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ABSTRAK 

 

MOTIVASI SISWI DALAM MENGENAKAN BUSANA MUSLIMAH 

DI SMAN 1 TANJUNG SAKTI PUMU 

KABUPATEN LAHAT 

OLEH  

LISTIANI 

 

Agama dalam kehidupan masyarakat berperan sebagai penuntut segala aspek 

kehidupan, Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat bukan sekedar 

perhiasan dan wajib hukumnya menutup aurat. SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten 

Lahat adalah sekolah umum yang tidak mewajibkan siswi-siswinya untuk berbusana 

muslimah. Namun kenyataannya banyak para siswi yang mengenakan seragam busana 

muslimah dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah. Hal ini tentu terdapat motivasi 

tersendiri bagi siswi yang mengenakan busana muslimah mengingat SMAN 1 Tanjung 

Sakti Pumu Kabupaten Lahat merupakan lembaga pendidikan yang berlatar belakang 

umum. Berdasarkan latar belakang diatas  maka penulis dapat menuliskan merumuskan 

masalah yaitu Apakah yang memotivasi siswi dalam mengenakan busana muslimah di 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat dan Apa faktor penyebab siswi tidak 

memakai busana muslimah SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui motivasi siswi dalam mengenakan 

busana muslimah dan faktor penyebab sisiwi tidak mengenakan busana muslimah di 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. Untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang diharapkan maka metode yang digunakan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan 

data menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian 

bahwa siswi yang berbusana muslimah berjumlah 151 siswi dari 398 siswi yang ada di 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, jadi jumlah siswi yang tidak mengenakan busana 

muslimah adalah 247 siswi. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor yang memotivasi siswi dalam 

mengenakan busana muslimah di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu adalah karena faktor 

pengetahuan yang dipengaruhi oleh keimanan dan ketaqwaannya, disamping itu karena 

faktor kesadaran yang timbul dalam diri siswi dan juga faktor lingkungan yang agamis 

tempat siswi berinteraksi yaitu lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah. Sedangkan 

faktor yang menyebabkan siswi tidak memakai busana muslimah adalah kurangnya 

kesadaran yang ada dalam diri siswi tersebut untuk mengenakan busana muslimah 

padahal siswinya mengetahui bahwa hukum menutup aurat itu wajib dan pengaruh 

modernisasi. 

Kata kunci: Motivasi siswi dan busana muslimah 
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MOTTO 

 

                  

             

Artinya: 

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.( Q.S. AL-Ahzab: 59 ). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu dan teknologi telah nyata memberikan manfaat yang besar bagi 

kehidupan manusia. Seiring dengan itu dampak negatif kemajuan juga makin terasa 

sebagai akibat keteledoran manusia sendiri dalam mengendalikan loncatan ilmu dan 

teknologi yang dicapai, maka dalam hal ini ilmu agama Islam sangat besar peranannya 

dalam membentuk suatu bangsa yang religius. 

 Agama dalam kehidupan masyarakat berperan sebagai penuntut segala aspek 

kehidupan, di dalamnya mengandung nilai-nilai yang harus dihayati dan diamalkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Islam bukan saja hanya mengatur hubungan 

antar sesama manusia, bahkan mengatur seluruh aspek kehidupan insani, termasuk 

mengatur masalah pakaian yang baik menurut Islam. Islam mewajibkan setiap wanita 

dan pria untuk menutup anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. 

 Di dalam kehidupan masyarakat masalah pakaian sangat mendapat perhatian 

khusus, hal ini karena sangat sensitif sekali dengan aturan-aturan moral yang berlaku 

dalam masyarakat. Selain itu pula dalam soal pakaian bagi wanita Islam khususnya 

adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena kita harus sadar,bahwa menenakan 

busana yang sembarangan tidak menutup kemungkinan akan merugikan pemakainya 

karena terjadi hal yang negatif. Tetapi jika mentaati akan kesopanan dalam pakaian 
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menutup aurat maka tidak akan terjadi yang tidak kita inginkan. Karena Islam 

memberikan yang terbaik bagi seluruh penganutnya. 

 Dalam hal ini faktor pendidikan terutama pendidikan agama Islam mempunyai 

peranan yang sangat menentukan dalam membentuk dan mewarnai prilaku anak didik, 

sehingga ajaran agama Islam benar-benar menjadi bagian yang integral dalam 

kepribadian anak didik. Apalagi sekarang bermacam-macam mode dan bentuk busana 

yang mengarah kepada bugilisme yang menjalar dalam pola hidup manusia. 

 Sehubungan dengan masalah pakaian ini Allah SWT Memberikan tuntunan 

dalam petunjuk kepada wanita-wanita muslim, seperti yang tegaskan dalam Al-Qur’an 

surat Al- Araf ayat 26, Allah berfirman: 

                    

    

Artinya: 

“Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian 

untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa. 

Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.
1
 

 Tafsiran ayat ini adalah Allah SWT menerangkan bahwa Dia telah menurunkan 

kepada anak cucu adam segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan agama dan 

dunianya seperti pakaian untuk menutup auratnya. Dan menjadi perhiasan baginya 

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung: CV J-Art, 2004), hlm.153. 
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sebagai tanda kekuasaan-Nya, agar selalu mereka berzikir mengingat-Nya. Ini semua 

adalah pakaian dan keindahan lahiriyah.  

Disamping itu adalagi macam pakaian yang sifatnya abstrak (rohaniah) jauh lebih baik 

dari pakaian lahiriyahnya tadi, karena ia dapat menghimpun segala macam kebaikan 

yaitu taqwa kepada Allah SWT. 

Selanjutnya menurut M. Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir Al- Mishbah, 

menafsirkan ayat diatas yaitu pesan ayat ini merupakan penyampaian ilahi tentang 

nikmatnya, antara lain ketersediaan pakaian yang dapat menutup “sauat” mereka, dan 

peringatan agar tidak terjerumus dalam rayuan setan, serta perintah-Nya untuk berhias 

ketika beribadah kepada Allah SWT. 

Kata Libas adalah segala sesuatu yang di pakai, baik penutup badan, kepala atau 

yang di pakai dijari dan di lengan seperti gelang dan cincin semua ini adalah pakaian 

lahiriyah, sedangkan kata libasut-taqwa mengisyaratkan pakaian rohani. Rasul SAW 

melukiskan iman sebagai sesuatu yang tidak berbusana, dan pakaiannya adalah taqwa. 

Jika pakaian taqwa telah menghiasi jiwa seseorang, maka akan terpelihara identitasnya, 

lagi anggun penampilannya. Pakaian taqwa termasuk juga pakaian yang di turunkan oleh 

Allah yang maknanya adalah makna kebahasaan yaitu pemeliharaan atau perlindungan.
2
 

Selanjutnya firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya memakai pakaian 

musimah dijelaskan pula dalam Al-Qur’an surat Al- Ahzab ayat 59, yang berbunyi: 

                                                 
2
 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, vol.5, cet.6, ( Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm.57. 
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Artinya: 

“Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang”.  

Dari uraian ayat-ayat diatas jelaslah menunjukan bahwa Allah SWT telah 

mewajibkan kepada wanita yang beriman supaya mereka menggunakan jilbab atau 

kerudung. Firman Allah diatas menegaskan bahwa wanita yang mengaku dirinya 

muslim dan mukmin harus mengenakan jilbab atau kerudung, sebagai penutup auratnya. 

Menurut bahasa Arab aurat adalah keaiban. Pada istilah fiqih, diartikan sebagian 

tubuh seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.
3
 

Menurut mazhab Syafi’i aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali 

wajah dan kedua telapak tangannya bila berhadapan dengan yang bukan muhrimnya. 

Aurat hanya didapatkan pada makhluk hidup yang namanya manusia, sebab 

manusia adalah makhluk yang di muliakan, yang di beri rasa malu dan rasa perlu 

mengenakan busana atau pakaian. Manusia juga sebagai makhluk penilai hidup dan 

mempertimbangkan hidup. Karena itu manusia di beri tugas untuk memelihara kesucian 

                                                 
3
 Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, ( Jakarta: Al-Kautsar, 1998), hlm. 689. 
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dan kebersihan hidup dalam berkeluarga dan berasyarakat antara lain dengan menutup 

auratnya. 

Sedangkan busana muslimah adalah bahasa populer di indonesia untuk 

menyebutkan pakaian wanita muslimah. Secara bahasa, menurut W. J. S. 

Poerwadarminta, busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan. Sedangkan 

muslimah munurut Ibn Mazhur adalah wanita yang beragama Islam, wanita yang patuh 

dan tunduk, wanita yang menyelamatkan dirinya atau orang lain dari bahaya. 

Berdasarkan makna-makna tersebut maka busana muslimah dapat diartikan 

menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupnya, guna kemaslahatan dan 

kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada.
4
 

Bentuk jamak dari kata jilbab adalah “jalaabiib” artinya baju kurung panjang. 

Jadi yang dimaksud dengan jilbab artinya pakaian yang dapat menutup anggota tubuh 

seorang wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Dengan demikian seluruh anggota 

tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan pergelangan tangan.
5
 

Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud. 

Sabda Nabi: 

 

 

                                                 
4
 Huzaemah T. Yonggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, (Jakarta; Al-Mawardi Prima, 2001). 

Hlm. 19. 
5
 Rafi’udin, Bagaimana Menjadi Wanita Penghuni Syurga, ( Jakarta: Al-Khausar Prima, 2009),  

hlm 11 
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Artinya: 

“ hai asma, jika telah tiba masa haidnya, seorang wanita tidak di benarkan 

menampakkan badannya kecuali ini sambil beliau menunjukkan muka dan 

pergelangan tangannya”.
6
 

Ayat diatas juga menerangkan bahwa Allah memberikan jaminan bagi wanita 

mukminat yang memakai busana muslimah yakni mereka akan lebih aman dari 

gangguan mata-mata nakal jika dibandingkan dengan mereka yang hanya memakai 

pakaian mini, bahkan lebih berbahaya lagi yang berpakaian yang merangsang. 

Berdasarkan dalil diatas jelaslah bahwa busana muslimah berfungsi untuk menutupi 

aurat dan menjadikan mereka wanita- wanita suci dan terpelihara. Seorang wanita 

muslimah dapat dibedakan dengan melihat pakaian yang dikenakan, dan jika seorang 

muslimah berpakaian muslimah niscaya orang-orang fasiq tidak akan berani 

mengganggu karena itu terdapat isyarat bahwa kebaikan seorang wanita ketika ia tidak 

mendapat gangguan lagi dengan adanya busana muslimah yang ia kenakan. 

Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa tujuan yang dikehendaki ayat sebelumya 

adalah menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak di ganggu. 

Memakai atau meletakkan kerudung terkadang seorang muslimah sudah memakainya 

akan tetapi cara memakainya belum mendukung atau tidak sesuai dengan apa yang 

kehendaki ayat diatas (sudah memakai belum mengulurkannya). 

                                                 
6
 Husein Shahab, Jilbab Menurut Al-Qur’an dan As-sunnah, (Bandung: Al-Khausar Prima, 2002), 

hlm 72. 
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Berkaitan dengan hal berbusana muslimah ini, kita perlu meninjau kembali 

pertumbuhan kesadaran berbusana muslimah. Dengan demikian busana muslimah bukan 

hanya sekedar pakaian saat pergi mengaji, peringatan hari besar Islam, bukan sekedar 

seragam sekolah-sekolah agama, akan tetapi busana muslimah adalah merupakan busana 

yang wajib dipakai oleh wanita-wanita muslimah dalam kehidupan dihadapan yang 

bukan muhrim. Sehingga memakai busana muslimah menjadi kebiasaan atas dasar 

kesadaran memenuhi kewajiban menutup aurat, dalam kehidupan kaum muslim. 

Munurut Mulhandi Ibn Haj, Dalam bukunya Enam Puluh Satu Tanya Jawab 

Tentang Jilbab, mengatakan bahwa: 

“Memakai jilbab atau kerudung itu diwajibkan bagi wanita muslimah sama 

dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti shalat, puasa, zakat, dan lain-

lain, dalam arti kata jilbab atau kerudung itu wajib hukumnya apabila tidak di 

laksanakan mendapat dosa, apabila dlaksanakan mendapat pahala”.
7
 

Memakai jilbab adalah kewajiban wanita muslimah. Oleh karena itu suatu 

kewajiban harus di laksanakan, hal ini (memakai jilbab), dapat di kiaskan dengan hukum 

melaksanakan shalat,puasa pada bulan ramadhan dan hal yang lainnya. Hal yang harus 

di luruskan adalah bahwa itu merupakan kewajiban tetapi masih ada saja yang 

menganggap sepeleh. Sedengkan yang sudah memakai seharusnya cara memakainya di 

sesuaikan dengan tuntunan ajaran Islam. 

Busana muslimah diwajibkan kepada wanita yang sudah baligh. Adapun cirri-ciri 

baligh sebagai berikut: 

                                                 
7
 Mulhandi Ibnu Haj. Dkk, Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab, (Yogyakarta: Shalahuddin 

Press, 2006), hlm 16. 
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1. Sudah genap umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 

2. Sudah mimpi keluar sperma / mani bagi laki-laki. 

3. Sudah haid bagi wanita, apabila sudah berumur 9 tahun. 

Menurut para ahli psikolog usia remaja yaitu antara 12-21 tahun rentang waktu 

usia remaja ini di bedakan atas: 

a. 12-15 tahun masa remaja awal 

b. 15-18 tahun masa remaa pertengahan 

c. 18-21 tahun masa remaja akhir.
8
 

Dalam dinul Islam menegaskan bahwa orang tua juga mempunyai peranan 

penting dalam pendidikan. Pembentukan sifat, akhlak dan membimbing dalam 

pendidikan untuk mengarahkan pada garis-garis kebenaran yang sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada putra 

putrinya. Dan pendidikan yang di berikan orang tua kepada anak-anaknya pada 

hakikatnya adalah sebuah perumusan suatu sikap dan orientasi yang mengarahkan anak 

kepada jalur kehidupan yang mestinya di lalui. Sebagai mana di kemukakan oleh 

Zakiyah Drajat yang mengatakan: 

“Orang tua adalah Pembina pribadi pertama dalam hidup anak. Kepribadian 

orang tua, sikap dan cara hidup mereka, merupakan unsur pendidikan yang tidak 

langsung yang sendirinya akan masuk kedalam pribadi anak yang sedang 

bertumbuh”.
9
 

Oleh karena itu, orang tua mempunyai peran penting dalam membentuk pribadi 

anak, tentunya orang tua mengharapkan anaknya mencintai dan mengamalkan ajaran-

                                                 
8
 Samsu Suwija Mar’at, Desvita Psikologi Perkembangan, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hlm 190. 

9
 Zakiyah Drajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 35. 
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ajaran agama Islam. Termasuk di dalamnya menampilkan kepribadiannya dalam 

berbusana muslimah. Selain dorongan dan motivasi faktor lingkungan juga mendukung 

dan berpengaruh terhadap ketaatan seseorang terhadap perintah Allah SWT. 

Kemudian menurut Mulhandi Ibn Haj, Bahwa faktor- faktora yang menyebabkan 

berbusana muslimah adalah karena didasari oleh iman, ilmu dan taqwanya, karena 

lingkungan kebudayaan dan pendidikan yang diterimanya.
10

 

Berdasarkan teori tersebut bahwa indikator yang dapat penulis ambil adalah: 

1. kesadaran siswi dalam bejilbab 

2. keimanan siswi 

3. pengetahuan siswi tenang hukum menutup aurat atau berjilbab 

4. lingkungan (keluarga,  sekolah dan masyarakat) sekitar yang bernuansa agamis. 

Oleh karena itu lingkungan besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pendidikan 

agama, karena lingkungan yang baik akan memberi pengaruh yang positif pula terhadap 

anak. Lingkungan yang mempunyai tradisi agama dengan sadar dan hidup dalam 

lingkungan agama, lingkungan agama yang kuat. Kemungkinan hasilnya akan lebih baik 

dan bergantung kepada baik buruknya pimpinan dan kesempatan yang di berikan. 

Suasana keluarga yang agamis dan berdasarkan keimanannya, maka kesadaran 

siswi berbusana muslimah semakin tinggi, karena di dorong atas dasar kemampuannya 

sendiri dan lingkungan yang sangat menunjang. 

                                                 
10

 Mulhandi Ibn. Haj, Op Cit, hlm 27. 



10 

 

Dengan demikan jika lingkungan keluarga taat dalam menjalankan ajaran agama 

dalam kehidupan sehari-hari maka perhatian anak terhadap agama akan bertambah, dan 

motivasi pengaruh dalam keluarga untuk berbusana muslimah akan bertambah.  

Untuk menumbuhkan kesadaran kepada siswi agar memakai busana muslimah 

tidak akan dapat tercapai kecuali adanya motivasi yang dapat mendorong dan 

menumbuhkan serta kesadaran pada diri anak atau siswi akan perlunya memakai busana 

muslimah sebagai salah satu syariat Islam yang harus dilaksanakan dan sebagai salah 

satu bukti pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT. 

Motivasi adalah suatu perubahan energi didalam pribadi seseorang  yang ditandai 

dengan timbulnya efektif (perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan.
11

 

Motivasi terbagi menjadi 2 macam yaitu: 

a. motivasi instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu di rangsang dari luar, karena setiap diri individu sudah ada dorongan untuk 

melakukan sesuatu. 

b. motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena ada 

rangsangan dari luar.
12

 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa motivasi sangat mempengaruhi 

diri seseorang dalam mencapai tujuan, jadi motivasi itu sendiri dapat timbul dari diri 

seseorang itu dapat juga timbul dari faktor luar diri seseorang dan lingkungan.  

                                                 
11

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, Edisi Kedua, 2008), hlm. 148. 
12

 Ibid, hlm. 149-151. 
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Islam merupakan agama yang sempurna. Islam menekankan agar menunut ilmu 

sehingga dengan adanya ilmu-ilmu agama yang ia dapat, pada khususnya merupakan 

sarana untuk memotivasi dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang ia dapatkan baik 

dari segi pendidikan formal, non formal dan informal. 

Banyak ahli yang mengemukakan pengertian motivasi dengan berbagai sudut 

pandang mereka masing-masing namun intinya sama yaitu suatu pendorong yang 

mengubah energy dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai 

tujuan tertentu, memakai busana muslimah sebagai seorang siswi muslim yang mana 

sudah mendapatkan pelajaran agama Islam yang dapat menimbulkan motivasi, sehingga 

ajaran Islam merupakan sarana untuk memotivasi siswi memakai busana muslimah. 

Ajaran Islam sangat berperan penting untuk menimbulkan motivasi kepada para 

wanita pada umumnya dan pelajar secara khusus. Kandungan ajaran Islam merupakan 

langkah awal sebagai pemotivasi karena didalamnya dijelaskan bahwa memakai busana 

muslimah adalah kewajiban yang kedudukannya sama dengan perintah-perintah Allah 

SWT. 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat merupakan salah satu lembaga 

pendidikan umum, bukan pendidikan Islam namun terdapat siswi yang mengenakan 

busana muslimah. Karena berpakaian busana muslimah tidak terdapat dalam tata tertib 

sekolah. Banyak siswi yang beranggapan bahwa mengenakan busana muslimah itu suatu 

kewajiban didalam sekolah maupun luar sekolah.  
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Dalam rangka meningatkan ketaqwaan dan menanamkan nilai-nilai keagamaan 

pada siswinya sekolah tersebut selain mengadakan pendidikan agama Islam pada jam-

jam pelajaran juga memberikan bimbingan membaca Al-Qur’an, bimbingan shalat dan 

lain-lain. 

Pada mulanya diantara mereka sudah ada yang mengenakan busana muslimah 

sebelumnya, tetapi ada juga diantara mereka mengenakan busana muslimah setelah  

masuk SMA. Menurut salah satu guru agama Islam mengatakan bahwa: “ banyak anak- 

anak yang dari awal masuk atau yang sebelumnya sudah mengenakan busana muslimah 

tetapi ada juga diantara mereka mengenakan busana muslimah setelah mereka masuk 

SMA”.
13

 

Dari hasil wawancara dengan salah satu guru agama Islam ibu Nurhayani 

mengatakan bahwa : dorongan siswi mengenakan busana muslimah adalah karena 

keimanan dan ketaqwaannya karena kesadarannya, karena pendidikan agama yang 

diterimanya, juga karena dorongan dari orang tuanya atau keluarga, serta lingkungan 

masyarakat, ada juga mereka mengenakan busana muslimah karena mengikuti tren 

mode sekarang atau ikut-ikutan.
14

 

Selanjutnya dari hasil wawancara siswi yang berbusana muslimah adalah: 

Menurut selvi mengatakan “saya mengenakan busana muslimah karena tau 

bahwa wanita yang sudah baligh wajib menutup auratnya, dan dorongan dari hati untuk 

                                                 
13

 Salah satu guru SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, wawancara 17 April 2017  
14

 Nurhayani ( guru PAI SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu), Wawancara 17 April 2017 
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mengenakan busana muslimah serta di lingkungan saya tinggal juga banyak yang 

memakai busana muslimah.
15

 

Sedangkan menurut yesi mengatakan “saya mengenakan busana muslimah 

karena dulu saya sekolah MTs dan karena ibu dan kakak perempuan saya juga memakai 

busana muslimah dan saya tau bahwa menutup aurat itu wajib berdasarkan Al-Qur’an 

dan hadits”.
16

 Lebih lanjut fitry mengatakan “ Memakai busana muslimah itu wajib bagi 

wanita muslim tetapi lebih penting bagaimana busana muslimah itu dapat mencerminkan 

akhlak yang baik bagi si pemakainya”.
17

 

Senada dengan pendapat diatas menurut Rika bahwa wanita muslimah 

diwajibkan menutup auratnya yaitu dengan mengenakan busana muslimah yang sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Percuma kalau mengenakan 

busana muslimah tetapi masih memperlihatkan bentuk tubuhnya.
18

 

Selanjutnya menurut Kurniasi bahwa sebagai wanita muslim yang beriman dan 

balig memang diwajibkan memakai busana muslimah. Pengetahuan ini ia dapatkan dari 

orang tua dan guru agamanya.
19

 

Hasil wawancara dari siswi yang tidak mengenakan busana muslimah adalah: 

                                                 
15

 Selvia, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara 19 April 2017 
16

 Yesi, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 19 April 2017 
17

 Fitry, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 19 April 2017 
18

 Rika, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 19 April 2017 
19

 Kurniasih, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 19 April 2017 
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Menurut Melika mengatakan “ saya tidak memakai busana muslimah karena 

keluarga dirumah tidak memakai busana muslimah dan tidak menyerukan saya untuk 

memakainya, jadi saya tidak memakai busana muslimah”.
20

 

Sedangkan menurut Lita Diana “ saya tidak memakai busana muslimah karena 

saya belum yakin dengan diri saya untuk memakai busana muslimah, saya takut jika 

nanti saya memakai hanya sementara”.
21

 

Jadi lingkungan SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat sangat 

berpengaruh mengembangkan minat siswi dalam berbusana muslimah, karena melalui 

pendidikan agama yang di berikan pada jam- jam pelajaran dan di luar jam pelajaran 

para siswi dapat menjadikan pedoman dan aturan yang dipatuhi dengan ikhlas atau dasar 

dorongan hati nurani sendiri, keyakinan agama dapat menjadi plat pengendali sekaligus 

menjadi alat pengontrol dalam setiap tingkah lakunya. Orang tua juga ikut serta berperan 

dalam menumbuhkan minat siswi dalam berbusana muslimah karena menurut mereka 

(para siswi) ada yang sudah mengenakan busana muslimah sejak dari SMP, dan ada juga 

yang mengenakannya karena orang tua mereka juga mengenakan busana muslimah. Jadi 

faktor lingkungan masyarakat dan juga sekolah yang sangat mendukung, faktor 

pendidikan dalam keluarga juga sangat penting mempengaruhi minat siswi dalam 

berbusana muslimah. 

Adapun karena faktor hendak menonjolkan eksistensi diri dan perbedaan dirinya 

dengan maksud riya’ maksudnya dengan meggunakan busana muslimah karena ingin 

                                                 
20

 Melika, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 25 April 2017  
21

 Lita Diana, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 25 April 2017 
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dihormati, ingin menonjolkan dirinya di hadapan orang banyak, juga karena ikut-ikutan 

teman atau tren mode sekarang. 

Berkenaan dengan masalah busana muslimah ini penulis ingin meninjau faktor 

yang memotivasi berbusana muslimah di kalangan pelajar, khususnya siswi SMAN 1 

Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. 

Tabel 1 

Jumlah Siswa SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat 

 

No 

 

Kelas 

 

Siswa 

Lk 

 

Siswi 

Pr 

 

Jumlah 

Siswa 

Yang 

mengenakan 

busana muslimah 

Yang tidak 

mengenakan 

busana muslimah 

1 

2 

3 

X 

XI 

XII 

102 

126 

121 

146 

123 

129 

248 

249 

250 

55 

51 

45 

91 

72 

84 

 Jumlah 349 398 747 151 247 

Sumber: Observasi, SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu.
22

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kelas X yang mengenakan busana 

muslimah ada 55 siswi, kelas XI ada 51 siswi dan kelas XII ada 45 siswi. Untuk ukuran 

sekolah umum, dari jumlah siswi yang mengenakan busana musimah itu bisa dikatakan 

bahwa banyak siswi yang mengenakan busana muslimah. 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat adalah sekolah umum dan tidak 

mewajibkan siswinya untuk mengenakan seragam busana muslimah, tetapi para 

siswinya ada yang mengenakan busana muslimah, dan tidak ada aturannya secara 

tertulis yang mewajibkan siswinya untuk berbusana muslimah, tetapi para siswinya ada 

                                                 
22

 Observasi, tanggal 15 April 2017 
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yang mengenakan busana muslimah dilingkungan sekolah. Inilah yang merupakan 

masalah menarik untuk diteliti, dari peninjauan peneliti melihat sekarang banyak 

disetiap sekolah umum yang siswi-siswinya memakai busana muslimah, oleh karena itu 

peneliti ingin lebih tau apa yang menjadi motivasi siswi memakai busana muslimah dan 

faktor penyebab siswi tidak memakai busana muslimah. Khususnya siswi-siswi yang 

ada di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat ini. Sekolah ini termasuk sekolah 

yang disiplinnya baik. Selain pelajaran agama dan umum, pelajaran bahasa arab juga di 

berikan/ di adakan untuk menambah keterampilan berbahasa dan juga memberikan 

bimbingan membaca Al-Qur’an, bimbingan shalat dan lain-lain. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan teori yang telah penulis paparkan diatas maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah yang memotivasi siswi dalam mengenakan busana muslimah di SMAN 1 

Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat? 

2. Apa faktor penyebab siswi tidak memakai busana muslimah SMAN 1 Tanjung Sakti 

Pumu Kabupaten Lahat? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Segala yang dilakukan akan dapat terlaksana karena adanya tujuan yang hendak 

dicapai. Begitu pula dalam penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaannya antara 

lain, tujuan yang ingin dicapai: 
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1. Untuk mengetahui motivasi siswi dalam mengenakan busana muslimah di SMAN 1 

Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. 

2. Untuk mengetahui faktor penyebab siswi tidak memakai busana muslimah di SMAN 

1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. 

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan masukan kepada SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu khususnya, dan kaum 

muslimin pada umumnya dalam rangka peningkatan pengamalan ajaran agama 

Islam, khususnya di dalam berbusana muslimah. 

2. Sebagai informasi bagi siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu dan guru-guru mengenai 

faktor motivasi yang menyebabkan kesadaran berbusana muslimah. 

3. Turut serta memasyarakatkan berbusana muslimah dikalangan pelajar khususnya 

remaja putri dalam kehidupan. 
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BAB II 

 LANDASAN TEORI   

 

A. Motivasi 

1. Pengertian Motivasi 

Seperti diketehui, segala perbuatan yang dilakukan seseorang ada yang melatar 

belakanginya atau yang mendorong. Sehingga orang itu berbuat sesuatu perbuatan, baik 

disadari maupun tidak disadari sebelumnya mempunyai tujuan. Maka yang melatar 

belakangi atau yang mendorong orang berbuat sesuatu itu disebut motif. 

Sebelum membicarakan tentang motivasi perlu diketahui bahwa motivasi berasal 

dari kata “motif artinya upaya yang mendorong untuk melakukan sesuatu, atau dapat 

diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas- aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan”.
1
 

Motivasi merupakan pendorong dari motif. Dimana motif adalah sumber 

psikologi yang mendorong manusia berbuat dan bertindak untuk mencapai suatu tujuan. 

Sebagaimana menurut  Ngalim Purwanto “ motif adalah segala sesuatu yang mendorong 

seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.
2
 

                                                           
1
 Sardiman. A. M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 

hlm.73. 
2
 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan ( Bandung:Remaja Rosdakarya, Cet.23, 2007), Hlm. 60. 
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Sedangkan motivasi menurut Syaiful Basri Djamarah adalah sebagai suatu 

pendorong yang mengubah energy dalam diri seseorang kedalam bentuk aktivitas nyata 

untuk mencapai tujuan tertentu.
3
 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat penulis simpulkan bahwa motivasi 

adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang untuk berbuat atau bertindak 

melakukan sesuatu tujuan baik dorongan itu dari dalam maupun berasal dari luar diri 

seseorang tersebut. Dengan demikian motivasi adalah sesuatu  daya yang mendorong 

seseorang untuk berbuat sesuatu dan erat kaitannya dengan gejolak kejiwaan, perasaan 

dan juga emosi. 

 Jadi motivasi siswi untuk memakai busana muslimah dapat diartikan 

kecenderungan atau keinginan yang timbul dari diri siswi untuk memakai busana 

muslimah secara sadar maupun tidak sadar dengan tujuan tertentu, yaitu tujuan yang ia 

inginkan dari memakai busana muslimah seperti dapat bermanfaat bagi dirinya. 

 

2. Macam- Macam Motivasi 

Sebagaimana dikemukakan diatas, bahwa motivasi merupakan dorongan yang 

ada di dalam pribadi ( individu ) seseorang, tetapi munculnya motivasi yang kuat dan 

lemah dapat ditimbulkan dari rangsangan dari luar. Oleh karena itu, Syaiful Bahri 

Djamarah membagi motivasi menjadi dua jenis, yaitu: 

 

                                                           
3
 Syaiful Basri Djamarah, Psikologi Belajar ( Jakarta: Reneka Cipta, Edisi II, 2008), hlm. 148. 
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a. Motivasi Instrinsik 

 Motivasi instrinsik adalah suatu motif- motif yang terjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap diri individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi ini munculnya tanpa adanya rangsangan atau bantuan 

orang lain atau lingkungan. Termasuk didalamnya adalah perasaan siswi menyukai 

memakai busana muslimah dan merasa butuh terhadap busana muslimah tersebut, 

misalnya untuk menutup aurat, menjaga diri dari gangguan laki-laki, sebagai perisai, dan 

lain sebagainya. 

b. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ektrinsik adalah kebaikan dari motivasi instrinsik. Motivasi ekstrinsik 

adalah mtif- motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. 

Termasuk didalam motivasi ekstrinsik adalaha prestasi, pujian, hadiah, penghargaan, tata 

tertib/ peraturan sekolah, orang tua, guru dan lain-lain.
4
 

Dari kedua jenis motivasi diatas, pada umumnya motivasi instrinsik lebih efektif 

dalam mendorong seseorang untuk lebih giat dalam melakukan suatu kegiatan atau 

pekerjaan dari pada motivasi ekstrinsik. Namun motivasi ektrinsik diperlukan siswi agar 

mau mengenakan busana muslimah, dengan cara guru memberi contoh atau memberi 

nasehat sebagaimana pentingnya menutup aurat atau berbusana yang baik menurut 

syari‟at Islam. 

                                                           
4
 Ibid, hlm. 149 
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Dalam prespektif psikologi kognitif, motivasi yang signifikan bagi siswa adalah 

motivasi intrinsic karena lebih murni dan langgeng, tidak bergantung pada dorongan 

untuk mencapai prestasi dan dorongan memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk 

masa depan juga mempunyai pengaruh kuat dan relative lebih langgeng dibanding 

dengan dorongan hadiah atau dorongan keharusan dari orang tua atau sekolah. 

3. Fungsi Motivasi 

Dalam prespektif pendidikan, motivasi sebagai suatu proses mengantar siswa 

kepada pengalaman yang memungkinkan mereka dapat belajar. Sebagai proses, 

memepunyai fungsi antara lain:  

a. Motivasi sebagai pendorong perbuatan 

b. Motivasi sebagai penggerak perbuatan 

c. Motivasi sebagai pengarah perbuatan.
5
 

Lebih lanjut fungsi motivasi menurut Sardiman A.M. yaitu: 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi penggerak atau motor yang melepas energy. 

Motivasi dalam hal ini motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan di kerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak di capai. Dengan 

demikian motivasi dapat memberikan arah da kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuan. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan- perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut.
6
 

Jadi fungsi motivasi ini adalah sebagai pendorong berbuat sesuatu, sebagai arah 

berbuat sesuatu dan menyeleksi arah suatu perbuatan seseorang, sebagaimana seorang 

                                                           
5
 Ibid, hlm. 157 

6
 Sardiman A. M, Op. Cit, hlm. 85 
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siswi mengenakan busana muslimah dengan adanya motivasi baik dari diri sendiri 

maupun dari luar dirinya dapat mengarah suatu perbuatan yang baik buat dirinya dan 

lingkungannya. 

4. Kesadaran Melakukan Suatu Tindakan 

Kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yaitu keadaan tau, mengerti, dan 

merasa. 

Kesadaran adalah sesuatu yang tinggal dalam diri manusia, sesuatu yang bersifat 

batiniyah. Namun kesadaran itu tidak bersifat batiniyah belaka karena pada kenyataannya 

kesadaran yang bersifat batiniyah itu menyatakan diri secara lahiriyah. Adanya kesadaran 

karena adanya penghayatan yang sungguh-sungguh.
7
 

Berdasarkan pengrtian diatas, maka dapat dipahami bahwa jika seseorang dapat 

menghayati suatu objek secara sungguh-sungguh maka akan dapat timbul kedaran dalam 

dirinya. 

Jadi kesadaran adalah suatu ketertarikan pada suatu hal tanpa adanya pengaruh 

dan pakasaan. Kesadaran pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara 

dirinya dengan diluar dirinya. Semakin kuat dan dekat hubungan tersebut maka akan 

semakin tinggi tingkat kesadaran orang tersebut. Kesadaran dapat diekspresikan melalui 

penghayatan yang menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai suatu hal dari pada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu pekerjaan atau 

                                                           
7
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 

170. 
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aktifitas. Seseorang yang mempunyai kesadaran terhadap suatu  objek tertentu cenderung 

untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. 

Begitu juga terhadap kesadaran dalam mengenakan busana muslimah, jika sorang 

wanita muslim menyadari akan pentingnya berbusana muslimah maka ia akan selalu 

berusaha memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga sebaliknya apabila 

belum timbul kesadaran dalam dirnya akan pentingnya memakai busana muslimah maka 

iapun akan enggan mengenakannya atau mengenakannya pada saat-saat tertentu saja, 

seperti ketika pengajian, disekolah, dikantor, atau acara-acara resmi saja sementara 

dirumah atau dilingkungannya ia tidak memakainya. 

Berdasarkan uraian diatas, maka semakin jelas bahwa kesadaran merupakan hal 

terpenting bagi seseorang untuk mau dengan sendirinya melakukan tindakan tertentu 

tanpa adanya paksaan atau keterpaksaan, begitu juga kesadaran mengenakan busana 

muslimah bagi wanita Islam, termasuk siswi yang beragama Islam. 

5. Motivasi Beragama 

a. Pengertian Motivasi Beragama 

Motivasi beragama adalah dorongan psikis yang mempunyai landasan ilmiah 

dalam watak kejadian manusia. Dalam relung jiwanya manusia merasakan adanya 

dorongan untuk mencari dan memikirkan sang penciptanya dan pencipta alam semesta, 

dorongan untuk menyembahnya, meminta pertolongan kepadanya setiap kali ia ditimpa 

malapetaka dan bencana. 



24 
 

Kajian psikologi telah menunjukkan bahwa timbulnya kesadaran beragama di 

sebabkan adanya berbagai faktor, baik dalam diri seseorang maupun dari faktor luar. 

Faktor dalam diri seseorang misalnya motif, kesediaan dan harapan, sedangkan faktor 

luar berasal dari suatu objek luar yang mempengaruhi. 
8
 

b. Macam-macam motivasi beragama 

Secara fitrah motivasi dalam diri manusia dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Motivasi spiritual (ruhaniah), hal ini terdiri dari keinginan manusia untuk 

terhindar dari sifat-sifat buruk yang mampu merusak keimanan. 

2) Motivasi fisiologis, yang bersifat jasmaniah. Motivasi ini berfungsi untuk 

menjaga individu dan kelangsungan hidupnya, misalnya lapar, dahaga, dan rasa 

sakit. 

3) Motivasi psikologis atau sosial, meliputi motivasi kepemilikan, berkompetensi, 

kerja.
9
 

c. Fungsi agama bagi manusia 

1) Agama sebagai petunjuk bagi manusia. Agama merupakan kebutuhan yang 

primer bagi manusia itu sendiri dan demi terselenggaranya ketertiban dan 

peradaban manusia sebagai suatu kelompok ummat. Maka agama dapat dilihat 

sebagai hidayah yang diterima manusia dari tuhan, sebab dengan jalan hidayah 

itulah manusia dapat menemukan nilai-nilai yang dibutuhkan secara fitrawi 

                                                           
8
 Ramayulis, psikologi Agama ( Jakarta: kalam mulia, 2002), hlm. 100. 

9
 Faizah, Lalu Muhsin Effendi, Psikologi Dakwah ( Jakarta:  Prenada Media, 2006), hlm. 124 
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sebagai sarana dan petunjuk dalam mewujudkan ketertiban dan mengembangkan 

peradaban dibumi ini. 

2) Agama sebagai motivasi perbuatan moral. Iman adalah landasan dan motivasi 

bagi manusia, ia tidak sekedar mempercayai hukum-hukum tuhan semata, tetapi 

juga mengamalkan dalam kehidupan yang nyata, kedudukan iman sebagai 

motivasi perbuatan moral yakni perbuatan yang sesuai dengan tuntunan tuhan 

adalah dengan melihat kedudukan iman yang berada dilubuk hati manusia. 

3) Agama dan kesehatan mental. Fitrah manusia sebagai mahluk ciptaan Allah SWT 

ialah manusia diciptakan mempunyai naluri beragama yaitu agama tauhid. Kalau 

ada manusia tidak beragama tauhid, maka tidak wajar dan mereka tidak beragama 

tauhid itu hanya karena pengaruh lingkungan.
10

 

Fungsi agama dalam kehidupan. Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan 

yang diwujudkan dalam prilaku sosial tertentu, sehingga setiap prilaku yang 

diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. 

Dengan demikian keberadaan agama ternyata masih diperlukan dalam kehidupan 

masyarakat. Fungsi agama dalam masyarakat antara lain: 

1) Fungsi Edukatif. Ajaran agama berfungsi menyuruh dan melarang yang 

mempunyai latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya 

menjadi baik menurut ajaran agama.  

2) Fungsi penyelamat. Setiap manusia mengingankan selamat, dalam agama 

keselamatan yang dicakup adalah dunia dan akhirat. Untuk mencapai keselamatan 
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 Jalaludin, Psikologi Agama ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 159. 
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itu agama  mengajarkan para penganutnya melalui penegenalan pada 

masalahsakral, berupa keimanan kepada Tuhan. Pelaksanaan pengenalan tersebut 

bertujuan agar dapat berkomunikasi dengan baik secara langsung maupun dengan 

perantara tingkah laku menuju kearah itu secara praktis dilaksanakan dengan cara 

yang sesuai dengan ajaran agama. 

3) Fungsi sebagai pendamai. Dengan agama seseorang yang bersalah atau berdosa 

dapat mencapaui kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa akan 

hilang apabila seseorang pelanggar menebus dosanya melalui tobatya 

4) Fungsi sebagai social control. Para penganut agama sesuai ajaran agama yang 

dipeluknya terikat kepada tuntunan ajaran tersebut, ajaran agama oleh penganut 

dianggap  sebagui norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagi 

pengawasan social baik secara individu maupun kelompok, karena agama 

merupakan norma bagi pemeluknya dan mampunyai fungsi  kritis yang bersifat 

profetis (wahyu, kenabian).    

5) Fungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk 

bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan sendiri tetapi juga untuk 

kepentingan orang lain. Penganut agama bukan saja disuruh bekerja secara rutin 

dalam pola hidup yang sama, akan tetapi juga dituntut unutk melakukan inovasi 

dan penemuan baru.  

6) Fungsi pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara 

psikologis akan memilik kesamaan dalam satu kesatuan: iaman dan percaya, rasa 

kesatuan ini akan membina solidaritas dalam kelompok maupun perorangan yang 

kokoh. 
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7) Fungsi transformatif . Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian 

seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama 

yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterima berdasarkan ajaran agamanya 

yang dipeluknya terkadang mampu mengubah kesetiannya kepada adat atau 

norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu.
11

 

d. Tingkatan Motivasi 

1) Motivasi hewani, ialah motivasi memnuhi kebutuhan hidup tanpa memperhatikan 

keadaan dari suatu yang diperolehnya dan cara memanfaatkannya, seperti ketika 

ingin menghilangkan rasa lapar dan haus ia tidak peduli apakah yang dimakan 

halal atau haram. 

2) Motivasi insane, ialah motivasi yang terdapat didalam diri manusia yang memiliki 

akal yang sehat, hati yang bersih, dan indrawi yang tajam, dalam merespon 

motivasi atau rangsangan selalu menggunakan hati, indrawi dan akal yang sehat. 

3) Motivasi rabbani, ialah dorongan jiwa yang terdapat dalam diri manusia yang 

telah mencapai tingkat kesempurnaan diri melalui ketaatannya yang sangat 

sempurna dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT.
12
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 Syaiful Hamali, Psikologi Agama ( Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013), hlm. 195-202. 
12

 Jalaludin, Op. Cit, hlm. 162. 
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B. Busana Muslimah 

1. Pengertian Busana Muslimah 

Busana muslimah adalah bahasa popular di Indonesia untuk menyebtkan pakaian 

wanita muslim. 

Busana muslimah adalah rangkaian dua kata yang terdiri dari dua kata “ Busana” 

dan “Muslimah”. Kata busana dapat di artikan sebagai segala sesuatau yang kita pakai 

dari kepala sampai ujung kaki. Berdasarkan pengertian tersebut dapat di artikan bahwa 

yang di maksud dengan busana dapat mencakup antara 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, kalung, cincin, dan lain sebagainya. 

Sedangkan dalam Al-Qur‟an busana muslimah banyak sebutannya antara lain 

menurut M. Quraish Shihab yaitu: 

a. Libas adalah segala sesuatu yang di pakai baik penutup badan, kepala atau yang di 

pakai dijari dan lengan seperti cincin dan gelang. 

b. Kata Risy pada mulanya berarti bulu dan k arena bulu binatang merupakan hiasan 

atau hingga kini di pakai oleh sementara orang sebagai hiasan baik di kepala maupun 

melilit di leher, maka kata tersebut di pahami dalam pakaian yang berfungsi sebagai 

hiasan.
13
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 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishbah, vol-5,(Jakarta: Lentera Hati, Cet.6, 2002), hlm. 58. 
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Sedangkan muslimah adalah sebutan bagi wanita yang beragama Islam. Busana 

wanita muslim atau wanita muslimah maksudnya adalah pakaian yang menutupi tubuh 

wanita sesuai dengan ajaran islam.
14

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat di tarik pengertian busana muslimah 

adalah pakaian wanita-wanita Islam yang lengkap dan dapat menutupi aurat sesuai 

dengan ajaran Islam, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, guna 

kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat dimana ia berada. 

Dalam Islam banyak temuan istilah-istilah busana muslimah antara lain 

sebagaimana dijelaskan oleh Mulhandy Ibn. Haj yaitu jilbab, kerudung, hijab,  purdah, 

dan cadar. 

a. Jilbab. Jilbab berasal dari bahasa Arab yang jamaknya “Jalaabiib” artinya pakaian 

yang lapang atau luas. Pengertiannya adalah pakaian yang lapang dan dapat menutup 

aurat wanita, kecuali muka dan telapak tangansampai pergelangan tangan saja yang di 

tampakkan. 

b. Kerudung. Kerudung adalah bahasa Indonesia yang bahasa Arabnya “Khimaar” 

jamaknya “Khumur” artinya tutup atau tudung yang menutup kepala, leher, samapai 

dada wanita. 

c. Hijab. Hijab berasal dari bahasa Arab artinya sama dengan tabir atau 

dinding/penutup. 

d. Purdah. Purdah dalam bahasa Arab Artinya “Burdah” yang berarti pakaian luar atau 

tirai yang berjahit. 

e. Cadar. Cadar dalam bahasa Arab artinya “Khidr” atau “Tsikob” yang berarti penutup 

muka atau sebagian wajah wanita, hanya mata saja yang nampak.
15

 

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: busana muslimah 

adalah pakaian yang di peruntukan untuk muslim wanita atau wanita muslimah, yang 

dapat membedakan antara wanita muslimah dan yang bukan muslimah. 
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 Arif Rahman Lubis, The Real Muslimah, (  Jakarta: Qultum Media, 2016), hlm. 118. 
15

 Mulhandy Ibn Haj, dkk, Enam Puluh Tanya Jawab Tentang Jilbab, Cet ke-7, (Yogyakarta: semesta, 

2006), hlm. 5-6. 
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Berkaitan dengan istilah-istilah di atas, di Indonesia busana muslimah yang sering 

dikenal adalah istilah jilbab. 

2. Pengertian dan Batasan Aurat Wanita Dalam Islam 

Wanita wajib memelihara dirinya dan tidak memperlihatkan auratnya kepada 

yang bukan muhrimnya atau orang yang tidak halal baginya supaya ia mendapat 

keridhoan Allah dan beruntung masuk surga yang di sediakan Allah bagi orang-orang 

yang bertaqwa. 

Aurat adalah sesuatu yang harus di tutup, dijaga, bagian anggota tubuh yang harus 

ditutupi dalam shalat. Aurat juga merupakan sesuatu yang buruk, atau bagian yang tidak 

patut kelihatan dihadapan orang lain dan berbeda-beda menurut status dan kelamin 

mereka.
16

 

Dari pengertian diatas jelas bahwa aurat merupakan bagian tubuh yang harus 

ditutupi, dijaga dan di pelihara oleh umat Islam (laki-laki maupun perempuan),  dan tidak 

di tontonkan atau diperlihatkan kepada orang lain yang tidak halal baginya (bukan 

muhrim) supaya ia terhindar dari fitnah dan mendapat ridho dari Allah SWT. 

Berkenaan dengan masalah aurat ini, Islam telah menetapkan batasan-batasan 

aurat laki-laki dan perempuan. Auarat laki-laki antara pusar sampai lutut.
17

 

Khusus berkenaan dengan aurat wanita, ada beberapa pendapat: 
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 Naurel Firdaus, Fiqh Abegeh, (Yogyakarta: Diva press, 2017), hlm. 38. 
17

 Sulaiman Rosid, Fiqih Islam, ( Jakarta: Sinar Baru, 2006), hlm. 69. 
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a. Seluruh anggota badan , kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini di 

pegang oleh Al hadi dan Al qasimdalam salah satu pendapatnya dan Asy-syafi‟I serta 

Malik. 

b. Seluruh badan wanita adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. 

Pendapat ini di pegang oleh Abu Hanifah.
18

 

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, penulis lebih cenderung memegang 

pendapat yang pertama, bahwa aurat wanita adalah seluruh badan kecuali wajah dan 

kedua telapak tangan. 

 

3. Dasar Hukum Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah 

Menutup aurat adalah faktor yang sangat penting dalam konteks keselamatan 

perjalanan manusia dalam upayanya menjumpai sang Khalik. Disinilah pentingnya 

busana sebagai penutup aurat. 

Pokok pangkal perintah menutup aurat atau berbusana muslimah bukan apakah 

sebaiknya wanita memakai busana muslimah dalam pergaulan dengan masyarakat, 

melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan memandang wanita. 

Laki-laki hanya diperbolehkan memandang wanita dalam batas-batas dalam keluarga dan 

pernikahan saja. Hal ini dimaksudkan demi tercapainya keluarga yang sehat, harmonis 

dan saling mempercayai sebagai sendi terwujudnya masyarakat yang sehat, damai dan 

berwibawah serta menjunjung tinggi harkat wanita.
19
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 Naurel Firdaus, Op Cit, hlm. 81. 
19

 Husen Shahab, Jilbab Menurut Al-qur’an dan As-sunah, Cet ke -10, ( Bandung: Mizania, 2002),  
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Pakaian muslimah menanamkan tradisi yang universal dan fundamental untuk 

mencegah kemerosotan moral dengan menutup pergaulan bebas. 

Hal ini sebagaimana yang di kemukakan oleh Fuad M. fachruddin yang 

mengatakan, bahwa busana yang dikenakan seorang muslimah bukan hanya menutup 

badan saja, melainkan dapat menghilangkan rasa birahi yang menimbulkan syahwat.
20

 

Cukup banyak ayat Al-qur‟an yang memerintahkan wanita agar senantiasa 

menjaga kesopanan dalam bertutur cara berpakaian dan bertingkah laku. Diantaranya 

firman Allah SWT: 

                   

    

Artinya: 

“Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian 

untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa 

Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S Al-araaf: 26)
21

 

Berdasarkan ketentuan ayat diatas, menganjurkan memakai busana musimah 

ditunjukkan kepada seluruh umat manusia yang beriman kepada Allah SWT. Karena 

busana muslimah selain sebgai penutup aurat dan perhiasan bagi wanita muslimah juga 

menunjukan ciri manusia yang selalu bertaqwa kepada Allah SWT. 
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 Fuad M. Fachruddin, Aurat dan Jilbab Dalam Pandangan Mata Islam, cet ke-2, ( Jakarta: CV 

Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 33. 
21

 Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahannya, ( Bnadung: CV J-Art, 2004), hlm. 153. 
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Dalam firman Allah yang lain: 

             

           

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,..” (Q.S An-nuur: 31).
22

 

Terdapat juga dalam surat Al-ahzab ayat 59 Allah berfirman: 

                    

         

Artinya: 

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-

isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (Q.S Al-ahzab: 59).
23

 

Bila diteliti lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini ada hubungannya dengan 

kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi kemaslahatan manusia seperti: 
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1. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan 

yang diperintahkan Allah SWT, dalam surat An-nur ayat 30 dan 31: 

      

Artinya: 

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandanganya”. (Q.S An-nur: 30). 

       

Artinya: 

Katakanlah kepada 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 sebagai 

berikut: 
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Artinya: 

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu 

perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S Al-isra’: 32). 

3. Menutup aurat menjadi wajib karena sad adz-dzara‟I, yaitu menutup pintu 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 di wujudkan dengan mengenakan busana muslimah atau yang sering 

dikenal dengan jilbab.
24

 

4. Kriteria Busana Muslimah 

Dalam tata cara berpakaian dalam agama islam tidak hanya memasyarakatkan 

busana sebagai penutup tubuh saja tetapi juga kelengkapan dalam kesopanan, kesehatan 

dan keselamatan hidup. Menjilbabi diri kita sebagai muslimah adalah wajib dan 

merupakan ibadah kita kepada Allah SWT. 

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 criteria yang sudah 

dijelaskan di dalam Al-qur‟an dan As-sunah bahwa wanita diwajibkan untuk menutup 
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aurat atau bagian tubuhnya yang tidak pantas diperlihatkan kepada orang lain yang bukan 

muhrimnya yaitu dengan busana muslimah atau jilbab. 

Adapun criteria busana muslimah menurut Hannan Athiyah Ath-thuri, yaitu: 

a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dengan kedua telapak tangan 

b. Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh 

c. Tidak tipis dan tembus pandang sehingga menampakan kulit tubuh 

d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki 

e. Tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian 

f. Tidak menyerupai pakaian kafir.
25

 

Menurut pendapat Abdul Halim Abu Syaqquah dalam bukunya “kebebasan 

wanita” menyebutkan syarat pakaian wanita dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya 

yaitu: 

a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah, tangan, dan kaki 

b. Sederhana dalam menghiasi pakaian, wajah, tangan dan kaki 

c. Pakaian dan perhiasan itu harus yang dikenal masyarakat islam 

d. Harus berbeda dengan pakaian laki-laki 

e. Harus berbeda dengan pakaian wanita kafir.
26

 

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Hashruddin Al-Albani syarat jilbab yang 

baik dikenakan berdasarkan syari‟at adalah: 

a. Meliputi seluruh badan, selain yang di kecualikan 

b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan 

c. Tebal, tidak tipis 

d. Longgar, tidak ketat 

e. Jangan diberi parfum atau minyak wangi 

f. Jangan menyerupai pakaian laki-laki 

g. Jangan menyerupai pakaian wanita kafir 

h. Bukan pakaian untuk mencari popularitas.
27
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Dari beberapa criteria yang sebutkan diatas dapat kita ketahui bahwa busana yang 

dipakai oleh wanita Islam seharusnya memenuhi criteria tersebut di atas. 

a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. 

Salah satu criteria busana muslimah adalah menutup seluruh tubuh kecuali muka 

dan kedua telapak tangan. Hal ini merupakan penegasan terhadap ketentuan wajibnya 

menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan bagi wanita muslimah 

dihadapan laki-laki yang bukan muhrimnya, karena disebutkan diatas bahwa wanita 

adalah aurat. Ini berarti wanita harus tertutup dari pandangan orang-orang yang tidak 

dibenarkan oleh ajaran Islam untuk tidak melihatnya, karena dengan yang demikian akan 

lebih terjaga kehormatan dan keselamatan dari penyelewengan yang bertentangan dengan 

ketentuan atau peraturan Allah SWT. 

Kriteria busana muslimah diatas sesuai dengan firman Allah SWT: 

                    

        

Artinya: 

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-

isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59).
28
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Berdasarkan firman  Allah diatas, maka dapat kita pahami dengan jelas bahwa 

Allah SWT telah mewajibkan kepada seluruh umat Islam khususnya kaum muslimah 

yang sudah balig untuk menutup auratnya (seluruh tubuh) kecuali muka dan telapak 

tangan. 

 

b. Tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh 

Kriteria busana yang kedua adalah busana yang tidak ketat (sempit) atau pakaian 

yang longgar agar tidak menampaan bentuk tubuh. Orang tua harus menjelaskan kepada 

anak perempuannya bahwa tujuan berpakaian ialah menutupi aurat dan tempat-tempat 

yang di beri perhiasan. Tujuan tersebut hanya dapat dipenuhi dengan mengenakan 

pakaian yang longgar. Sedangkan pakaian ketat menggambarkan lekukan tubuh 

perempuan yang mengenakannya, kendatipun dapat menutupi warna kulit didalamnya. 

Terlebih lagi seorang perempuan harus bisa menutupi lekukan dan anggota tubuh yang 

menonjol, seperti bagian dada dan pinggul. Sebab meremehkan hal itu termasuk salah 

satu faktor penyebab kerusakan yang tersebar dan mengudang fitnah, walaupun 

dikenakan di depan lelaki yang menjadi mahramnya. 

c. Tidak tipis dan tembus pandang sehingga menampakan kulit tubuh 

Bahan yang digunakan untuk membuat busana musimah hendaknya tidak terbuat 

dari bahan yang tipis, sehingga sekalipun menutupi seluruh tubuh akan tetapi tidak akan 

menyembunyikan warna kulit dan bentuk tubuh wanita muslim. Dalam sebuah hadits 

shohih, Rasulullah SAW bersabda, 
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Artinya:  

“ Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku liat, yaitu : suatu 

kaum yang memiliki cambuk, seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para 

wanita berpakaian telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk 

unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surge dan tidak akan 

mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan ini dan ini”. 

(HR.Muslim .
29

 

Cermatilah, dari sini kita bisa menilai apakah jilbab gaul yang tipis dan ketat yang 

banyak dikenakan para mahasiswi maupun ibu-ibu di sekitar kita dan bahkan para artis 

itu sesuai syari‟at atau tidak. 

 

d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki 

Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu’anhu berkata: 

 
Artinya: 

“Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang 

menyerupai kaum pria”. (HR. Bukhari no. 6834) 
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Sungguh meremukkan hati kita, bagaimana kaum wanita masa kini berbondong-

bondong merampas sekian banyak jenis pakaian pria. Hampir tidak ada jenis pakaian pria 

satupun kecuali wanita bebas-bebas saja memakainya, sehingga terkadang seseorang tak 

mampu membedakan lagi, mana yang pria dan wanita dikarenakan menggunakan celana 

panjang. 

Rasulullah SAW bersabda,          

    

“ Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka”. 

(HR. Ahmad dan Abu Daud). 

Betapa sedih hati ini melihat kaum hawa sekarang ini begitu antusias 

menggandrungi mode-mode busana barat baik melalui majalah, televise, dan foto-foto 

tatarias para artis dan bintang film. La haula wa la quwwata illah billah.
30

 

Berdasarkan penjelasan hadits diatas dapat kita pahami bahwa perbuatan 

memakai busana (pakaian) yang merupai lawan jenis itu di laknat oleh Rasulullah SAW. 

Untuk itu hendaklah dalam memakai busana sesuai dengan aturan dalam ajaran Islam. 

e. Tidak mencolok dan berwarna yang dapat menarik perhatian. 

Busana yang di pakai oleh wanita adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat 

terlepas dari tuntunan dan selera yang mempunyai nilai estetika bagi yang memakai nya 

tetapi yang lebih penting bagi wanita muslim adalah kewajiban baginya untuk berbusana 

yang sesuai dengan aturan ajaran Islam (berbusana muslimah). Didalam ajaran agama 
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Islam, wanita muslim memakai perhiasaan itu tidak dilarang memang itu sudah fitrahnya, 

akan tetapi selagi masih tetap pada batas-batas kewajaran dan tidak berlebih-lebihan serta 

atas dasar itikat yang baik dan semata-mata karena Allah SWT Islam melarang 

perhiasaan berlebih-lebihan yang bertujuan untuk memamerkan kepada orang lain (riya‟) 

sebagaimana firman Allah  SW: 

     

Artinya: 

….Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang yang berlebih-lebihan. (QS. Al-An’am: 141).
31

 

 

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa berhias yang bertujuan untuk riya‟ itu tidak 

dibenarkan oleh allah swt, karena yang demkian itu meniru tingkah laku orang-orang 

jahiliyah, sebagaimana firman allah SWT: 

              

Artinya: 

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan 

bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu. (QS.Al-Ahzab: 33)
32
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Begitu juga berkenaan dengan menggunakan parfum, Islam melarang wanita 

memakai parfum (wangi-wangian) yang berlebih-lebihan karena dapat menarik perhatian 

dan menumbuhkan nafsu para laki-laki yang mencium nya akan tetapi apabila tujuan nya 

pemakain parfum itu semata-mata menghindari timbulnya bau badan yang kurang enak 

dan masih dalam batas sewajarnya (tidak berlebihan) boleh memakainya. 

 

f. Tidak menyerupai pakaian orang kafir 

Seorang wanita muslimah dalam berbusana janganlah meniru wanita-wanita kafir 

karena pakaian mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. 

 

Artinya: 

“Bukan termasuk golongan kami siapa saja yang menyerupai selain kami” (HR. 

Tirmidzi no. 2695).
33

 

Disini jelas bahwa umat Islam tidak boleh meniru pakaian orang yang bukan 

muslim. Seperti yang banyak kita liat, sekarang banyak mode busana yang mengarah 

pada bugilisme bila kita perhatikan lagi kebanyakan mode busana itu datang dari Negara 

barat yang tampak kita sadari bahwa mode busana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam 

tadi kan menjerumuskan wanita-wanita muslim, karena tergoda untuk mengenakannya.  
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5. Fungsi dan manfaat Busana Muslimah 

Seorang mukmin wajib mengimani bahwa setiap perintah atau larangan Allah 

SWT. Terhadap sesuatu pasti ada fungsi dan manfaat (hikmahnya) itu secara verbal 

kepada manusia. Manusia diberi kesempatan untuk mencari sendiri hikmah dibalik 

syari‟at Allah. Firman Allah SWT dalam surat Al-Isra‟ ayat 85: 

     

Artinya:  

“Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit". (QS. Al-Isra: 85). 

Adapun fungsi dan manfaat menutup aurat/memakai busana muslimah secara 

umum adalah: 

1. Selamat dari azab Allah 

2. Ibadah yang mudah, tanpa lelah dan lebih di cintai Allah 

3. Mengundang turunnya pertolongan Allah 

4. Tanda wanita terhormat 

5. Terhindar dari pelecehan 

6. Menjauhkan diri dari perbuatan nista 

7. Bersahabat dengan wanita sholehah 

8. Mengundang jodoh yang shaleh 

9. Jilbab menunjukkan harga diri dari pemakainya 

10. Terhindar dari tindakan criminal 

11. Membuat geram Musuh-musuh Allah 

12. Memelihara rasa malu 

13. Member teladan yang baik kepada sesama 

14. Malatih diri untuk sabar dalam ketaatan 

15. Meniru wanita-wanita shalihah 

16. Menjaga masyarakat dari degradasi moral 

17. Syiar kaum muslimin 

18. Jilbab adalah sarana dakwah 
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19. Aman dari bahaya hasad dan mata jahat 

20. Memelihara kecemburuan laki-laki 

21. Menjaga kebersihan hati 

22. Dengan berjilbab anda seperti bidadari surge 

23. Jilbab mencegah tabarruj 

24. Terhindar dari debu dan sengatan matahari 

25. Jilbab adalah pakaian yang serbaguna 

26. Jilbab membuat anda awet muda 

27. Mengurangi kesenjangan sosial.
34

 

 

Selanjutnya menurut Huzaemah T. Yonggo, hikmah menutup aurat/ mengenakan 

busana muslimah antara lain sebagai berikut: 

a. Wanita Islam yang menutup aurat/ mengenakan busana muslimah akan mendapatkan 

pahala, karena ia telah melaksanakan perintah Allah SWT, bahkan ia mendapat 

pahala yang berlipat ganda, karena dengan menutup aurat ia telah menyelamatkan 

orang lain dari berzina mata. 

b. Busana muslimah adalah identitas muslimah. Dengan memakainya, yang beriman 

telah menampakkan identitas lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas 

antara wanita beriman dan wanita lainnya. Disamping itu wanita yang berbusana 

muslimah sederhana dan penuh wibawah, hingga membuat orang langsung menaruh 

hormat, segan dan mengambil jarak antara wanita dan pria, sehingga godaan bisa 

tercegah semaksimal mungkin sebagaimana yang di firmankan Allah SWT dalam 

surat Al-Ahzab: 59. 

c. Busana muslimah merupakan psikologi pakaian, sebab menurut kaidah pokok ilmu 

jiwa, pakaian adalah cermin diri seseorang. Maksudnya kepribadian seseorang dapat 

terbaca dari cara dan model pakaiannya. Misalnya wanita terhormat jelas mempunyai 

sifat tidak mau menyamai dirinya dengan wanita yang tidak baik. Disamping itu, ia 

menginginkan agar tidak mudah diganggu oleh orang lain, karena biasanya model 

pakaian yang kurang sopan dapat mengundang kerawanan untuk terjadinya hal-hal 

yang tidak diinginkan.
35

 

Menurut Syaikh Mutawalli As-Sya‟rawi dalam bukunya fikih perempuan 

muslimah, hukum disyariatkannya busana muslimah memiliki dua sisi positif bagi kaum 

perempuan, yaitu: 
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a. Dapat menjaga kaum perempuan secara khusus agar kaum laki-laki tidak dapat 

memandang seenaknya saja sehingga dapat menyakiti perasaan perempuan tadi dan 

membuatnya malu. Bahkan lebih dari itu, busana muslimah juga menjaga perempuan 

dari perbuatan laki-laki yang tidak hanya sekedar melihat. 

b. Dapat menjaga kaum perempuan yang telah lanjut usia sehingga mereka tetap 

mendapatkan perhatian dari para suaminya dan membiarkan mereka begitu saja atau 

berpaling darinya ketika melihat perempuan lain yang lebih cantik.
36

 

Dalam Al-Qur‟an, Allah menyebutkan beberapa fungsi busana.
37

  

a. Sebagai penutup bagian-bagian tubuh yang dinilai oleh agama dan dinilai oleh 

seseorang atau masyarakat sebagai buruk jika dilihat. 

b. Sebagai perhiasan, yaitu untuk menambah nilai estetika dalam berbusana sebgaimana 

ditegaskan dalam Al-Qur‟an: 

                   

    

Artinya: 

Hai anak Adam, Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk 

menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa Itulah 

yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat. (QS. Al-A’raaf: 26).
38

 

c. Sebagai pelindung dari gangguan luar seperti panas terik matahari, udara dingin dan 

sebagainya. Sebagaimana di tegaskan dalam Al-qur‟an: 
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Artinya: 

“Dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang Telah dia 

ciptakan, dan dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan 

dia jadikan bagimu Pakaian yang memeliharamu dari panas.....” (QS. An-Nahl: 

81)
39

 

d.Untuk mudah dikenal sebagai wanita muslim dan menghindari dari gangguan laki-laki. 

Sebagaimana firman Allah SWT: 

                    

         

Artinya: 

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-

isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh 

tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab: 59).
40
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6. keutamaan- keutamaan busana muslimah 

Segala sesuatu yang Allah perintahkan mempunyai keutamaan-keutamaan 

tersendiri. Begitu juga dengan busana muslimah, Allah SWT telah memerintahkan 

hamba-hambanya yang beriman agar menjaga auratnya dengan cara menutup dengan 

memakai busana muslimah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 

Adapun keutamaan-keutamaan busana muslimah menurut ummu Abdillah adalah: 

1. Lambang ketaatan pada Allah dan kepatuhan kepada Rasulullah Saw 

2. Menjada kesucian diri 

3. Kesucian hati 

4. Kemuliaan akhlak 

5. Sebagai tanda bagi wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya 

6. Memutuskan rasa tamak dzan bisikan-bisikan setan 

7. Menjaga sifat hayaa‟ (malu).
41

 

Memakai busana muslimah atau menutup aurat adalah sudah menjadi kewajiban 

bagi umat Islam, oleh karena itu apabila wanita muslimah tidak mengenakan busana 

muslimah atau membuka auratnya berarti ia tidak patuh terhadap perintah Allah, adapun 

keburukan-keburukannya adalah sebagai berikut: 

1. Berarti mendurhakai Allah dan Rasulnya 

2. Dosa besar yang membinasakan 

3. Mengundang laknat dan pengusiran dari rahmat Allah 

4. Termasuk sifat penghuni neraka 

5. Mengakibatkan kehitaman dan kegelapan dihari kiamat 

6. Termasuk bentuk kemunafikan 

7. Berarti memperlihatkan kecacatan dan aib 

8. Berarti kekejian 

9. Kebiasaan lama iblis 

10. Cirri khas orang yahudi 

11. Budaya jahiliyah yang busuk 

12. Symbol keterbelakangan dan kemunduran 

13. Gerbang lebar keburukan
42
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7.faktor-faktor yang mendorong wanita berbusana muslimah 

Busana muslimah bagi wanita muslim merupakan satu hal yang sangat penting. 

Karena itu dalam agama Islam wanita muslim yang baligh diwajibkan untuk menutup 

auratnya. Hal ini merupakan kewajiban yang telah di tetapkan ajaran Islam. Kewajiban 

ini di dasarkan pada firman Allah SWT surat Al-A‟raf: 26, surat Al-Ahzab: 59, dan surat 

An-nur: 31 sebagaimana yang di sebutkan di atas. 

Adapun berkenaan dengan faktor-faktor yang menyebabkan seorang wanita 

umumnya ada yang memakai busana muslimah dan ada yang tidak/belum mengenakan 

busana muslimah itu ada banyak faktor. Akan tetapi dari keduanya, sebenarnya yang 

menjadi pokok penyebabnya adalah faktor “ keimanan”. Iman/ taqwa mereka satu sama 

lain berbeda sehingga menimbulkan perbedaan dalam bersikap dan bertingkah laku.
43

 

Faktor-faktor yang menyebabkan wanita memakai busana muslimah: 

1) Karena didasari oleh ilmu, iman dan taqwa. Dengan ilmu atau pengetahuan, seorang 

wanita tau akan kewajiban, fungsi dan manfaatnya memakai busana muslimah. 

Dengan keimanan yang di sertai ketaqwaan kepada Allah SWT akan menambah 

keyakinannya untuk dengan penuh kesadaran memakai busana muslimah. 

2) Karena hendak menonjolkan eksistensi dan perbedaan dirinya dengan maksud riya‟. 

Biasanya wanita memakai busana muslimah karena didorong oleh keinginan supaya 

dihormati dan menunjukan serta menonjolkan dirinya dihadapan orang lain. 

                                                                                                                                                                                    
42

 Ibid, hlm. 144-152. 
43

 Mulhandy Ibn Haj, dkk, Op Cit, hlm. 26. 
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3) Karena ditimpa suatu pristiwa yang menyentuh hati. Peristiwa yang terjadi dalam 

kehidupan seseorang terkadang disamping membawa duka pada diri orang tersebut 

juga membawa hikmah tersendiri, sehingga ia sadar akan kehilapannya selama ini. 

Misalnya di ganggu atau di ejek oleh laki-laki. 

4) Karena faktor lingkungan, kebudayaan, dan pendidikan yang diterimanya. 

Lingkungan yang bernuansa Islami yang didalamnya para wanitanya memakai busana 

muslimah akan memotivasi seseorang untuk memakai busana muslimah, seperti 

kelurga/ masyarakat yang Islami, kehidupan pesantren, lembaga pendidikan dan lain-

lain. 

5) Karena pengaruh tekanan dari pihak tertentu. Seorang wanita terdorong untuk 

mengenakan busana muslimah ada juga yang di sebabkan oleh faktor tekanan dari 

pihak lain seperti orang tua, peraturan sekolah dan lain-lain.
44

 

Dari pendapat diatas, dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan wanita 

memakai busana muslimah antara lain karena di dasari oleh ilmu tentang busana 

muslimah dan didasari oleh iman yang kokoh serta disertai ketaqwaan pada Allah SWT, 

sehingga dengan penuh kesadaran ia akan termotivasi dengan sendirinya mengenai 

busana muslimah tanpa mengenal waktu dan tempat dimana ia berada. Tetapi ada juga 

sebagian manusia yang memakai busana muslimah karena hendak menonjolkan dirinya 

dengan tujuan riya‟, maksudnya seseorang memakai busana muslimah karena ingin 

dihormati atau ingin menonjolkan dirinya dihadapan orang banyak. Ada juga seseorang 

yang memakai busana muslimah disebabkan oleh suatu musibah yang menyentuh hati, 

seperti kematian, adanya gangguan dari pihak laki-laki dan sebagainya. 

                                                           
44

 Ibid, hlm. 27. 



50 
 

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor lingkungan keluarga, masyarakat 

maupun sekolah. Karena lingkungan ini juga merupakan bagian dari faktor pembentukan 

kejiwaan seseorang. Artinya dimana lingkungan dia hidup dan berinteraksi wanitanya 

berbusana muslimah maka ia akan termotivasi untuk mengenakan busana muslimah, baik 

itu timbul dari kesadaran diri, atau karena malu atau karena adanya peraturan yang 

mengharuskan ia memakai busana muslimah seperti disekolah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Yang Digunakan 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang di harapkan maka metode yang di 

gunakan bersifat deskriptif. Yang bertujuan menggambarkan dan memaparkan secara 

tepat suatu individu, gejala atau keadaan tertentu dalam masyarakat. 

B. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 

digunakan. 

Dalam penelitian kualitatif, teknik sampling yang sering digunakan adalah 

purposive sampling dan snowball sampling. Seperti yang dikemukakan bahwa, 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang 

dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai 

penguasa sehingga akan memudahkan  peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang 

diteliti. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada 

awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari 

sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang 

memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. 
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Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju 

yang menggelinding lama- lama menjadi besar. 

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti memasuki 

lapangan dan selama penelitian berlangsung ( emergent sampling design). Caranya 

yaitu penelti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data 

lebih lengkap. Unit sampel yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan 

makin terarahnya focus penelitian. Seperti yang telah dikemukakan bahwa, 

penambahan sampel itu dihentikan, manakala datanya sudah jenuh. Dari berbagai 

informan, baik yang lama maupun yang baru, tidak memberikan data baru lagi. 
1
 

Adapun yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah siswi kelas I dan kelas 

II SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat yang mengenakan dan yang tidak 

mengenakan busana muslimah disekolah. Kelas III tidak dimasukkan dalam sampel 

penelitian, karena kelas III telah lulus sebelum penelitian ini selesai. 

Table 2 

Data sampel penelitian 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat 

   

 

No 

 

Kelas 

 

Jumlah Siswi 

Siswi Yang Berbusana 

Muslimah 

Siswi Yang Tidak 

Mengenakan Busana 

Muslimah 

1 X 146 55 91 

2 XI 123 51 72 

Jumlah  269 106 163 

 

Dari jumlah 106 siswi yang mengenakan busana muslimah yang diambil 

sebagai sampel adalah 10 orang dan siswi yang tidak mengenakan busana muslimah 

diambil sampel 10 orang. 

                                                 
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D ( Bandung: Alfabeta, 2013 ), hlm. 

218. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dan informasi yang penulis perlukan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan beberapa metode : 

a. Metode Obsevasi 

Observasi adalah metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan 

dan pencatatan dengan sistematis  fenomena-fenomena yang selidiki.
2
 

Jadi yang dimaksud dengan observasi adalah pengamatan dan pencatatan 

secara langsung ataupun tidak langsung terhadap suatu kejadian atau pristiwa. Pada 

garis besarnya observasi terdiri dari observasi participant-non participant, observasi 

systematic-non systemtic, observasi eksprimental- non eksprimental. Dari beberapa 

observasi tersebut , maka penulis menggunakan observasi non participant dan 

observasi systematic. Observasi non participant pada saat berlangsung pengamatan 

penulis hanya melihat, tidak ikut serta ambil bagan dalam kehidupan yang di 

observasi, sedangkan observasi systematic adalah observasi yang dirancanakan secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya. Data yang 

akan dihimpun antara lain tentang keseharian siswi-siswi yang memakai busana 

muslimah. 

Dari pengertian tersebut diatas penulis menggunakan observasi sistematis, 

karena dalam mengadakan pengamatan menggunakan pedoman observasi guna 

                                                 
2
 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian,  (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 70. 
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memperoleh data yang diperlukan dan metode ini digunakan untuk mendapatkan data 

yang belum terkumpul oleh metode lain. 

b. Metode Interview 

Metode interview adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak 

yang di kerjakan secara otomatis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan. 

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan 

Guba, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan dan lain-lain.
3
 

Metode interview ini di pakai sebagai metode pokok untuk memperoleh data. 

Jenis interview yang dipakai adalah interview terpimpin yaitu wawancara yang 

menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang di teliti.
4
 Interview ini diajukan 

kepada guru pendidikan agama islam dan kepada siswi yang mengenakan dan yang 

tidak mengenakan busana muslimah untuk menanyakan apa yang memotivasi dan 

menyebabkan siswi dalam berbusana muslimah. 

 

 

                                                 
3
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 

hlm. 135. 
4
 Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, Op Cit, hlm. 84. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal- hal atau 

variable yang berupa catatan skripsi buku, surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat, 

legel agenda dan sebagainya.
5
 

Adapun dokumen yang penulis perlukan dalam penelitian ini adalah adaftar 

siswi, daftar guru, monografi sekolah, serta catatan lainnya yang penulis perlukan. 

D. Metode Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis dan diolah untuk mengambil kesimpulan. Cara 

yang digunakan adalah cara induktif, yaitu suatu cara untuk mengambil kesimpulan 

dari hasil interview dan observasi atau penelitian terhadap fakta-fakta yang khusus 

kemudian diitarik kesimpulan. 

Adapun langkah- langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Data reduction (reduksi data) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

mempokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

2. Data display (penyajian data), maksudnya penyajian data biasanya dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan sejenisnya 

yang sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. 

                                                 
5
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) 

hlm. 188. 
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3. Conclution drawing ( verification ), penarikan kesimpulan data dan verifikasi. 

Maksudnya kesimpulan dalam kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah di teliti menjadi 

jelas.
6
 

Berdasarkan pernyataan diatas, cara yang penulis gunakan dengan 

menguraikan terlebih dahulu dari sifatnya yang khusus kemudian diambil kesimpulan 

yang bersifat umum, dengan cara berfikir tersebut diharapkan akan menghasilkan 

suatu kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan maksud dari tujuan penelitian. 

 

                                                 
6
 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: CV Alfebeta, 2005), hlm. 92-99 
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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

  

A. Gambaran Umum SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu  

1. Sejarah Berdirinya SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu 

SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumu terletak di desa Baturancing kecamatan 

Tanjung Sakti Pumu kabupaten Lahat, sekolah menengah atas negeri 1 Tanjung Sakti 

Pumu ini berdiri sejak tahun 1980. Yang berdiri diatas tanah seluas 16.145 M, letak 

bangunan tersebut berada di tengah-tengah desa Baturancing. 

Sebagaimana sekolah-sekolah lain, di SMA N 1 Tanjung Sakti Pumu juga 

mempunyai visi, misi, dan tujuan kedepan sebagai acuan operasional SMA N 1 

Tanjung Sakti Pumu ini. 

1. Visi 

Unggul dalam berprestasi, terampil dan bertaqwa. 

2. Misi 

a. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan IPTEK 

b. Meningkatkan prestasi siswa dalam bidang akademik dan non akademik 

c. Menyelenggarakan pendidikan yang senantiasa berakar pada nilai-nilai agama, 

budaya dan bangsa. 

d. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi kepada kecakapan 

hidup ( life skill) 
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e. Mengembangkan teknologi informasi dalam kegiatan belajar mengajar 

f. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mengembangkan pendidikan 

3. Tujuan 

Mengacu pada pengurusan visi dan misi tersebut diatas, maka tujuan 

pendidikan di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu dapat dirumuskan sebagai berikut. 

a. Meningkatkan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien untuk mencapai 

nilai UN yang tinggi, sehingga peserta peserta didik yang tamat banyak diterima 

diperguruan tinggi negeri. 

b. Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar mengajar yang mengacu pada 

kecakapan hidup (life skill). 

c. Meningkatkan pelaksanaan (networking) dengan lembaga/instansi terkait: dunia 

usaha dan masyarakat daam rangka mengembangkan program pendidikan yang 

berakar pada budaya dan perkembangan IPTEK.
1
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Dokumentasi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2016/2017 
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2. Struktur organisasi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komite 

Sekolah 

Kepala sekolah 

Bahtiar Ginting, 

S.Pd 

Kepala Tata Usaha 

Isarman, S.Pd 

Wakasek 

Urusan kurikulum 

Nur Asni, S.Pd 

Wakasek 

Urusan sarana 

Iwan kurniawan, 

S.Pd 

Wakasek 

Urusan kesiswaan 

Yeri Seproni, S.Pd 

Wakasek 

Urusan humas 

Tismawati, S.Pd 

Pembina osis 

7 K 

Ekstra 

kurikuler 

Pembina 

angka kredit 

guru 

Pembina lab 

komputer 

Pembina lab 

ipa 

Perpustakaan 

Guru mata 

pelajaran 

BP/BK 

Wali kelas 

Osis 

siswa 
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3. Keadaan Tenaga Pengajar dan Staff Tata Usaha SMAN 1 Tanjung Sakti 

Pumu 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di SMAN 1 Tanjung Sakti 

Pumu maka dapat diketahui bahwa jumlah guru beserta kepala sekolah berjumlah 45 

orang dan jumlah staff tata usaha sebanyak 13 orang sebagaimana diuraikan pada tabel 

dibawah ini. 

a. Keadaan tenaga pengajar 

Tabel 3 

Data Tenaga Pengajar SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2016/2017 

NO NAMA JABATAN 

1 Bahtiar Ginting, S.Pd Kepala Sekolah 

2 Nur Asni, S.Pd Guru fisika 

3 Iwan kurniawan, S.Pd Guru matematika 

4 Yeri Seproni, S.Pd Guru sejarah 

5 Tismawati, S.Pd Guru biologi 

6 Desi Warnita, S. Pd Guru pkn 

7 Eva Milysa, S.Sos Guru sosiologi 

8 Ninda Astria, S.Pd Guru imtaq 

9 Fibi , S.Pd Guru BK 

10 Hermika Oktarisa, S.Pd Guru pkn 

11 Ardi Mansyah Putra Dinata, S.Pd Guru sejarah 

12 Neper Niarti, S.Pd Guru bahasa Indonesia 

13 Rano Agustian, S.Pd Guru ekonomi 

14 Lena Angraini, S.Pd Guru biologi 

15 Adi Suprianto, S.Pd Guru imtaq 

16 Devi Oktaviani, S.Pd Guru BK 

17 Dirianto, S.Pd Guru matematika 

18 Eka Tarana Deli, S.Pd Guru seni budaya dan 

keterampilan 

19 Eki Akbar, S.Com Guru TIK 

20 Eli Titi Puspa Dewi, S. Pd Guru TIK 

21 Elvi Susanti, S.Pd Guru geografi 

22 Fibrisipinolah, S.Pd Guru olahraga 
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23 Harlindi, S.Pd Guru kimia 

24 Herlita Listriana, S. Pd Guru kimia 

25 Hilen Asmi Dewi, S. Pd Guru sosiologi 

26 Iemilda Muid Futri, S.Pd Guru geografi 

27 Inda Lestari, S.Pd Guru bahasa inggris 

28 Jhon Herry, S.Pd Guru muatan local 

29 Joniles Hariansyah, S.Pd.I Guru PAI 

30 Lita Herlina, S.Pd Guru bahasa inggris 

31 Liti Hermita, S.Pd Guru bahasa Indonesia 

32 Markelis Yunessi, S.Pd Guru bahasa arab 

33 Meriadi, S.Pd Guru biologi 

34 Midi Erpansi, S.Pd Guru matematika 

35 Nurhayani, S.Pd Guru PAI 

36 Patra Jaya, S.Pd Guru olahraga 

37 Punli Haryuno, S.Pd Guru ekonomi 

38 Sartini, S.Pd Guru bahasa Indonesia 

39 Satri Ulandari Ningsih, S.Pd Guru pkn 

40 Sefti Handayani, S.Pd Guru fisika 

41 Susi Susanti, S.Pd Guru sejarah 

42 Sutina, S.Pd Guru ekonomi 

43 Sutomo, S.Sos Guru sosiologi/BP 

44 Warmi, S.Pd Guru seni budaya dan 

keterampilan 

45 Wice Astradewi, S.Pd Guru bahasa arab 

Sumber: Dokumen SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Tahun  2017 

Dari keseluruhan data guru (perempuan) yang ada di SMAN 1 Tanjung Sakti 

pumu diatas berdasarkan hasil observasi menunjukan bahwa keseluruhannya beragama 

Islam, dan berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa keseluruhan guru (perempuan) 

memakai busana muslimah.
2
 

 

 

 

                                                 
2
 Observasi, tanggal 15 April 2017 
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b. Staff Tata Usaha SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 

Tabel 4 

Data Staff Tata Usaha SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2017 

No NAMA 

1 Isarman, S.Pd 

2 Weikah Nur Hellah 

3 Apriani 

4 Arolansyah, S.Pd 

5 Dendi Dores 

6 Artan Okilo 

7 Irsan, S.Pd 

8 Ewin Hendra Cipta 

9 Kiramawati 

10 Mike Dwi Marliani 

11 Miti Yusnita, S.Pd 

12 Mohlisi, S.Pd 

13 Sarwansyah 

Sumber: Dokumen SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2017  

Berdasarkan hasil Observasi dilapangan didapatkan data bahwa guru dan Staff 

wanita di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu keseluruhannya memakai busana muslimah.
3
 

4. Kondisi Siswa 

Keadaan peserta didik SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2016/2017, yang terdiri 

dari laki-laki berjumlah 349 orang, dan perempuan berjumlah 398 orang sehingga 

jumlah keseluruhan peserta didik dari kelas X, XI, XII adalah 747 orang. Untuk lebih 

jelas terlihat pada table sebagai berikut. 

 

                                                 
3
 Observasi, tanggal 15 April 2017 



63 

 

Tabel 5 

Data Siswa SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2016/2017 

No Kelas Siswa Laki-laki Siswa Perempuan Jumlah  

1 X 102 146 248 

2 XI 126 123 249 

3 XII 121 129 250 

JUMLAH 747 

Sumber: Dokumen SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2016/2017 

Dari keseluruhan siswi (perempuan ) yang ada di SMAN 1 Tanjung Sakti 

Pumu yang memakai busana muslimah dari hasil observasi diketahui bahwa pada 

kelas X dari 146 siswi yang memakai busana muslimah berjumlah 55 siswi, pada kelas 

XI dari 123 siswi yang memakai busana muslimah berjumlah 51 siswi, sedangkan 

pada kelas XII dari 129 siswi yang memaki busana muslimah berjumlah 45 siswi.
4
 

5. Keadaan sarana dan prasarana SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu kabupaten 

lahat. 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu memiliki sarana dan prasarana yang cukup 

memadai sehingga dalam proses belajar dan mengajar dapat lebih mudah dan nyaman, 

seperti dengan adanya arus listrik maka para guru dapat lebih mudah menggunakan 

alat praga yang menggunakan listrik tentunya seperti menggunakan computer dan lain 

sebagainya. Sarana dan prasarana sekolah dapat dilihat dari table berikut ini: 

 

 

 

                                                 
4
 Observasi, tanggal 15 April 2017 
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Tabel 6 

Fasilitas Sekolah Yang Ada Di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2016/2017 

No Jenis Ruangan Jumlah 

1 Ruang kepala sekolah 1 

2 Ruang teori 16 

3 Lab. Biologi 1 

4 Lab. Kimia 1 

5 Ruang perpustakaan 1 

6 Ruang serbaguna 1 

7 Ruang UKS 1 

8 Ruang p. computer 1 

9 Ruang BK 1 

10 Ruang guru 1 

11 Ruang TU 1 

12 Ruang osis 1 

13 Ruang ibadah 1 

14 KM/Wc guru 3 

15 KM/Wc murid 6 

16 Gudang 1 

Sumber: Dokumen SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 2016/2017  

Dari hasil observasi diketahui bahwa fasilitas yang berpengaruh dalam 

membina moral keagamaan siswi dan memotivasi untuk memakai busana muslimah 

adalah musholah sebagai pusat ibadah dan tempat memberikan bimbingan baca Al-

Qur’an dan kegiatan Rohis.
5
 

6. Motivasi Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu dalam Berbusana Muslimah 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu merupakan lembaga pendidikan menengah atas 

yang bercorak umum. Dalam segi seragampun tidak ada aturan yang menentukan 

semua siswi harus berbusana muslimah atau tidak boleh memakai busana muslimah. 

Sekolah hanya menentukan warna dan batasan-batasan tertentu serta kelayakan 

                                                 
5
 Observasi, tanggal 15 April 2017 
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(kepantasan) untuk dipakai. Seperti siswa laki-laki memakai celana panjang dan 

berwarna abu-abu, sedangkan untuk siswi perempuan, sekolah memberikan warna 

seragam yaitu baju putih dan rok abu-abu. Untuk ketentuan panjang dan pendeknya 

sekolah memberikan ketentuan kepada siswi agar menggunakan rok panjang namun 

untuk berbusana muslimah sekolah tidak mewajibkannya.
6
 

Dengan adanya kebebasan penentuan memakai seragam berbusana muslimah 

atau tidak bagi siswi, memungkinkan siswi untuk berbusana muslimah sebagai 

seragam sehari-hari disekolah sekalipun SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu merupakan 

sekolah umum. Sebagaimana diungkapkan ibu Nurhayani yang mengtakan bahwa 

busana muslimah adalah pakaian yang menutup seluruh aurat perempuan dan itu wajib 

dikenakan oleh setiap muslimah, untuk itu sangat baik sekali apabila disekolah ini ada 

siswi yang mengenakannya , sekalipun di SMA yang notabennya sekolah umum. Dan 

saya sebagai guru agama sudah menjadi keharusan bagi saya untuk memotivasi siswi 

serta mendukung siswi yang memakai seragam berbusana muslimah.
7
 

Hal diatas menunjukkan bahwa SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu sebagai lembaga 

pendidikan yang mempunyai visi menciptakan manusia yang unggul dalam 

berprestasi, terampil dan bertaqwa, saya sangat mendukung terhadap siswi yang 

memakai busana muslimah dan yang terpenting bagaimana busana muslimah bukan 

                                                 
6
 Bahtiar Ginting, kepala sekolah SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, wawancara, 17 April 2017 

7
 Nurhayani, guru agama islam SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, wawancara, tanggal 17 April 2017 
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hanya sebagai seragam yang dikenakan ketika sekolah saja, akan tetapi dengan 

berpakaian rapi dapat mencerminkan akhlak yang baik dari pakaiannya.
8
 

Senada dengan pendapat diatas Nova Liana mengatakan memakai busana 

muslimah itu wajib hukumnya bagi setiap wanita yang beragama Islam, jadi 

sebenarnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap siswi yang beragama Islam untuk 

mengenakan busana muslimah termasuk dalam memakai seragam sekolah.
9
 

Lebih lanjut Septi Mutiara mengatakan memakai busana muslimah itu baik dan 

wajib untuk dikerjakan akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana busana 

muslimah itu dapat mencerminkan akhlak yang memakainya, jangan sampai orang 

yang memakai busana muslimah itu menunjukkan akhlak yang tercela.
10

 

Berkenaan dengan faktor siswi memakai busana muslimah ini dari data yang di 

peroleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden didapatkan data bahwa 

terdapat faktor yang memotivasi atau siswi memakai busana muslimah. 

Menurut ibu Nurhayani faktor yang memotivasi siswi dalam mengenakan 

busana muslimah itu bermacam-macam, seperti kesadaran yang timbul dari dalam diri 

siswi. Dimana kesadaran ini sangat dipengaruhi oleh keimanan dan ketaqwaan, 

pengetahuan tentang kewajiban berbusana muslimah yang diketahui oleh siswi dan 

                                                 
8
 Bahtiar Ginting, kepala sekolah SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, wawancara, 17 April 2017 

9
 Nova Liana, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 20 April 2017    

10
 Septi Mutiara, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara,  20 April 2017 
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bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan siswi, seperti lingkungan keluarga, teman-

teman ( bermain, sekolah dan mengaji ), dan bisa juga masyarakat.
11

 

Sedangkan ibu Markelis Yunessi berpendapat “ faktor yang memotivasi siswi 

memakai busana muslimah itu bermacam-macam, seperti kesadaran atau kemauan 

sendiri, keimanannya, dorongan orang tua, guru ngaji, teman-teman dan bisa juga 

lingkungan dimana ia tinggal dan berhubungan seperti lingkungan keluarga dan 

sekolah sepert di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu ini memiliki organisasi keagamaan 

yang bernama Rohis yang memiliki kegiatan keagamaan seperti pengajian-pengajian 

pada hari jum’at dan pelatihan rebanaan.
12

 

Dari pendapat guru agama dan siswi diatas dapat disimpulkan bahwa faktor 

yang memotivasi siswi mengenakan busana muslimah adalah faktor kesadaran yang di 

pengaruhi oleh keimanan dan ketaqwaan siswi, pengetahuan tentang kewajiban 

berbusana muslimah yang diketahui oleh siswi dan faktor lingkungan dimana siswi 

berinteraksi. 

7. Faktor Penyebab Siswi Tidak Mengenakan Busana Muslimah 

Pada mulanya diantara mereka sudah ada yang mengenakan busana muslimah 

sebelumnya, dan ada juga diantara mereka yang mengenakan busana muslimah setelah  

masuk SMA. Tetapi ada juga siswi yang tidak mengenakan busana muslimah di 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu. Berikut ini ada beberapa faktor mengapa siswi SMAN 

1 Tanjung Sakti Pumu tidak mengenakan busana muslimah. 

                                                 
11

 Ibu Nurhayani, guru agama islam SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, wawancara, 17 April 2017 
12

 Ibu Markelis Yunessi, Pembina Rohis SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, wawancara,  17 April 2017 
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Menurut devita sari mengatakan “takut tidak istiqomah karena saya melihat 

ada beberapa wanita memakai busana muslimah hanya sementara , hanya awalnya saja 

rajin memakai jilbab dan di saat dia bosan memakai busana muslimah pada akhirnya 

di lepas juga”.
13

 

Selanjutnya menurut indah wulandari mengatakan “saya tidak mengenakan 

busana muslimah karena gerah dan panas, dan juga pakaian saya belum mendukung 

untuk mengenakan busana muslimah.
14

 

Sedangkan menurut dewi santikasari “saya tidak memakai busana muslimah 

karena lingkungan tempat saya tinggal remaja seumuran saya rata–rata tidak memakai 

busana muslimah.
15

 

Berkenaan dengan faktor siswi yang tidak memakai busana muslimah ini, dari 

data yang di peroleh dengan cara wawancara terhadap beberapa responden didapatkan 

data bahwa terdapat faktor yang menyebabkan siswi tidak memakai busana muslimah. 

Menurut ibu Nurhayani faktor yang menyebabkan siswi tidak memakai busana 

muslimah karena belum adanya kesadaran dalam diri siswi tersebut untuk memakai 

busana muslimah, padahal saya selalu menerangkan bahwa betapa pentingnya seorang 

wanita menutup aurat.
16

 

Dari beberapa pendapat guru dan siswi diatas dapat disimpulkan bahwa yang 

menyebabkan siswi tidak mengenakan busana muslimah adalah karena belum adanya 

                                                 
13

 Devita Sari, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara, 25 April 2017  
14

 Indah Wunlandari, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara,  25 April 2017 
15

 Dewi Santikasari, Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, Wawancara,  25 April 2017 
16

 Ibu Nurhayani, guru agama islam SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu, wawancara, 17 April 2017 
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kesadaran dari diri siswi tersebut untuk memakai busana muslimah dan beberapa 

faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor lingkungan dimana tempat siswi tersebut 

tinggal. 

 Dalam konteks ini agama sangat berarti bagi kehidupan siswi karena Agama 

dalam kehidupan masyarakat berperan sebagai penuntut segala aspek kehidupan, di 

dalamnya mengandung nilai-nilai yang harus dihayati dan di amalkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam agama Islam bukan saja hanya mengatur hubungan antar 

sesama manusia, bahkan mengatur seluruh aspek kehidupan insani, termasuk mengatur 

masalah pakaian yang baik menurut Islam. Islam mewajibkan setiap wanita dan pria 

untuk menutup anggota tubuhnya yang menarik perhatian lawan jenisnya. 

 Di dalam kehidupan masyarakat masalah pakaian sangat mendapat perhatian 

khusus, hal ini karena sangat sensitif sekali dengan aturan-aturan moral yang berlaku 

dalam masyarakat. Selain itu pula dalam soal pakaian bagi wanita Islam khususnya 

adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena kita harus sadar,bahwa 

mengenakan busana yang sembarangan tidak menutup kemungkinan akan merugikan 

pemakainya karena terjadi hal yang negatif. Tetapi jika mentaati akan kesopanan 

dalam pakaian menutup aurat maka tidak akan terjadi yang tidak kita inginkan. Karena 

Islam memberikan yang terbaik bagi seluruh penganutnya. 

Sedangkan aurat sendiri merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi, dijaga 

dan di pelihara oleh umat Islam (laki-laki maupun perempuan),  dan tidak di tontonkan 
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atau diperlihatkan kepada orang lain yang tidak halal baginya (bukan muhrim) supaya 

ia terhindar dari fitnah dan mendapat ridho dari Allah SWT. 

Berkenaan dengan masalah aurat ini, Islam telah menetapkan batasan-batasan 

aurat laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki antara pusar sampai lutut.
17

 

Khusus berkenaan dengan aurat wanita, ada beberapa pendapat: 

a. Seluruh anggota badan , kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat ini di 

pegang oleh Al hadi dan Al qasim dalam salah satu pendapatnya dan Asy-syafi’I 

serta Malik. 

b. Seluruh badan wanita adalah aurat, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak 

kaki. Pendapat ini di pegang oleh Abu Hanifah.
18

 

 

B. Pengolahan dan Analisis Data 

Pada bagian ini akan diadakan pengolahan dan analisis data yang diperlukan 

dari lapangan penelitian, yakni SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui metode 

interview dan observasi. Kemudian penulis akan mengelolah dan menganalisis data 

dari hasil interview dan observasi tersebut. 

Data yang diperoleh penulis sebelum dianalisis terlebih dahulu dikumpulkan 

sesuai dengan jenis data yang ada. Setelah data terkumpul menurut jenisnya masing-

masing, kemudian penulis analisis yaitu dengan suatu metode untuk memaparkan dan 

menafsirkan data yang ada dan data dianalisis kemudian diambil kesimpulan dengan 
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 Sulaiman Rosid, Fiqih Islam, ( Jakarta: Sinar Baru, 2006), hlmn. 69. 
18

 Naurel Firdaus, Fiqh Abegeh, (Yogyakarta: Diva press, 2017), hlm. 81. 
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cara berfikir induktif yaitu berangkat dari kesimpulan-kesimpulan khusus kemudian 

menjadi menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum. 

Dengan demikian dapat dihindari kesalahan dalam mengambil kesimpulan 

yang akan dijadikan fakta untuk mengetahui bagaimana Motivasi Siswi Dalam 

Mengenakan Busana Muslimah Di Sman 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. 

Dan analisis data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan dan Analisis Data Interview 

a. Data Hasil Interview Dengan Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten 

Lahat Yang Mengenakan Busana Muslimah. 

Hasil interview dengan siswi mengenai motivasi siswi mengenakan busana 

muslimah sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: Apakah memakai busana muslimah itu perlu bagi adik? 

Jawab: Dari hasil interview banyak siswi yang mengatakan sangat perlu karena 

dengan mengenakan busana muslimah seseorang mencerminkan seorang muslimah 

yang taat kepada perintah agama dan terhindar dari hal yang negative seperti dari 

gangguan laki-laki tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa para siswi memakai 

busana muslimah dengan penuh kesadaran. 

2. Pertanyaan: Sejak kapan adik memakai busana muslimah? 

Jawab: Mereka mengenakan busana muslimah sejak masuk SMA, hal ini 

disebabkan karena tingkat SMA pemahaman dan kesadaran siswi terhadap 
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keagamaan semakin sempurna. Adapun sebagian mengatakan mereka mengenakan 

busana muslimah sejak mereka dari MTS, dan seorang lagi mengatakan dia mulai 

memakai busana muslimah sudah dari dari SD dikarnakan penanaman agama di 

keluarganya sangat kuat. 

3. Pertanyaan: Apakah adik diluar sekolah memakai busana muslimah? 

Jawab: Sebagaian besar siswi menjawab selalu mengenakan busana muslimah dan 

tidak pernah meninggalkan dimanapun berada keculi di tempat tertentu. Dan ada 

juga yang kadang-kadang mengenakan busana muslimah selain disekolah jika ia 

mau mengenakannya saja karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga 

malu untuk mengenkan busana muslimah serta lingkungan keluarga tidak 

mendukung disebabkan nuansa rumah kurang agamis. 

4. Pertanyaan: Apakah orang tua adik menganjurkan atau menyuruh adik untuk 

memakai busana muslimah? 

Jawab: Orang tua mereka selalu menganjurkan untuk mengenakan busana 

muslimah. Ada juga yang mengatakan bahwa orangtua mereka kadang-kadang saja 

menganjurkan untuk mengenakan busana muslimah. Bahkan ada yang mengatakan 

bahwa orang tuanya tidak pernah menganjurkan ia untuk mengenakan busana 

muslimah. Hal ini menunjukkan sekalipun masih ada orang tua yang kurang 

memperhatikan pakaian busana muslimah akan tetapi itu hanya sedikit dan 

sebagian besar orang tua masih banyak yang memperhatikan pakaian anaknya 

walaupun masih ada yang kadang-kadang. Hal ini dapat menjadi motivasi siswi 



73 

 

untuk mengenakan busana muslima baik ketika di sekolah maupun ketika diluar 

rumah. 

5. Pertanyaan: Apakah keluarga (ibu, kakak perempuan) adik memakai busana 

muslimah? 

Jawab: Berdasarkan hasil jawaban bahwa ada keluarganya yang mengenakan 

busana muslimah tetapi ada juga yang hanya dirinya saja yang mengenakan busana 

muslimah, ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga juga dapat menjadi faktor 

yang memotivasi siswi memakai busana muslimah, karena kebiasaan yang dilihat 

dan dilakukan dilingkungan rumah itu akan mempengaruhi seseorang untuk 

melakukan sesuatu begitu juga halnya busana muslimah. 

6. Pertanyaan: siapa yang memotivasi adik berbusana muslimah? 

Jawab: Sebagian besar diantara mereka yang memotivasi mereka mengenakan 

busana muslimah adalah diri mereka sendiri karena keinginan dan kesadaran 

sendiri. Ada juga yang mengatakan bahwa yang memotivasi ia mengenakan 

busana muslimah Karena melihat ibunya mengenakan busana muslimah dan 

karena orang tuanya sering memberi nasehat pentingnya bagi wanita untuk 

mengenakan busan muslimah. Karena guru agamanya selalu memberi pengertian 

tentang wajibnya menutup aurat bagi wanita muslimah yang sudah baligh. Ini 

menunjukkan bahwa faktor yang memotivasi siswi memakai busana muslimah 

adalah sebagian besar karena adanya keinginan yang timbul dari diri siswi itu 
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sendiri tetapi faktor lingkungan keluarga dan sekolah juga berperan untuk 

mendorong siswi berbusana muslimah. 

7. Pertanyaan: Apa yang memotivasi adik berbusana muslimah? 

Jawab: Bahwa yang memotivasi mereka mengenakan busana muslimah adalah 

karena kewajiban perintah dari Allah yang wajib dilakukan. Itu berarti semua siswi 

pemahamannya tentang menutup aurat dapat dikatakan sangat memahaminya. 

8. Pertanyaan: Apakah yang adik ketahui tentang hukum memakai busana muslimah? 

Jawab: Seluruh siswi yang diinterview mengetahui bahwa hukum mengenakan 

busana muslimah adalah wajib, ini menunjukkan bahwa mereka semua mengetahui 

dan memiliki pengetahuan tentang busana muslimah. 

9. Pertanyaan: Apakah tujuan adik memakai busana muslimah? 

Jawab: Pada intinya siswi yang berbusana muslimah ini ingin menjalankan 

perintah Allah SWT dan tidak ada yang menjawab ingin mengikuti teman-teman 

atau hal lain. Ini menunjukkan bahwa siswi yang mengenakan busana muslimah 

mengetahui dan menyadari bahwa sudah tanggung jawab dan kewajiban sebagai 

wanita muslimah untuk menjalankan perintah Allah SWT, salah satunya yiatu 

berbusana muslimah. 

10. Pertanyaan: Menurut pendapat adik, apakah berbusana muslimah perlu diterapkan 

disekolah bagi yang beragama Islam? 
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Jawab: Sebagian besar siswi mengatakan setuju, karena mengenakan busana 

muslimah itu wajib dimanapun ia berada walaupun SMA sekolah yang berbesik 

umum karena kita beragama Islam dan Negara kita sebagian besar beragama Islam, 

jadi berbusana muslimah diterapkan disekolah umumpun tidak jadi masalah. Hal 

ini menunjukan bahwa para siswi sangat mendukung terhadap busana muslimah 

sebagai seragam bagi siswi yang beragama Islam di sekolah. 

11. Pertanyaan: Bagaimana dengan guru agama Islam adik apakah sering menjelaskan 

tentang pentingnya/ wajibnya menutup aurat? 

Jawab: Guru agama mereka selalu menjelaskan bagaimana pentingnya menutup 

aurat atau berbusana muslimah bagi wanita yang sudah baligh. Ini berarti motivasi 

yang diberikan guru agama tentang menutup aurat sangat mendukung. 

12. Pertanyaan: Menurut adik batasan aurat wanita berhadapan dengan yang bukan 

muhrimnya didalam Islam adalah? 

Jawab: semua siswi yang diinterview mengatakan bahwa aurat wanita saat 

berhadapan dengan yang bukan muhrimnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah 

dan telapak tangan saja. Ini berarti mereka semua mempunyai pengetahuan agama 

yang cukup baik dilihat dari jawabannya mengetahui tentang batasan-batasan aurat 

wanita yang boleh nampak di hadapan yang bukan muhrimnya. 

Berdasarkan hasil interview diatas, dari keseluruhan jawaban responden dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang mendorong (memotivasi) siswi memakai busana 
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muslimah adalah faktor kesadaran, yang didukung oleh faktor keimanan dan 

ketaqwaan, pengetahuan dan lingkungan (keluarga, masyarakat dan sekolah). 

Pada item no.6 menunjukkan bahwa faktor yang memotivasi siswi 

mengenakan busana muslimah adalah diri sendiri atau kesadaran sendiri. Dari 10 

responden ada juga yang menjawab termotivasi dari orang tua dan dari guru 

agamanya. 

Kesadaran yang ada pada diri siswi tersebut dipakai dalam kehidupan sehari-

hari baik ketika dirumah maupun disekolah walaupun ada diantara responden 

menjawab kadang-kadang diluar sekolah tidak memakai busana muslimah. Hal ini 

dapat dilihat dari item no.3. 

Kesadaran yang didukung oleh keimanan dan ketaqwaan seseorang (siswi) 

dapat dilihat pada item no.1,7,9. 

Kesadaran yang didukung oleh pengetahuan seseorang (siswi) dapat dlihat 

pada item no.8,12. 

Kesadaran yang didukung oleh lingkungan baik keluarga, sekolah maupun 

masyarakat dapat terlihat pada item no.4,5,dan 11. 

Pada item no.10 menunjukkan pengharapan dari siswi untuk menerapkan 

seragam busana muslimah bagi siswi yang beragam Islam, sehingga berbusana 

muslimah merupakan kebutuhan di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. 



77 

 

Pada item no.4 berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa orang tua 

siswi yang memakai busana muslimah juga mengenakan busana muslimah walaupun 

masih ada sebagian anggota keluarga yang belum memakai busana muslimah. 

b. Data Hasil Interview Dengan Siswi SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten 

Lahat Yang Tidak Mengenakan Busana Muslimah. 

Hasil interview dengan siswi mengenai faktor yang menyebabkan siswi tidak 

mengenakan busana muslimah sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: Mengapa adik tidak memakai busana muslimah? 

Jawab: Dari hasil interview, siswi mengatakan mereka tidak memakai busana 

muslimah karena gerah dan panas. Ada juga yang mengatakan Karena belum 

istiqomah, mereka takut nanti mengenakan busana muslimah hanya sementara dan 

faktor lingkungan tempat mereka tinggal, remaja seumuran siswi tersebut tidak 

memakai busana muslimah. 

2. Pertanyaan: Apakah sebelumnya adik pernah memakai busana muslimah? 

Jawab: Mereka mengenakan busana muslimah disaat tertentu saja, seperti ingin 

bepergian, saat mengaji. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pernah memakai 

busana muslimah karena dulu nya sekolah di MTS. 

3. Pertanyaan: Apakah orang tua dirumah memakai busana muslimah? 

Jawab: Dari hasil interview, sebagian besar orang tua siswi mengenakan busana 

muslimah dan ada juga yang tidak mengenakan busana muslimah, karena 
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kebiasaan yang dilihat dan dilakukan dilingkungan rumah itu akan mempengaruhi 

seseorang untuk melakukan sesuatu begitu juga halnya busana muslimah. 

4. Pertanyaan: Apakah orang tua adik menganjurkan atau menyuruh adik untuk 

memakai busana muslimah? 

Jawab: Sebagian besar siswi menjawab orang tua siswi selalu menganjurkan untuk 

mengenakan busana muslimah, tetapi ada juga yang menjawab kadang-kadang 

menganjurkan untuk memakai busana muslimah. 

5. Pertanyaan: Apakah yang adik ketahui tentang hukum memakai busana muslimah? 

Jawab: Seluruh siswi yang diinterview mengetahui bahwa hukum mengenakan 

busana muslimah adalah wajib, tetapi mereka belum mengenakan busana 

muslimah karena mereka merasa belum istiqomah dan juga  mengenakan busana 

muslimah itu membuat dirinya gerah dan panas. 

6. Pertanyaan: Bagaimana dengan guru agama Islam adik apakah sering menjelaskan 

tentang pentingnya/ wajibnya menutup aurat? 

Jawab: Guru agama mereka selalu menjelaskan bagaimana pentingnya menutup 

aurat atau berbusana muslimah bagi wanita yang sudah baligh. Ini berarti motivasi 

yang diberikan guru agama tentang menutup aurat sangat mendukung. 

7. Pertanyaan: Menurut pendapat adik, apakah berbusana muslimah perlu diterapkan 

disekolah bagi yang beragama islam? 
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Jawab: Sebagian besar siswi mengatakan setuju, karena mengenakan busana 

muslimah itu wajib dimanapun ia berada, tetapi ada juga yang menjawab kurang 

setuju karena mereka merasa belum siap untuk mengenakan busana muslimah. 

Berdasarkan hasil interview diatas, dari keseluruhan jawaban responden dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan siswi tidak mengenakan busana 

muslimah karena belum adanya kesadaran dalam diri siswi tersebut, dan juga faktor 

lingkungan dimana tempat mereka berinteraksi, seperti di rumah maupun di luar 

rumah. 

c. Data Hasil Interview Dengan Guru Pendidikan Agama Islam Di SMAN 1 

Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat. 

Hasil interview dengan guru agama Islam mengenai upaya yang dilakukan 

untuk memotivasi siswi dalam mengenakan busana muslimah sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: apa yang memotivasi siswi dalam memakai busana muslimah? 

Jawab: banyak sekali faktor penyebab siswi mengenakan busana muslimah yaitu 

seperti faktor lingkungan juga merupakan faktor yang sangat mendukung siswi 

untuk mengenakan busana muslimah. Seperti lingkungan keluarga (rumah), 

kebiasaan yang ada dan berlaku dirumah biasanya akan menjadi cerminan bagi 

siswi, artinya apabila kehidupan rumah tangga bernuansa agamis dan kebiasaan 

anggota keluarga khususnya wanitanya berbusana muslimah, dengan sendirinya ia 

akan termotivasi untuk meniru dan mengikuti kebiasaan yang ada dirumah. Begitu 

juga lingkungan masyarakat dan sekolah dimana ia hidup dan berinteraksi. 
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Biasanya seseorang akan canggung dan malu untuk mengenakan busana muslimah 

jika di lingkungan rumah banyak yang yang tidak mengenakan. Begitu juga 

sebaliknya apabila orang-orang disekitarnya banyak yang mengenakan busana 

muslimah, dengan sendirinya ia akan senang hati (penuh kesadaran) untuk 

mengenakan busana muslimah, tanpa ada perasaan malu atau canggung. Ada juga 

karena ikut-ikutan teman atau karena tren mode. 

2. Pertanyaan: Apa faktor penyebab siswi tidak mengenakan busana muslimah? 

Jawab: faktor yang menyebabkan siswi tidak memakai busana muslimah karena 

belum adanya kesadaran dalam diri siswi tersebut untuk memakai busana 

muslimah, padahal guru agama selalu menerangkan bahwa betapa pentingnya 

seorang wanita menutup aurat. 

3. Pertanyaan: Bagaimana upaya ibu memotivasi siswi untuk mengenakan busana 

muslimah? 

Jawab: Pada waktu menyampaikan pelajaran saya sering memberikan nasehat 

kepada siswi-siswi untuk menutup auratnya dengan berbusana muslimah yang 

baik, saya selalu mendukung dan memberi motivasi kepada siswi dalam 

mengenakan busana muslimah. 

Dari hasil interview diatas bahwu guru pendidikan agama Islam di SMAN 1 

Tanjung Sakti Pumu telah memberikan nasehat kepada siswi-siswi untuk menutup 

aurat atau berbusana muslimah. Dan mendukung bagi siswi yang berseragam busana 

muslimah serta selalu member motivasi kepada siswi-siswinya. 
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d. Data Hasil Interview Dengan Kepala Sekolah SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 

Kabupaten Lahat. 

Hasil wawancara dengan kepala sekolah SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 

Kabupaten Lahat berkaitan dengan motivasi siswi dalam mengenakan busana 

muslimah sebagai berikut: 

1. Pertanyaan: bagaimana kebijakan bapak terhadap siswi yang berbusana muslimah 

disekolah? 

Jawab: sekolah memberikan ketentuan-ketentuan dalam berpakaian bagi 

siswa/siswi, seperti bagi siswa laki-laki yaitu memakai celana panjang warna abu-

abu, hitam dan coklat serta baju putih, batik dan coklat. Sedangkan terhadap siswi 

perempuan sekolah hanya memberikan batasan pada warna seragam yaitu baju 

putih, coklat, dan batik dan rok warna abu-abu, hitam dan coklat. Untuk ketentuan 

panjang pendeknya sekolah memberikan batasan kepada siswi yaitu diharuskan 

memakai rok panjang. Adapun tentang siswi yang berbusana muslimah sekolah 

sangat mendukung karena itu adalah hal yang sangat positif untuk dilakukan dan 

sekolah member kebebasan kepada siswi yang ingin berseragam busana muslimah. 

2. Pertanyaan: Menurut bapak apakah peraturan sekolah ini dapat di ganti dengan 

peraturan , bahwa semua siswi yang beragama islam harus mengenakan  busana 

muslimah ? 

Jawab: Bisa saja diganti tetapi secara bertahap. pertama, kita harus mendiskusikan 

dulu kepada guru-guru, setuju atau tidak jika peraturan sekolah ini diganti bahwa 
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siswi yang beragama Islam mengenakan busana muslimah. Kedua, jika guru-guru 

sudah setuju maka setiap wali kelas menganjurkan kepada siswinya untuk 

mengenakan busana muslimah, jika responnya positif  maka kita ganti peraturan 

bahwa semua siswi yang beragama Islam wajib mengenakan busana Muslimah. 

Berdasarkan hasil interview dengan kepala sekolah SMAN 1 Tanjung Sakti 

Pumu Kabupaten Lahat , menunjukkan bahwa pihak sekolah tidak mempermasalahkan 

kepada siswi-siswi yang berbusana muslimah bahkan pihak sekolah khususnya bapak 

kepala sekolah mendukung terhadap siswi-siswi yang berseragam busana muslimah. 

Berdasarkan hasil interview dan analisa diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang memotivasi siswi dalam mengenakan busana muslimah adalah 

karena faktor kesaaran diri sendiri yang di peroleh dari keimanana dan ketaqwaan, 

pengetahuan tentanga agama serta pengaruh dari lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Sebagaimana menurut Mulhandy Ibn Haj, bahwa faktor yang menyebabkan 

berbusana muslimah adalah karena disadari oleh iman, ilmu, dan taqwanya serta 

lingkungan, kebudayaan, dan pendidikan yang diterimanya.
19

 

2.Pengolahan Hasil Data Observasi 

Dari hasil interview diatas dapat diperkuat dengan hasil observasi  yang penulis 

lakukan bahwa di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat dari jumlah seluruh 

siswi 398 terdapat 151 siswi yang berbusana muslimah. Adapun faktor yang 

                                                 
19

 Mulhandi Ibnu Haj. Dkk, Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab, (Yogyakarta: 

Shalahuddin Press, 2006), hlm 5. 
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memotivasi siswi mengenakan busana muslimah karena kesadaran sendiri dan karena 

lingkungan tempat siswi berinteraksi. Baik karena itu lingkungan keluarga, sekolah, 

masyarakat. 

Dari hasil observasi penulis melihat ada sebagian siswi yang cara memakai 

busana muslimahnya kurang rapi cara berjilbabnya masih terlihat rambutnya walau 

hanya sedikit mungkin ini disebabkan karena ikut tren, tetapi sebagian besar cara siswi 

berpakaian muslimah sudah menunjukkan bahwa mereka mengenakan busana 

muslimah karena sudah memahami tentang hukum menutup aurat atau berbusana yang 

baik menurut syari’at Islam. 

Guru-guru yang ada di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu selain guru agama, guru-

guru yang lain juga mengenakan busana muslimah. 



84 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis menyajikan laporan penelitian dan menganalisis, maka penulis 

akan menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan denagn faktor – faktor yang memotivasi 

siswi mengenakan busana muslimah dan faktor yang menyebabkan siswi tidak 

mengenakan busana muslimah di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten lahat. 

1. Kesimpulan siswi mengenakan busana muslimah karena faktor – faktor sebagai 

berikut : 

a. Faktor pengetahuan, yaitu pengetahuan siswi tentang busana muslimah yang 

diwajibkan, yang didapat dari orang tua, guru ngaji dan guru agama di sekolah. 

b. Faktor keimanan siswi dan ketaqwaan, yaitu keyakinan semata-mata karena ingin 

memenuhi perintah agama sebagai seorang muslimah yang patuh terhadap Allah 

SWT. 

c. Faktor kesadaran yang timbul dari dalam diri siswi, yaitu keinginan untuk 

mengenakan busana muslimah secara ikhlas dari dalam hatinya tanpa ada 

dorongan atau paksaan dari luar seperti orang tua, tuntutan peraturan atau lainnya. 

d. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan dimana siswi berinteraksi. Karena 

lingkungannya yang agamis akan mempengaruhi atau memotivasi siswi dalam 

mengenakan busana muslimah baik itu lingkungan keluarga, masyarakat, dan 

sekolah. 
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2. Faktor yang menyebabkan siswi tidak mengenakan busana muslimah adalah sebagai 

berikut: 

a. Belum adanya kesadaran dalam diri siswi tersebut untuk memakai busana 

muslimah, padahal guru agama selalu menerangkan bahwa betapa pentingnya 

seorang wanita menutup aurat. 

b. Belum istiqomah, mereka takut nanti mengenakan busana muslimah hanya 

sementara. 

c. Faktor lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan dimana dia berinteraksi, di 

lingkungan tempat mereka tinggal remaja seumuran siswi tersebut tidak memakai 

busana muslimah. 

B. Saran 

Siswi sebagai generasi penerus islam yang hidup pada zaman modern saat ini. 

Hendaklah pandai-pandai memilih dan memilah yang Islami dalam berbusana atau 

berpakaian henda lah yang sesuai dengan aturan yang ada pada syari’at Islam. Agar tidak 

terjerumus oleh permainan orang-orang kafir yang selalu ingin menghancurkan umat 

Islam dengan berbagai cara contohnya dengan menciptakan gaun-gaun yang 

memamerkan bentuk tubuh (aurat). 

Sebagai seorang siswi jangan pernah berenti dan bosan dalam menuntut ilmu baik 

itu ilmu umum (dunia) maupun ilmu agama. Hendaklah perbanyak kembali pengetahuan 

dan pemahaman tentang ilmu-ilmu agama terutama mengenai busana muslimah dengan 

cara memperbanyak membaca buku-buku islami. 
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Bagi siswi yang beragama Islam yang belum berbusana muslimah, hendaklah 

dengan penuh kesadaran dan ikhlas mengenakan busana muslimah sebagai seragam 

sekolah. Karena selain dapat dipakai sebgai seragam sekolah busana muslimah juga dapat 

dijadikan bukti ketaqwaan seorang muslim kepada Allah SWT, dan dapat dijadikan 

pelindung baginya dari segala bentuk kemaksiatan atau syahwat. 

Bagi siswi yang telah berbusana muslimah hendaklah mempertahankan 

eksistensinya, tidak hanya di lingkungan sekolah akan tetapi di rumah atau ditengah-

tengah masyarakat sekalipun hendaknya dipertahankan atau tetap dipakai. Dan jadikan 

busana muslimah itu sebagai pakaian taqwa, dalam arti dapat mencerminkan kepribadian 

seorang muslimah yang sebenarnya (berakhlak mulia). 

Bagi para guru (wanita) yang beragama Islam, hendaknya terus member contoh 

kepada siswi dan memberikan bimbingan serta nasehat kepada siswi akan pentingnya 

berbusana muslimah. 

C. Penutup 

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang 

sangat sederhana ini tepat pada waktu yang diharapkan. Sholawat dan slam semoga tetap 

tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga, para sahabat 

dan seluruh prngikut beliau hingga akhir zaman. Amin. 

Skripsi yang berjudul “ Motivasi Siswi Dalam Mengenakan Busana Muslimah di 

SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat”. Dalam penulisan skripsi ini masih 
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banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisannya. Hal ini disebabkan karena 

terbatasnya pengentahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu sumbangan kritik dan saran 

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, semoga amal kebaikannya diterimah oleh Allah SWT dan 

diberikan imbalan yang setimpal. Amin. Dan atas kekhilafannya kepada Allah SWT 

penulis memohon ampunan-Nya. 
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KISI-KISI INTERVIEW PENGUMPULAN DATA 

MOTIVASI SISWI DALAM MENGENAKAN BUSANA MUSLIMAH 

DI SMA N 1 TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT 

 

NO Aspek Indicator No. Item 

1 Kesadaran Adanya kesadaran siswi memakai 

busana muslimah 

1, 2, 6, 10. 

2 Keimanan Adanya keinginan menjalankan 

perintah agama ( kewajiban 

berbusana muslimah) 

7, 9. 

3 Pengetahuan Pengetahuan yang dimiliki siswi 

tentang hukum berbusana 

muslimah yang didapat dari 

mengaji dan sekolah 

8, 12. 

4 Lingkungan Nuansa agamis dan kebiasaan 

yang ada dilingkungan dimana 

siswi tinggal dan berinteraksi 

4, 5, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERANGKA INTERVIEW UNTUK SISWI SMA N 1 TANJUNG SAKTI PUMU 

KABUPATEN LAHAT YANG MENGENAKAN BUSANA MUSLIMAH 

 

1. Apakah memakai busana muslimah itu perlu bagi adik? 

2. Sejak kapan adik memakai busana muslimah? 

3. Apakah adik diluar sekolah memakai busana muslimah? 

4. Apakah orang tua adik menganjurkan atau menyuruh adik untuk memakai 

busana muslimah? 

5. Apakah keluarga adik memakai busna muslimah? 

6. Siapa yang memotivasi adik mengenakan busana muslimah? 

7. Apa yang memotivasi adik berbusana muslimah? 

8. Apakah yang adik ketahui tentang hukum memakai busana muslimah? 

9. Apakah tujuan adik memakai busana muslimah? 

10. Menurut pendapat adik, apakah berbusana muslimah perlu diterapkan 

disekolah bagi yang beragama islam? 

11. Bagaimana dengan guru agama Islam adik apakah sering menjelaskan tentang 

pentingnya/ wajibnya menutup aurat? 

12. Menurut adik batasan aurat wanita berhadapan dengan yang bukan muhrimnya 

didalam Islam adalah? 

 

 

 

 

 

 

 



KERANGKA INTERVIEW UNTUK SISWI SMA N 1 TANJUNG SAKTI PUMU 

KABUPATEN LAHAT YANG MENGENAKAN BUSANA MUSLIMAH 

 

1. Mengapa adik tidak memakai busana muslimah? 

2. Apakah sebelumnya adik pernah memakai busana muslimah? 

3. Apakah orang tua dirumah memakai busana muslimah? 

4. Apakah orang tua adik menganjurkan atau menyuruh adik untuk memakai 

busana muslimah? 

5. Apakah yang adik ketahui tentang hukum memakai busana muslimah? 

6. Bagaimana dengan guru agama Islam adik apakah sering menjelaskan tentang 

pentingnya/ wajibnya menutup aurat? 

7. Menurut pendapat adik, apakah berbusana muslimah perlu diterapkan 

disekolah bagi yang beragama islam? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERANGKA INTERVIEW UNTUK KEPALA SEKOLAH SMAN 1 TANJUNG 

SAKTI PUMU KABUPTEN LAHAT 

  

1. Bagaimana kebijakan yang diberikan bapak kepala sekolah kepada siswi yang 

berjilbab? 

2. Menurut bapak apakah peraturan sekolah ini dapat di ganti dengan peraturan , 

bahwa semua siswi yang beragama islam harus mengenakan  busana muslimah ? 

 

KERANGKA INTERVIEW UNTUK GURU AGAMA ISLAM SMA N 1 

TANJUNG SAKTI PUMU KABUPATEN LAHAT 

 

1. Apakah bapak/ibu guru sering memberi nasehat kepada para siswi untuk selalu 

menutup aurat? 

2. Faktor apa saja yang memotivasi berbusana muslimah di SMAN 1 Tanjung Sakti 

Pumu Kabupaten Lahat? 

3. Faktor apa saja yang menyebabkan siswi tidak mengenakan busana muslimah? 

 

KERANGKA OBSERVASI 

1. Bagaimana keadaan siswi dalam berpakaian 

2. Bagaimana pemahaman sisiwi tentang busana muslimah/jilbab 

3. Bagaimana keadaan sekolah SMA N 1 Tanjung Sakti 

 

 

 

 



Daftar Nama Sampel (Siswi) di SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat 

 

No 

Nama Siswi Yang 

Mengenakan Busana 

Muslimah 

 

Kelas 

Nama Siswi Yang 

Tidak  Mengenakan 

Busana Muslimah 

 

Kelas 

1 Selvi Aulia X Melika X 

2 Yesi Wulandari X Lita Diana X 

3 Fitry Andeska Sari XI Devita Sari X 

4 Rika Soraya XI Indah Wulandari XI 

5 Kurniasih X Dewi Santikasari XI 

6 Nova Liana XI Anita Julianti XI 

7 Septi Mutiara X Demi Ayu Sari XI 

8 Siti Hardianti XI Wisi Yunisa XI 

9 Nilanda Lestari X Sisva Mardalena X 

10 Dia Angraini XI Merli Julita X 

 



DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Siswa SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guru-guru SMAN 1 Tanjung Sakti Pumu 

 

 

 

 


