mudah dipahami. 

Adapun inti kerangka pikir dalam penelitian ini adalah pemakai busana 

muslimah dan akhlak peserta didik dalam pergaulan sehari-hari, apa karena 

kesolehan dan kesopanan ataukah hanya tren fashion saja. Hal ini pengaruh 

intern apa ekstern dalam berbusana muslimah dapat kita lihat dari 

pencerminan akhlak keseharian mereka. 

Bagaimana pengertian busana muslimah dan kriteria berpakaian 

menurut syariat Islam bagi peserta didik yang mengenakan busana muslimah 

dalam lingkungan sekolah dan masyarakat yang merupakan tempat untuk 

menerapkan ajaran Islam yang ia dapatkan dan pengetahuan keagamaan agar 

dapat member atau menjadi panutan bagi masyarakat setempat. 

Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bagi peserta didik yang lain 

untuk melakukan hal yang sama. Dan perlu diperjelas bahwa sesungguhnya 

sah atau tidaknya suatu amal atau perbuatan atau segala sesuatu itu haruslah 

tergantung niat. Artinya perlu dicatat bahwa jika berbuat sesuatu janganlah 

karena mau dianggap sebagai suatu untuk mendapatkan pujian (riya). Bagi 
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pemakai busana muslimah harus paham dari kewajiban dan fungsi busana 

muslimah, dan bisa merealisasikan makna sebagai muslimah dengan akhlak 

mahmudah dalam kehidupan sekolah dan masyarakat. 

Yang dimaksudkan sekolah dan masyarakat tempat pergaualan adalah 

obyek penelitian yaitu peserta didik SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang 

Bawang Barat. Pemakai Busana muslimah dan akahlak yang dicerminkan 

dalam bentuk kegiatan sosial dalam aktivitas yang dilakukan oleh peserta 

didik tersebut di lingkunagn sekolah dan masyarakat diluar sekolah. 

Adapun aktivitas yang penulis maksud adalah: 

1. Interaksi/komunikasi dengan masyarakat sekolah dan lingkunagnnya.  

Sebagai seoarang yang berbusana muslimah tentunya harus 

memberikan contoh yang positif baik untuk diri sendiri maupun orang 

lain.
22

 Lingkungan sekolah dan masyarakat merupakan tempat untuk 

menerapkan ajaran Islam yang ia dapatkan.
23

 Artinya perlu dicatat 

bahwa jika berbuat sesuatu janganlah karena mau untuk mendapatkan 

pujian (riya). Akan tetapi setiap perbuatan harus diniati karena Allah 

SWT. 

2. Berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan disekolah. 

Kegiatan keagamaan yang ada dilingkungan sekolah merupakan sarana 

bagi peserta didik untuk terjun dalam mengaplikasikan ajaran Islam 

yang ia dapatkan, seperti halnya aktif di kegiatan intra sekolah “Rohis”, 

                                                           
22

 Jalaludin, Psikologi Agama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. VII, h. 20 
23

 Rahmat Syafe‟I, Al-Hadits; Aqidah, AKhlak, Sosial dan Hukum, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2003), Cet. II , h. 52-54 
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sebagai penggerak kegiatan keagamaan yang lain disekolah dan 

dimasyarakat sekitarnya. 

Untuk lebih jelas kerangka pikir tersebut tentang pemakai busana 

muslimah dan akhlak peserta didik dapat dilihat dalam paradigma sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar I. Paradigma Penelitian “Busana muslimah dan relevansinya dengan 

akhlak”. 
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