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BAB IV                                                                                                         

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum SMP N 1 Gunung Terang, Tulang Bawang Barat 

1. Profil gambaran SMP N 1 Gunung Terang, Tulang Bawang 

Barat 

a. Sejarah singkat berdirinya 

Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP) 1 Gunung Terang 

Kecamatan Gunung Terang Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelumnya 

bernama SMP refitalisasi berdiri sejak tahun ajaran 2000/2001. Pada awal 

berdirinya, jumlah siswa baru 129 orang yang terhimpun dalam tiga kelas. 

Pada tahun ajaran 2003/2004 SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang 

Bawang Barat mulai menempati gedung sendiri. Gedung yang ditempati 

merupakan bangunan pemerintah di atas tanah hibah masyarakat seluas 3 H. 

Setelah diresmikan Gedung tersebut maka SMP Refitalisasi dirubah menjadi 

sekolah SMP Negeri 2 Gunung Terang Tulang Bawang Barat. Pada tahun 

2004/2005 peresmian pemekaran kecamatan Gunung Terang Tulang Bawang 

Barat. Dari SMP 2 berubah menjadi SMP N 1 Gunung Terang Tulang Bawang 

Barat. 

Secara kelembagaan SMP Negeri 1 Gunung Terang disahkan dengan 

keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 001a/0/1989 tanggal 

5 Januari 1989. Pejabat Kepala Sekolah sejak berdirinya, adalah : 
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Pada tahun 2000/2001 dijabat oleh Drs. Mardi Baqir, 2002/2003 dijabat 

oleh Drs Imron, 2003/2011 Bapak Drs Imron didefinitipkan menjadi kepala 

sekolah SMP 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat, 2011/2013 diganti oleh 

Bapak Ibnu Hajar S.Pd. tahun 2013 sampai dengan sekarang diganti oleh 

Bapak Mukhson S.Pd.
1
 

Dari sekilas sejarah berdirinya, maka SMP Negeri 1 Gunung Terang 

Tulang Bawang Barat merupakan sekolah yang muda usianya. 

2. Keadaan Siswa, Guru dan Karyawan 

a. Keadaan Siswa dan Guru 

SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat pada tahun ajaran 

2015/2016 memiliki siswa seluruhnya 84 siswa yang terdiri dari kelas VII-IX 

yang terhimpun dalam 3 kelas. Karenanya kelas IX sudah lulus dan tidak 

belajar lagi, maka keadaan siswa dalam penelitian dikemukakan kelas 

dicantumkan kelas VII dan IX, sebagaimana dalam table berikut ini. 

TABEL 3 

Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat 

Menurut Jenis Kelamin 

Kelas VII dan VIII, dan IX 2015/2016 

 

No Kelas 

Jenis Kelamin 

Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 
VII  6 17 23 

2 
VIII 17 14 31 

                                                           
1
Drs. Muhson, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Terang, wawncara, pada 

tanggal 02 Januari 20016 
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3 
IX 20 10 30 

Total 
43 41 84 

Dari table di atas, bahwa siswa SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang 

Bawang Barat terhimpun dalam 3 kelas dengan jumlah siswa 84 orang dari 

kelas VII, VIII dan IX terdiri dari laki-laki 43 orang dan perempuan 41 orang. 

Siswa SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat seluruhnya 

beragama Islam, sehingga mereka seluruhnya menjadi populasi dalam 

penelitian ini. 

Sedangkan guru atau tenaga pengajar SMP Negeri 1 Gunung Terang 

Tulang Bawang Barat seluruhnya ada 12 orang dan tenaga administrasi 3 

orang. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini 

TABEL 4 

Keadaan Guru dan Tenaga Administrasi 

SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat 

No Nama Jabatan 

Mulai 

Tugas 

Status 

Bidang Study yang 

di ajarkan 

1 Drs. Muhson, S.Pd Kepsek 20/08/2013 GT Bahasa Indonesia 

2 Winarsih, S.Pd Waka 01/04/2007 GT Bahasa Indonesia 

3 Susiati, S.Pd Waka Kurikulum 01/04/2007 GT IPS 

4 Yunita, S.Pd Bendahara 01/04/2007 GT IPS Ekonomi 
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5 Dwi Damawati, S.Pd Guru 01/05/2002 GTT Matematika 

6 Ida Royana, S.Pd  Guru 01/04/2002 GTT PPKN 

7 Hernita Wati, S.Ag Guru 21/07/2003 GTT Agama 

8 Iin Prihartini, S.Pd Guru 01/01/2014 GT IPA 

9 Rahman Saputra, S.Pd Guru 01/01/2014 GT Penjaskes 

10 Neny, S.Pd Guru 27/07/2007 GTT Bahasa Inggris 

11 Herwansyah, S,Pd Guru 01/02/2012 GTT TIK 

12 Andi Guru 03/02/2014 GTT Pramuka 

13 Jon Heri KA TU 01/01/2014 GT Administrasi 

14 Sujikan TU 02/07/2007 GT Administrasi 

15 Achi Martasari KA TU 03/07/2015 GT Administrasi 

 Sumber : Bahan Laporan Bulanan SMP Negeri 1 Gunung Terang 

Dari table di atas, menunjukan bahwa tenaga pengajar atau guru SMP 

Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat seluruhnya ada 15 orang, yang 

terdiri dari 5 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Sedangkan keadaan guru 

menurut status adalah Guru Tetap (GT) ada 6 orang. Guru tidak tetap (GTT) 

ada 6 orang. 
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Dari jumlah guru tersebut, guru yang bertugas mengajar mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam ada 1 orang, yaitu Hernita Wati, S.Ag merupakan 

Sarjana Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Lampung. 

a. Letak Sekolah 

SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barta luas area milik 

SMP 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat seluruhnya 3000 M
2 

(3H)
 
 

dengan rincian. 

a. Luas bangunan   : 5000 M
2
  

b. Luas pekarangan   : 10.000 M
2
  

c. Kebun sekolah   : 1.5000 M
2
  

Dari luas bangunan SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang 

Barat tersebut dimanfaatkan untuk : 

a. Rung belajar teori  : 8 lokal 

b. Ruang kepala sekolah  : 1 lokal 

c. Ruang guru   : 1 lokal 

d. Ruang tata usaha   : 1 lokal 

e. Ruang perpustakaan  : 2 lokal 

f. Ruang laboratorium  : 2 lokal 

Jumlah : 15 Lokal.
2
 

 

 

                                                           
2
  Drs. Muhson, S.Pd, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Terang Tulang Bawang 

Barat, wawancara, pada tanggal 03 Januari 2016 
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B. Penyajian Data 

1. Pemakai Busana Muslimah Dan Akhlak Peserta Didik SMP N 1 

Gunung Terang Tulang Bawang Barat 

 

Busana secara umum dan busana muslimah mengandung pesan moral 

untuk meninggikan martabat kaum perempuan, maka kaum perempuan modern 

ditantang oleh Islam untuk menunjukkan martabat tersebut yang 

perlindungannya ditetapkan oleh agama, tetapi dengan suatu cara atau berbagai 

cara yang selaras busana dengan lingkungan mereka yang modern. Artinya, 

ajaran Islam menghendaki para perempuan tetap terjaga moralitasnya, 

meskipun tidak menggunakan simbol-simbol seperti busana muslimah dan 

sebagainya. Busana muslimah pada hakikatnya adalah mengendalikan diri dari 

dorongan syahwat, dan membentengi diri dari semua perilaku dosa dan 

maksiat. Busana muslimah dengan demikian tidaklah terkait dengan busana 

tertentu, melainkan lebih berkaitan dengan takwa di dalam hati. Perempuan 

beriman tentu secara sadar akan memilih busana sederhana dan tidak berlebih-

lebihan sehingga menimbulkan perhatian publik, dan yang pasti juga tidak 

untuk diperlihatkan pada masyarakat publik.
3
 

Untuk pendidikan di SMP N 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat 

khususnya pendidikan agama Islam sangat terbimbing selalu diberi 

pemahaman tentang istilah moral. Seperti apa arti moral dan pentingnya 

menjaga moral yang baik bagi remaja dalam pergaulan sehari-hari. Kata moral 

                                                           
3
 Hernita Wati, S.Ag, Guru Agama Islam SMP 1 Gunung Terang, wawancra, Gunung 

Terang, 06 Januari 2016  
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itu berasal dari kata latin ‘mos’ (moris), yang berarti adat istiadat, kebiasaan, 

peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Sedangkan moralitas, 

merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-nilai atau 

prinsip-prinsip moral. Ada juga yang mngatakan bahwa moral adalah kelakuan 

yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat yang timbul dari 

hati dan bukan paksaan dari luar, yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab 

atas kelakuan (tindakan) tersebut. Tindakan itu haruslah mendahulukan 

kepentingan umum daripada kepentingan atau keinginan pribadi.
4
 

Dalam Islam moral merupakan terjemahan dari kata akhlak. Namun 

demikian moral dapat diartikan sebagai suatu kebiasaan atau kelakuan yang 

bersumber dari nilai-nilai masyarakat, sedangkan akhlak merupakan suatu 

kelakuan atas sikap yang dimiliki oleh seseorang yang bersumber dari Al 

Qur’an dan Hadits. Di kalangan para ulama terdapat berbagai penertian tentang 

apa yang dimaksud moral/akhlak. Murthada Muthahhari mengemukakan 

bahwa moral atau akhlak mengacu kepada perbuatan yang bersifat manusiawi, 

yaitu perbuatan yang lebih bernilai dari sekedar perbuatan alami seperti makan, 

tidur, dan sebagainya. Pengertian moral secara lebih lengkap dikemukakan 

oleh Ibnu Miskawih, bahwa moral/akhlak adalah suatu perbuatan yang lahir 

dengan mudah dari jiwa yang tulus, tanpa memerlukan pertimbangan -

pertimbangan lagi. Seperti yang terlihat dari lahir muslimah yang terbalut 

dengan busana muslimah akan mencerminkan akhlak mulia. 

                                                           
4
 Hernita Wati, S.Ag, Guru Agama Islam SMP 1 Gunung Terang, wawancra, Gunung 

Terang, 07 Januari 2016 
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Apa yang Nampak secara lahir dari muslimah akan menunjukan baik 

atau buruk perbuatan tersebut yang dilakukan atas kemauan dan pilihan sendiri 

bukan karena paksaan dari luar. Perbuatan tersebut dilakukan dengan 

sebenarnya bukan berpura-pura, sandiwara, atau tipu daya dan perbuatan 

tersebut atas dasar niat kerana Allah Swt. Seperti yang terlihat sekarang bagi 

peserta didik yang berbusana muslimah bukan paksaan akan tetapi dari 

kemauan sendiri, akan tetapi dalam pemaknaan busana muslimah sendiri 

memang kurang dan masih banyak terbawa rasa gelora emosi remaja atau 

darah anak muda.
5
 

Sekolah sebagai sarana/ infrastruktur pendidikan, di dalamnya 

bertaburan perilaku yang menjauhkan penghuninya dari rasa nyaman mendapat 

keindahan atas pelangi kesopanan, kasih saying, empati, penghargaan, prestasi, 

sprituialitas dan aktualisasi diri. Hakikat pendidikan adalah proses 

pembudayaan. Sekolah diselenggrakan dengan maksud melangsungkan proses 

pembudayaan itu. 

Dalam sekolah interaksi dengan siswa dalam pembelajaran yang berarti 

suatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh 

kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secra sistematis, kritis, logis, 

analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan 

penuh percaya diri. Pembelajaran ini berorientasi pada, keterlibatan siswa 

secara maksimal dalam proses kegiatan belajar, keterarahan kegiatan secara 

maksimal dalam proses kegiatan belajar, mengembangkan sikap percaya pada 

                                                           
5
 Drs. Muhson, S.Pd, Kepala  SMP N 1 Gunung Terang, wawancra, Gunung Terang, 02 

Januari 2016 
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diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses interaksi siswa dalam 

belajar. Prinsip-prinsip interaksi adalah bentuk interaksi antara siswa maupun 

interaksi siswa dengan guru bahkan antara siswa dengan lingkungan, prinsip 

belajar untuk berfikir (learning how to think), prinsip keterbukaan 

menyediakan ruang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik 

mengembangkan jawaban dan secara terbuka membuktikan kebenaran jawaban 

yang diajukan.
6
  

Sekolah merupakan salah satu dari banyak mata rantai pendidikan 

sehingga banyak peserta didik yang disekolah umum akan tetapi mengenakan 

busana muslim tidak hanya disekolah-sekolah yang berbasis agama seperti 

SMP N 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat banyak peserta didiknya yang 

menggunakan busana muslimah akan tetapi sudah benarkah alasan kenapa 

mereka memilih jalan itu. Apakah karena trend fashion, lingkungan ataukah 

karena syar’iat Islam? Ternyata di lapangan masih banyak terlihat seseorang 

berbusana muslimah akan tetapi telanjang (berjilbab yang tidak sesuai dengan 

syari’at Islam hanya menutup rambut semata). 

Tapi, jika dihitung keterlibatan paserta didik yang menyedot posri 

minimal seperempat hari sekolah, keberadaannya penting dan berharap tetap 

jadi ikatan kuat dalam mata rantai pendiidkan itu. Sekolah diharpkan tetap jadi 

mata rantai pendidikan yang akan terjaga kelangsungannya dan terandalkan 

keberlanjutannya sebagai bekal setelah peserta didik selesai sekolah dan 

mealanjutkan ke pranata pendidikan yang lainnya. 

                                                           
6
 Hernita Wati, S.Ag, Guru Agama Islam SMP 1 Gunung Terang, wawancra, Gunung 

Terang, 08 Januari 2016 
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Masyarakat dan peserta didik sekolah banyak mengalami kegamangan 

penyesuaian dalam menghadapi budaya akibat globalisasi (cultural 

maladjustment). Contoh yang dekat dengan masyarakat adalah televisi. Kalau 

dulu hanya ada satu stasiun (channel) televisi, sekarang ada lebih dari sepuluh 

channel dari sinilah itranformasi tren pergaulan menjadi transileter bagi 

remaja. Kalau dulu hanya sedikit tayangan yang diproduksi dar luar negeri, 

sekarang banyak tayangan ynag diproduksi luar negeri yang bahkan menuntut 

partisipasinya banyak pemirsa. 

Untuk tidak sekedar mengandalkan, sekolah sebagai agen pendiidkan 

berada di ruang yang jauh dari kondusif dalam melakukan proses pendidikan. 

Sekolah perlu memperbarui peran agar sesuia dengan tuntutan konteks 

kekinian. Jangan sampai, alih-alih menciptakan ruang sosial yang mendidik, 

yang terjadi adalah pengasingan peserta didik dari realitas di masyarakat.
7
 

Bangsa yang religius ini merindukan peserta didik yang giat belajar 

mandiri dan benar-benar menerapkan syari’at Islam, peserta didik yang hormat 

pada yang lebih tua, guru yang disekolah, karyawan, tenggang rasa pada 

sesame teman tanpa pandangan pilih, siswa yang mampu mengelola energy 

dengan prestasi dan aktualisasi kemampuan. 

Peserta didik yang memiliki otonomi moral atau akhlak sehingga tidak 

mudah terbawa oleh ajakan-ajakan negative, bahkan mampu mengingatkan jika 

orang lain terlanjur berperilaku negative. Ini bukan doktrin, ini harapan yang 

terkumpul oleh kerinduan atas budaya religious yang makin terkikis oleh 

                                                           
7
 Nindy Dkk, Peserta Didik SMP N 1 Gunung Terang Tulang Bawang Barat, wawancra, 

Gunung Terang, 08 Januari 2016 
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derasnya kemajuan peradaban sehingga lupa menyingsingkan lengan baju, 

bergegas mebenah diri. 

2. Akhlak Peserta Didik SMP N 1 Gunung Terang Tulang Bawang 

Barat 

Akhalak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, 

menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada 

lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan 

mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.
8
 

Dalam penelitian ini yang diangkat adalah variable busana muslimah 

dan relevansinya terhadap akhlak peserta didik pada SMP N 1 Gunung Terang. 

Tulang Bawang Barat. Dari variable ini diperoleh dari wawancara peserta didik 

di kelas pada data tersebut sebagai upaya dalam mengetahui baik buruknya 

akhlak peserta didik yang sudah melaksanakan kewajibannya berbusana 

muslimah. Ini karena banyak terjadinya perkembangan global disegala bidang 

kehidupan selain mengindikasikan kemajuan umat manusia disatu pihak, juga 

mengindikasikan kemunduran akhlak dipihak lain. Di samping itu, era 

informasi yang berkembang pesat pada saat ini dengan segala dampak positif 

dan negatifnya telah mendorong adanya pergeseran di kalangan remaja atau 

peserta didik yang masih dibangku SMP dan sederjat.
9
  

Peserta didik terhadap peserta didik yang berbusana muslimah dan 

relevansinya terhadap akhlak pergaulan sehari-hari terlihat bahwa peserta didik 

                                                           
8
 Muhammad Nasirudin Al-Albani, Jilbab Wanita Muslimah Menurut Al-Qur’an dan As-

Sunnah, Pustaka At-Tibyan, Solo, 2001, h. 45 
9 Niken, Mery Dkk, Peserta Didik SMP N 1 Gunung Terang, wawancra, Gunung Terang, 

08 Januari  2016 
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yang berbusana muslimah masih banyak yang tergolong akhlaknya kurang baik 

dan masih banyak yang belum menerapkan syai’at agama Islam. Karena 

kebanyakan peserta didik yang berbusana muslimah ternyata dirumah tidak 

mengenakan busana muslimah seperti disekolah.
10

  

Berkembangnya modernisasi yang telah mengglobal berangkat dari 

latar belakang perkembangan IPTEK. Sehingga dengan pesat juga teknologi 

tersebut bisa diakses peserta didik, dilihat dan ditiru seperti televisi, apa yang 

menjadi trend dalam tayangan tersebut dilakukan oleh para generasi muda. 

Seperti perkembangan busana muslimah yang trend saat ini. 

Berbusana muslimah yang dikembangkan disekolah-sekolah umum 

identik pada perkembangan busana muslimah modern yang amsih 

mengedepankan mode trend zaman modern. Tidak memenuhi kaidah-kaidah 

syariat agama Islam. Peserta didik SMP N 1 Gunung Terang Tulang Bawang 

Barat memang sudah mayoritas menggunakan jilbab akan tetapi busana 

tersebut masih terbilang belum memenuhi syari’at Islam. Apa yang terlihat 

ditelevisi itulah yang di contoh sebagai mode terend fashion yang Up to date 

(terkini).
11

 Dari apa yang pengaruh lingkungan tersebut bisa mempengaruhi 

cara peserta didik tersebut berbusana dan bisa mempengaruhi akhlak bagi 

pemakainya secara perlahan-lahan dengan cara memahami arti berbusana 

muslimah itu sendiri bukan karena pengaruh darilingkunagan, trend fashion 

semata. Figure masyarakat atau peserta didik sekolah. 

                                                           
10

 Siti Maemunah Dkk , Masyarakat, Staf  dan Keamanan SMP 1 Gunung Terang, 

wawancra, Gunung Terang, 08 Januari 2016 
11

 Selvi, Peserta Didik,  SMP N 1 Gunung Terang, (yang berbusana muslimah) 

wawancra, Gunung Terang, 11 Januari 2016 
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Perkembangan industri yang semakin maju apalagi didukung oleh 

ketatnya persaiangan produk-produk sekunder dan tersier. Survey dilapangan 

membuktikan bahwa masyarakat lenbih banyak mengedepankan kebutuhan 

sekundernya dari pada kebutuhan prime. Sehingga dari lingkungan tersebut 

berpengaruh pada pelajar-pelajar. Perindustrian pakaian, make-up, aksesoris 

kini menjadi semakin cerdasm sebagimana telah diungkapkan oleh salah satu 

wali murid.
12

 Kebutuhan primer bahkan mereka menjadi fokus terhadap mode 

atau kebutuhan sekumder tersier. Mode dan fashion juga dijadikan sebagai 

sarana persainagn antar peserta didik dalam pergaulan yang apabila dalam 

kesehariannya tidak berpondasi syari’at agama yang kuat bisa menjadi sesuatu 

yang kurang baik bagi individu peserta didik. Sebenarnya mode and fashion 

yang dikenakan sekarang bukanlah produk budaya lagi, hal ini terbukti bahwa 

dengan adanya perubahan life skill bangsa kita yang dulunya masih merupakan 

bangsa primitiv dan selalu memegang nilai-nilai kebudayaan, menjadi bangsa 

yang telah behasil produk dosmetik dan impor Negara lain, contoh kecilnya 

saja dalam masalah kostum, akibat kemajuan industri yang didalangi oleh 

orang-orang barat, kebudayaan bangsa kita sedikit demi sedikit mulai terkikis, 

dari pakain yang bersifat tradisional menjadi pakaian yang serba terbuka, dan 

bentuk busana muslimah, akan tetapi masih memperlihatkan leku-lekuk tubuh 

yang memakainya. Ini semua terjadi karena pandaianya sesorang produsen 

mendesain pakaian yang dapat menarik selera konsumen untuk terus 

mengonsumsi dan menikmati dalam kehidupan sehari-hari, hal ini merupakan 

                                                           
12

 Sinta, Dkk, Peserta Didik  SMP N1 Gunung Terang, wawancra, Gunung Terang, 11 

Januari 2016 
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pembuktian bahwa mode and fashion lebih dominan pada produk konsumtif 

dan industri, mode an fashion dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan bagi 

bangsa.  

Sering kali juga menemukan fashion peran wanita dari pria yang 

dijadikan objek utama dan korban mode produk perkembangan suatu 

peradaban zaman. Adanya perkembangan teknologi seperti televisi yang dilihat 

masyarakat tiap hari yang di dalamnya banyak iklan televise membuktikan 

bahwa wanita sering dijadikan objek dalam mempromosikan suatu produk. 

Kemajuan industry yang hasil produknya lebih menonjolkan usnsur keindahan 

dan kecantikan sudah dapat mengubah pardigma bangsa kita, dampak industry 

mayoritas lebih mengacu pada hal-hal yang bersifat negative, salah satu 

contohnya kehormatan sudah mulai diperdagangkan dan pencemaran terhadap 

lingkunagn. Sudah sangat jelas sekali bahwa lebih banyak kemudloratannya 

dari pada kemaslahatannya, selain menghancurkan kebudayaan bangsa kita 

yang telah lama kita bangun, industri juga merusak moralitas bangsa pada 

umumnya, walupun pada hakikatnya perkembangan trend dan mode juga 

merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan bangsa kita secara 

mudah dan praktis. 

Apakah busana muslimah itu dianggap sebagai trend and fashion 

belaka atau memang belum menyadari kalau bebusana muslimah itu adalah 

satu perintah dari Allah Swt. Yang difirmankan dalam Al-Qur’an di dalam 

surah Al-Azhab (33) ayat 59: 
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“Busan muslimah pada hakikatnya adalah mengendalikan diri dari 

semua perilaku yang merugikan.” Busana muslimah dengan demikian tidaklah 

terkait dengan busana tertentu, melainkan lebih berkaitan dengan unsure takwa 

di dalam hati. Perempuan beriman tentu secara sadar akan memilih busana dan 

tidak norak sehingga mengalihkan perhatian publik.
13

   

Islam menganjurkan dengan sangat agar kaum perempuan muslimah 

konsekuen dan komitmen terhadap busana ruhani yang akan mencegahnya dari 

penyimpangan dan kemerosotan akhlak dan perilaku, karena sifat busana 

muslimah ini denagn sendirinya akan mendatangkan “imunitas diri” terhadap 

segala hal yang mengancamnya dari penyelewengan atau dekadensi moral dan 

lain-lain. Berkaitan dengan batas-batas dan cara pemakaian busana, penulis 

berpendapat bahwa seyogyanya memakai busana muslimah dalam batas-batas 

sebagai berikut: 

1. Bisa menutup aurat secara keseluruhan, sehingga tidak boleh lagi 

bagi perempuan muslimah yang memakai busana muslimah tetapi 

masih terlihat lekuk tubuh seperi yang popular saat ini. 

2. Juga bisa menutup keseluruhan tubuh sehingga menghindarkan diri 

dari tatapan atau picingan mata laki-laki yang akan membawa gairah 

seksual ketika melihat tempat-tempat tubuh tertentu. Ilmu sosiologi 

akan mendukung hal ini. 
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3. Juga mengenakan pakaian yang longgar agar terhindar dari 

tampaknya lekuk-lekuk tubuhnya.
14

   

 

C. Analisis Data 

Pendidikan agama wajib diberikan di sekolah mulai tingkatan dasar 

sampai perguruan tinggi. Pendidikan agama disekolah, di satu sisi terbukti 

efektif melahirkan manusai-manusia yang taat beribadah, tetapi disisi lain 

masih terdapat kelemahan dalam membentuk manusia bermoral dan amanah. 

Salah satu kelemahan pembelajaran pendidikan agama adalah kurang 

efektifnya metode pembelajaran sehingga kurang berhasil dalam membentuk 

sikap, perilaku, dan pembiasaan beragama. Indikatornya anatara lain (1) 

rendahnya minat dan kemauan untuk belajar agama, (2) rendahnya kesadaran 

mengamalkan ibadah, (3) rendahnya kemampuan baca tulis Al-Qur’an (4) 

berperilaku bertentangan dengan ajaran agama yang dianut seperti melakukan 

tindakan kriminal, anarkis, premanisme, perkelahian antar pelajar, konsumsi 

minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Bahkan terjadinya krisis 

multidimensional yang dialami bangsa Indonesia sesungguhnya berpangkal 

pada krisis akhlak moral. Krisis ini sementara pihak dianggap sebagai 

kegagalan pendidikan agama. Indonesia merupakan salah satu Negara yang 

menaruh perhatian besar terhadap masalah pendidikan moral. Dan pendidikan 
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agama merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan untuk membentuk 

moral/akhlak yang mulai.
15

     

Terdapat beberapa faktor yang berkaitan dalam mempelajari agama dan 

hal ini terkait dengan pembelajaran sebagai pelaku langsung dalam proses 

pembelajaran ini. Pertama dalah motivasi. Motivasi peerta didik dalam belajar 

agama sangat menentukan sesorang dalam proses belajarnya. Motivasi ini yang 

membedakan seorang akan berhasil atau gagal dalam belajar. Terdapat 

berbagai macam motivasi untuk belajar agama Islam secara kaffah dan 

mendalam. Seseorang belajar karena ada perasaan ingin tahu. Apapun motivasi 

pembelajaran yang mendukung pembelajar, motivasi sangat berperan dalam 

mempernudah ataupun mempercepat proses belajar dalam berbagai 

pengetahuan. 
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