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maka Allah akan mengenakan untuknya pakaian kehinaan pada hari 

kemudian, lalu dikobarkan pada pakaiannya itu api. (H.R. Abu Daud). 
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SARI 

Wijayanti, Tutik. 2011. “Persepsi Siswi SMA Negeri 1 Welahan Dalam 

Mengenakan Jilbab”. Skripsi, Jurusan Hukum  dan Kewarganegaraan, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.  

Kata kunci :Persepsi Siswi, Mengenakan Jilbab 

Di SMA Negeri 1 Welahan, hampir semua siswinya mengenakan jilbab. 

Dengan banyaknya siswi yang mengenakan jilbab, tentu mereka punya persepsi 

yang berbeda-beda pula mengenai jilbab sesuai dengan yang mereka kenakan. 

Selain itu, mereka tentu mempunyai alasan tersendiri mengenai faktor-faktor yang 

menyebabkan mereka mengenakan jilbab karena di SMA Negeri 1 Welahan tidak 

ada aturan yang mewajibkan siswinya untuk mengenakan jilbab. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. 

Lokasi penelitian di SMA Negeri 1 Welahan. Fokus penelitian ini adalah persepsi 

siswi di SMA Negeri 1 Welahan dalam mengenakan jilbab dan juga mengenai 

faktor-faktor penyebab mengapa siswi di SMA Negeri 1 Welahan banyak yang 

mengenakan jilbab. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

tertulis yang berupa arsip dan dokumen resmi di SMA Negeri 1 Welahan. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pedoman wawancara, dan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan metode triangulasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Persepsi  siswi di SMA Negeri 1 

Welahan pada umumnya sudah bagus dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh 

agama Islam, yaitu bahwa jilbab/busana muslimah yang baik adalah busana yang 

dapat menutupi aurat seorang muslimah. Namun demikian, teori dengan 

prakteknya tidak sepenuhnya sinkron karena siswi di SMA Negeri 1 Welahan 

meyakini jilbab yang mereka kenakan, akan tetapi keyakinan itu ada yang hanya 

di terapkan di sekolah saja, meskipun ada pula yang tetap konsisten 

mengenakannya saat di sekolah maupun di luar sekolah. Sedangkan faktor-faktor 

yang menyebabkan siswi mengenakan jilbab ada lima faktor. Faktor tersebut 

diantaranya adalah faktor dari lingkungan, kesadaran diri, dorongan dari guru, 

latar belakang keluarga, dan juga faktor mengikuti trend/mode. Dari kelima faktor 

tersebut, faktor yang paling dominan disebutkan informan sebagai alasan 

mengenakan jilbab adalah faktor dari lingkungan, terutama lingkungan di sekolah. 

Selain karena di sekolah mayoritas siswinya mengenakan jilbab, kegiatan yang 

bernuansa religi yang sering diadakan sekolah serta adanya dorongan dari guru di 

sekolah menjadikan siswi terdorong untuk mengenakan jilbab. 

Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1) apabila siswi 

telah berniat mengenakan jilbab, sebaiknya jilbab yang dikenakannya sesuai 

dengan syariat agama dan dalam mengenakannya seharusnya dengan senang hati 

vii 



8 

 

dan konsisten. 2) Setelah mengenakan jilbab dengan baik dan sesuai syariat 

agama, sebaiknya diimbangi dengan sikap dan perbuatan yang sesuai juga dengan 

ajaran agama. Dengan demikian, bukan hanya jilbabnya yang dijaga, akan tetapi 

perbuatannya juga dijaga, sehingga seseorang mampu mendapatkan kebahagiaan 

dunia dan akhirat. 3) Karena banyak siswi yang belum mengetahui mengenai 

kriteria jilbab yang syar‟i, maka sebaiknya dilakukan sosialisasi oleh guru 

(terutama guru agama Islam) mengenai kriteria jilbab yang syar‟i dan juga 

mengenai manfaat berjilbab, sehingga dapat mendorong siswinya untuk memakai 

jilbab yang baik dan benar. 
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BAB l 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Islam sebagai agama yang bersifat universal mempunyai aturan-aturan 

yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Aturan/hukum-hukum 

tersebut salah satunya adalah mengatur masalah pakaian yang baik bagi laki-

laki maupun bagi perempuan untuk digunakan sebagai penutup aurat.  

Wanita  muslim diwajibkan menutup auratnya untuk menghindari 

perbuatan zina. Saat ini banyak kaum wanita yang menggunakan jilbab dan 

seakan-akan menjadi tren mode. Jilbab yang digunakan pun beraneka ragam. 

Mulai dari jilbab gaul sampai jilbab syar’i. Ketika fenomena jilbab gaul makin 

merebak, ketika fenomena jilbab modis makin laris, justu fungsi jilbab yang 

sebenarnya kian terlupakan. Tujuan memakainya pun semakin terkaburkan 

(Hadi, 2006:92). 

 Maraknya model jilbab yang kini dikenakan menjadikan persepsi 

muslimah dalam memaknai jilbab semakin tidak jelas. Ada yang memaknai 

jilbab sebagai kerudung dan ada pula yang memaknai jilbab sebagai pakaian 

penutup aurat wanita. Ada pula yang mengartikan jilbab sebagai baju panjang 

yang menutupi aurat wanita meskipun pakaian tersebut masih dapat 

membentuk lekuk tubuh wanita. 

SMA Negeri I Welahan yang berada di kota Jepara merupakan sebuah 

institusi pendidikan yang memiliki peranan sebagai wadah pengembang 
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wawasan keilmuan masyarakat dengan menyelenggarakan pendidikan yang 

berkualitas, seiring dengan kemajuan zaman, teknologi dan informasi. 

Bersamaan dengan itu, kewajiban institusi tersebut dituntut untuk 

menyelenggarakan pendidikan secara profesional dan sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional saat ini.  

SMA Negeri I Welahan yang terletak secara strategis  sangat dominan 

dalam mengembangkan dunia kependidikan di kota Jepara, terbukti SMA 

Negeri I Welahan Jepara telah mampu bersaing dengan lembaga-lembaga 

pendidikan formal lain yang ada di kota  Jepara, khususnya dalam bidang 

akademik maupun prestasi.  Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMA 

Negeri I Welahan Jepara telah berkembang seiring dengan tuntutan kurikulum 

yang berlaku saat ini. Akan tetapi, ada beberapa hal yang cukup unik yang 

dapat dijumpai di sekolah ini. SMA Negeri 1 Welahan yang merupakan salah 

satu sekolah menengah atas milik negara, dimana dalam hal ini semua warga 

Indonesia baik yang beragama muslim maupun non muslim mempunyai hak 

yang sama untuk bersekolah di sana. SMA ini bukan sekolah yang berbasiskan 

Islam (seperti MA) akan tetapi, di sekolah ini hampir semua siswinya 

mengenakan jilbab meskipun dari pihak sekolah tidak mewajibkan siswinya 

mengenakan jilbab. Selain itu, setiap hari siswa bersama guru-guru di SMA ini 

pun sering melaksanakan sholat dhuha dan sholat dzuhur berjamaah. Tidak 

hanya itu saja, ketika mereka selesai melaksanakan sholat dhuha berjamaah 

mereka selalu melanjutkan membaca asmaul khusna bersama-sama.  
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SMA Negeri 1 Welahan bukanlah MA, namun kebiasaan yang dilakukan 

di SMA ini hampir kesehariannya berbasis Islami. Selain karena kesehariannya 

yang selalu melakukan sholat dhuha dan dzuhur berjamaah serta selalu 

membacakan asmaul khusna bersama-sama, di sekolah ini pun ada kegiatan 

belajar membaca Al-Qur‟an bersama-sama bagi yang mau. Kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan di sekolah ini pun banyak yang bernuansakan Islami seperti 

adanya kegiatan tadarus bersama, pengajian, istighosah dan juga kegiatan-

kegiatan yang lain. 

Di SMA Negeri  1 Welahan tidak hanya siswi saja yang mengenakan 

jilbab, akan tetapi guru wanita yang mengajar di SMA Negeri 1 Welahan pun 

hampir semuanya mengenakan jlbab. Dengan banyaknya siswi yang 

mengenakan jilbab, tentu mereka mempunyai persepsi yang berbeda-beda pula 

mengenai jilbab sesuai dengan yang mereka kenakan. Selain itu, mereka tentu 

mempunyai alasan tersendiri mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

mereka mengenakan jilbab karena di SMA Negeri 1 Welahan tidak ada aturan 

yang mewajibkan siswinya untuk mengenakan jilbab. Berdasarkan latar 

belakang di atas, untuk mengetahui persepsi dan juga faktor-faktor penyebab 

siswi dalam mengenakan jilbab, maka penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Persepsi Siswi SMA Negeri 1 Welahan dalam 

Mengenakan Jilbab” 
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B.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti adalah “Persepsi Siswi SMA Negeri 1 

Welahan dalam Mengenakan Jilbab”. Dengan uraian permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimanakah persepsi siswi SMA Negeri 1 Welahan mengenai 

pemakaian jilbab? 

2. Apakah faktor-faktor penyebab siswi SMA Negeri 1 Welahan mengenakan 

jilbab? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui persepsi siswi SMA Negeri 1 Welahan mengenai 

pemakaian jilbab. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab siswi SMA Negeri 1 Welahan 

mengenakan jilbab. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan 

bagi masyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Secara Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat menambah khasanah 

pengetahuan bagi siapa saja yang membacanya. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang merasa tertarik dengan kajian-kajian 

tentang berjilbab. 

c. Penelitian ini diharapkan berguna dalam menerapkan teori yang 

diperoleh selama ini dalam kehidupan nyata serta sebagai sarana 

pengembangan ilmu. 

2. Secara Praktis 

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi peneliti 

Dengan penelitian ini, penulis akan mendapat suatu pengalaman dan 

pengetahuan tentang persepsi dan faktor-faktor penyebab siswi SMA 

Negari 1 Welahan mengenakan jilbab. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan kajian 

bagi masyarakat yang tertarik dengan penelitian ini. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

sekolah yang ada di kota Jepara pada umumnya dan di SMA Negari 1 

Welahan pada khususnya. 

E.  PENEGASAN ISTILAH 

Untuk menjaga agar tidak terjadi berbagai interprestasi mengenai 

judul,arah dan tujuan penelitian ini, maka diperlukan batasan-batasan dalam 
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penggunaan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi. Adapun batasan-

batasan penggunaan istilahnya yaitu: 

1. Pengertian Persepsi 

Persepsi adalah kecakapan untuk melihat, memahami kemudian 

menafsirkan suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

menghasilkan penafsiran. Selain itu persepsi merupakan pengalaman 

terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan 

persepsi siswa tentang berjilbab adalah bagaimana siswi membuat kesan 

pertama mengenai objek yang diketahuinya dalam hal ini berjilbab. 

2. Pengertian Jilbab 

Jilbab yaitu pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan 

wanita dan auratnya, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya 

kecuali wajah dan dua telapak tangan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Sebagaimana sebuah laporan ilmiah, maka skripsi ini memiliki 

sistematika yang disebut sistematika skripsi. Tujuan dipergunakan sistematika 

yaitu memudahkan penulis menyusun laporan yang sistematis sehingga 

diperoleh deskripsi yang jelas dan mendetail mengenai skripsi. Sistematika 

skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi, berisi : sampul berjudul, lembar berlogo (sebagai 

halaman pembatas), halaman judul dalam, persetujuan pembimbing, 
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pengesahan kelulusan, pernyataan (keaslian karya ilmiah), motto dan 

persembahan, prakata, sari, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi Skripsi, terdiri atas : 

BAB I.  Pendahuluan, yang berisi : latar belakang, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

penegasan istilah dan sistematika skripsi. 

BAB II.  Landasan Teori 

 Landasan teori merupakan teori yang digunakan untuk 

memecahkan masalah pokok dalam penyusunan skripsi, yang 

meliputi : persepsi, jilbab, nilai, moral, religi, teori-teori motif, 

dasar hukum menutup aurat dan busana muslim 

BAB III.  Metode Penelitian yang menguraikan : dasar penelitian, lokasi 

penelitian, fokus penelitian, sumber data , alat dan teknik 

pengumpulan data, keabsahan data, dan metode analisis data. 

BAB IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  

 Dalam bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dan 

pembahasan yang dibuat. 

BAB V.  Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

3. Bagian Akhir Skripsi, terdiri atas: 

a. Daftar Pustaka 

b. Lampiran-Lampiran 
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BAB  ll 

LANDASAN TEORI 

 

A. Persepsi  

1. Pengertian Persepsi 

Istilah persepsi dalam pembahasan para ahli akan dijumpai banyak 

batasan atau definisi tentang persepsi. Beberapa pendapat yang 

dikemukakan oleh para ahli, antara lain oleh Rahmat (2007:51) yang 

mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang suatu obyek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada 

stimuli inderawi. Persepsi setiap individu dapat sangat berbeda walaupun 

yang diamati benar-benar sama. 

Walgito (2002:70) menyatakan bahwa persepsi merupakan proses 

psikologis dan hasil dari penginderaan serta proses terakhir dari 

kesadaran, sehingga membentuk proses berpikir. Persepsi adalah 

pengorganisasian, penginterprestasian terhadap stimulus yang 

diinderanya, sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan 

respon yang integrated dalam diri individu. 

Slameto (2010:102) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses 

yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. 

Melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 

8 
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lingkungannya. Hubungan ini dilakukan dengan melalui panca indera 

manusia yaitu penglihatan, pendengaran, peraba, perasa dan penciuman. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah kecakapan untuk melihat, memahami, kemudian menafsirkan 

suatu stimulus sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan 

menghasilkan penafsiran. Selain itu, persepsi merupakan pengalaman 

terdahulu yang sering muncul dan menjadi suatu kebiasaan. Sedangkan 

persepsi siswa tentang berjilbab adalah bagaimana siswa membuat kesan 

pertama mengenai objek yang diketahuinya dalam hal ini berjilbab. 

2. Proses Terbentuknya Persepsi  

Proses  persepsi pada diri individu tidak dapat terlepas dari proses 

penginderaan yang merupakan proses pendahulu dari proses persepsi 

(Walgito, 2002:69). Terbentuknya persepsi melalui suatu proses, yaitu 

melalui beberapa tahap sebagai berikut: 

a. Tahap fisik (alam) 

Tahap ini disebut dengan proses kealaman atau fisik, yaitu adanya 

objek yang menimbulkan stimulus dan rangsangan yang mengenai 

alat indera. Sebagai contoh, jika kita bertemu dengan orang yang 

berpenampilan rapi, maka kita cenderung mempersepsikan orang 

tersebut sebagai orang yang baik, sopan, dan menyenangkan. 

b. Tahap fisiologis 

Pada tahap fisiologis stimulus yang diterima oleh indera dilanjutkan 

oleh saraf sensorik ke otak. Seperti timbulnya pertanyaan-pertanyaan 
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tentang suatu hal karena adanya penangkapan dari indera yang 

menimbulkan rasa ingin tahu. Tahap ini berupa stimulus. Dalam hal 

ini stimulus mempengaruhi siswi untuk mencari tahu tentang hal-hal 

yang belum diketahuinya. 

c. Tahap psikologis 

Adanya tahap fisik dan fisiologis menimbulkan kecenderungan 

psikologis dalam diri individu untuk tahu lebih dalam tentang apa 

yang dipersepsikan.. Dengan kata lain, kedua tahap di atas 

mempengaruhi psikologis siswi dalam mempersepsikan mengenai 

pemakaian jilbab. 

Proses persepsi terdapat dua komponen pokok yaitu seleksi dan 

interpretasi. Seleksi yang dimaksud adalah proses penyaringan terhadap 

stimulus pada alat indera. Stimulus yang ditangkap oleh indera terbatas 

jenis dan jumlahnya, karena adanya seleksi. Hanya sebagian kecil saja 

yang mencapai kesadaran pada individu. Individu cenderung mengamati 

dengan lebih teliti dan cermat mengenai hal-hal yang menjadi orientasi 

mereka. Interpretasi sendiri merupakan suatu proses untuk 

mengorganisasikan informasi, sehingga mempunyai arti bagi individu. 

Dalam melakukan interpretasi terdapat pengalaman masa lalu serta sistem 

nilai yang dimilikinya. Sistem nilai dapat diartikan sebagai penilaian 

individu dalam mempersepsi suatu obyek yang dipersepsi, apakah 

stimulus tersebut akan diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut 

menarik, maka akan dipersepsi positif, dan demikian sebaliknya. Selain 
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itu, adanya pengalaman langsung antara individu dengan obyek yang 

dipersepsi, baik yang bersifat positif maupun negative juga berpengaruh. 

Proses persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang 

berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor 

pengalaman, proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia 

mengamati suatu obyek psikologis dengan kacamatanya sendiri yang 

diwarnai oleh nilai dari pribadinya. Sedangkan obyek psikologis ini dapat 

berupa kejadian, ide, atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses 

belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa 

yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan 

arti terhadap obyek psikologik tersebut. Melalui komponen kognisi ini 

akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang dilihat. 

Berdasarkan nilai dan norma yang dimiliki pribadi seseorang akan 

menimbulkan keyakinan (belief) terhadap obyek tersebut. Selanjutnya 

komponen afeksi memberikan evaluasi emosional (senang atau tidak 

senang) terhadap obyek.  

Pada tahap selanjutnya, berperan komponen konasi yang 

membutuhkan kesediaan atau kesiapan jawaban berupa tindakan terhadap 

obyek. Atas dasar tindakan ini maka situasi yang semula kurang atau 

tidak seimbang menjadi seimbang kembali. Keseimbangan dalam situasi 

ini berarti bahwa antara obyek yang dilihat sesuai dengan 

penghayatannya, di mana unsur nilai dan norma dirinya dapat menerima 

secara rasional dan emosional. Jika situasi ini tidak tercapai, maka 
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individu menolak dan reaksi yang timbul adalah sikap apatis, acuh tak 

acuh. Keseimbangan ini dapat kembali jika persepsi dapat diubah melalui 

komponen kognisi. Terjadinya keseimbangan ini akan melalui perubahan 

sikap di mana setiap komponen mengolah masalahnya secara baik. Untuk 

lebih jelasnya akan disajikan bagan atau skema proses persepsi yang 

diuraikan oleh Walgito (2002:91) sebagai berikut: 

 

  Bagan Proses Persepsi 

 

 

 

 

 

 

  

   Gambar 1. Proses Terjadinya Persepsi 

 

Keterangan: 

St : Stimulus ( faktor luar ) 

Fi : Faktor internal (faktor dalam, termasuk perhatian) 

Sp : Struktur pribadi individu 

Skema tersebut memberikan gambaran bahwa individu menerima 

bermacam-macam stimulus yang datang dari lingkungan. Tetapi tidak 

 

Fi 

Fi Fi 
Fi 

RESPON Sp 

St 

St St 
St 



13 

 

semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu 

mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya. Meskipun 

persepsi dapat melalui macam-macam alat indera yang ada dalam diri 

individu, tetapi sebagian besar persepsi datang melalui alat indera 

penglihatan. Kebanyakan individu hanya melihat dan langsung 

mempersepsi tanpa memikirkan lebih lanjut apa yang dipersepsikannya 

salah atau benar. Siswi sendiri dalam mempersepsi pemakaian jilbab juga 

dipengaruhi oleh faktor dari dalam dan dari luar individu.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses persepsi 

diawali penerimaan stimulus oleh indera, kemudian diteruskan kedalam 

otak untuk diberi arti sehingga individu mengerti dan memahami, 

selanjutnya hasil intepretasi dari proses tersebut akan mempengaruhi 

tindakan individu tersebut. 

3.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi seseorang tidak timbul begitu saja, tetapi ada faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor itulah yang menyebabkan mengapa dua orang 

yang melihat sesuatu mungkin memberi interpretasi yang berbeda tentang 

yang dilihatnya tersebut. 

Walgito (2002:70) mengemukakan bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap persepsi antara lain: 

a. Objek yang dipersepsi 

Merupakan faktor yang sangat berperan dalam proses persepsi 

karena objek menimbulkan stimulus yang mengenai reseptor yang 
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nantinya akan dipersepsi oleh individu. Objek persepsi dapat berasal 

dari dalam maupun luar individu. 

b. Alat indera, Syaraf dan Susunan Syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima 

stimulus. Respon yang diterima individu akan diteruskan oleh syaraf 

ke otak untuk dipersepsi. Agar proses persepsi dapat berjalan dengan 

baik, maka dibutuhkan adanya alat indera, syaraf dan otak yang 

bekerja dengan baik. Apabila komponen-komponen tersebut 

mengalami gangguan, maka proses persepsi akan mengalami 

hambatan. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau untuk mengadakan persepsi diperlukan 

adanya perhatian, yaitu merupakan langkah pertama sebagai suatu 

persiapan dalam rangka mengadakan persepsi. Perhatian adalah 

pemusatan satu konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang 

ditujukan kepada sesuatu atau sekumpulan objek. Perhatian 

merupakan syarat psikologis dari suatu proses persepsi dimana 

perhatian merupakan langkah persiapan karena dengan 

memperhatikan individu memiliki kesediaan untuk mempersepsi 

suatu hal. 

Menurut David Krech dan Ricard Crutcfield dalam Jalaludin 

Rahmat (2007: 52-58) mengemukakan persepsi sendiri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu perhatian, faktor fungsional dan faktor struktural. 
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a. Perhatian  

Perhatian adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian 

stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya 

melemah. Ada dua faktor yang menarik perhatian, yaitu: 

1) Faktor eksternal penarik perhatian 

Faktor eksternal perhatian tidak berasal dari dalam diri kita 

sendiri. Apa yang kita perhatikan ditentukan oleh faktor-faktor 

situasional.  Faktor situasional terkadang disebut sebagai 

determinan perhatian yang bersifat eksternal atau penarik 

perhatian. Stimuli diperhatikan karena mempunyai sifat-sifat 

yang menonjol antara lain:  

a) Gerakan, seperti organisme lain, bahwa manusia secara visual 

tertarik pada obyek-obyek yang bergerak. Contohnya kita 

senang melihat huruf dalam display yang bergerak 

menampilkan nama barang yang diiklankan. 

b) Intensitas stimuli, dimana kita akan memperhatikan stimuli 

yang lebih menonjol dari stimuli yang lain. 

c) Kebaruan (novelty), bahwa hal-hal baru, yang luar biasa, 

yang berbeda akan lebih menarik perhatian. 

d) Perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali, bila disertai 

dengan sedikit variasi, akan menarik perhatian. Disini unsur 

“familiarity” (yang sudah kita kenal) berpadu dengan unsur-

unsur “novelty” (yang baru kita kenal). Perulangan juga 
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mengandung unsur sugesti yang mempengaruhi bawah sadar 

kita. 

2) Faktor internal pengaruh perhatian 

Faktor internal merupakan faktor yang timbul dari dalam diri 

kita, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perhatian kita 

disini seperti: 

a) Kebiasaan, kecenderungan untuk mempertahankan pola 

berpikir tertentu, atau melihat masalah hanya dari satu sisi 

saja, atau kepercayaan yang berlebihan dan tanpa kritis pada 

pendapat otoritas. 

b) Minat, suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat 

ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan 

keinginan-keinginan atau kebutuhannya sendiri. 

c) Emosi, sebagai manusia yang utuh, kita tidak dapat 

mengesampingkan emosi, walaupun emosi bukan hambatan 

utama. Tetapi bila emosi itu sudah mencapai intensitas yang 

begitu tinggi akan mengakibatkan stress, yang menyebabkan 

sulit berpikir efisien. 

d) Keadaan biologis, misalnya keadaan lapar, maka seluruh 

pikiran didominasi oleh makanan. Sedangkan bagi orang 

yang kenyang akan menaruh perhatian pada hal-hal lain. 

Kebutuhan boilogis menyebabkan persepsi yang berbeda. 
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b. Faktor Fungsional 

Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, 

pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang kita 

sebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi ditentukan bukan dari 

jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberikan 

respon pada suatu objek. Faktor fungsional yang menentukan persepsi 

adalah obyek-obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan 

persepsi. 

Jadi dalam faktor fungsional ini lebih menekankan pada orang 

yang mempersepsi, bagaimana siswa mempersepsi pemakaian jilbab 

dengan dipengaruhi oleh pengalaman yang didapatkan siswa.  

c. Faktor Struktural 

Faktor  struktural adalah faktor-faktor yang berasal semata-

mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek-efek syaraf yang 

ditimbulkan pada system saraf individu. Faktor struktural merupakan 

faktor yang berasal dari stimulus yang berasal dari lingkungan luar 

individu sendiri dan bagaimana system saraf bereaksi terhadap 

stimulus tersebut. Faktor ini mempengaruhi terbentuknya persepsi 

dengan menyatukan keseluruhan fakta-fakta yang ada. Faktor tersebut 

tidak dapat dipisahkan fakta yang satu dengan yang lain. Jadi faktor 

struktural ini lebih menekankan pada bagaimana stimulus yang 

berasal dari luar mempengaruhi system saraf individu. 
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4.  Prinsip-prinsip Dalam Persepsi 

Prinsip-prinsip dasar persepsi seperti dikemukakan oleh Slameto 

(2010: 103-105), adalah sebagai berikut: 

a. Persepsi itu relatif  bukannnya absolut 

Individu bukanlah instrument ilmiah yang mampu menyerap segala 

sesuatu persis seperti keadaan sebenarnya. Dalam hubungannnya 

dengan kerelatifan persepsi ini, dampak pertama dari suatu perubahan 

rangsangan dirasakan lebih besar daripada rangsangan yang datang 

kemudian. 

b. Persepsi itu selektif 

Individu hanya memperhatikan beberapa rangsangan yang ada 

disekitarnya pada saat-saat tertentu. Ini berarti bahwa rangsangan 

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

yang pada suatu saat menarik perhatiaanya, dan kearah mana persepsi 

itu mempunyai kecenderungan. Ini berarti juga bahwa ada 

keterbatasan dalam kemampuan seseorang untuk menerima 

rangsangan.   

c. Persepsi itu mempunyai tatanan 

Individu menerima rangsangan tidak dengan cara sembarangan, ia 

akan menerimanya dalam bentuk hubungan-hubungan atau 

kelompokkelompok. Jika rangsangan yang datang tidak lengkap, ia 

akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas. 
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d. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan 

Harapan dan kesiapan penerima rangsangan akan menentukan 

rangsangan mana yang akan dipilih untuk diterima, selanjutnya 

bagaimana rangsangan yang dipilih itu akan ditata dan demikian pula 

bagaimana rangsangan tersebut akan di interpretasi. 

e. Persepsi seseorang atau kelompok dapat jauh berbeda dengan 

persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya sama.  

Persepsi antar seseorang dengan orang lain bisa tidak sama meskipun 

situasi yang dihadapi sama. Perbedaan persepsi dari masing-masing 

orang merupakan hal yang wajar, karena manusia adalah makhluk 

yang unik, yang memiliki sifat, kepribadian, pengalaman, serta 

kemampuan berfikir yang berbeda-beda. 

 

B. Jilbab 

1. Pengertian Jilbab 

Islam melarang wanita Muslimah untuk memakai pakaian yang 

tipis dan jarang, karena jelas pakaian tersebut akan menimbulkan fitnah 

dan subhat, baik terhadap dirinya sendiri ataupun kepada masyarakat 

sekitar. Secara terminologi, dalam kamus yang dianggap standar dalam 

Bahasa Arab, pengertian jilbab adalah sebagai berikut : 

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

dipakai wanita untuk menutupi kepada, dada dan bagian belakang 

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

selendang (khimar), atau pakaian untuk melapisi segenap pakaian 

wanita bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti halnya 

mantel." 

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

menghimpun, sedangkan jilbab berarti pakaian lebar seperti mantel." 

Dari rujukan ketiga kamus di atas, dapat kita ambil kesimpulan 

bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar dan 

menutupi seluruh bagian tubuh sebagaimana disimpulkan oleh Al 

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

(http://www.scribd.com/doc/3282739/PENGERTIAN-JILBAB-

PEMBAHASAN-AHLI-TAFSIR) 

Huzaemah (2001:19) mengungkapkan arti busana muslim/jilbab 

sebagai pakaian seorang wanita Islam yang dapat menutup aurat yang 

diwajibkan agama untuk menutupnya guna kemaslahatan dan kebaikan 

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

Muhith disebutkan bahwa Jilbab adalah pakaian yang lebar untuk wanita 

dan dapat menutup pakaian wanita sehari-hari seperti “malhafah” 

(semacam kain penutup tubuh yang belum dijahit). Al Jauhari 

mengatakan dalam As Shihah bahwa Jilbab adalah malhafah atau 

mala’ah (kain penutup dari atas kepala sampai ke bawah), sedangkan 

kamus Arab-Indonesia yang disusun oleh Al Munawwir mengartikan 

jilbab sebagai baju kurung yang panjang sejenis jubah. Imam Al 

http://www.scribd.com/doc/3282739/PENGERTIAN-JILBAB-PEMBAHASAN-AHLI-TAFSIR
http://www.scribd.com/doc/3282739/PENGERTIAN-JILBAB-PEMBAHASAN-AHLI-TAFSIR
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Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa Al Jalaabiib dalam ayat 

diatas adalah jamak dari “al jilbaab”, yaitu pakaian yang lebih besar 

daripada “al khimar.” Jilbab menurut beliau adalah pakaian yang 

menutup seluruh badan. 

Menurut Ar Ramaadi (2007:15) jilbab yaitu pakaian yang 

berfungsi untuk menutupi perhiasan wanita dan auratnya, yaitu pakaian 

yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. 

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa Allah SWT 

memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyuruh 

perempuan muslim yang beriman khususnya istri-istri dan putri beliau, 

mengingatkan kehormatan mereka, agar dibedakan dari ciri-ciri 

perempuan jahiliyah dan para budak. 

2. Karakteristik Jilbab yang Syar’i 

Huzaemah dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Perempuan 

Kontemporer” (2001:27-30) menjelaskan bahwa Islam tidak menentukan 

model pakaian untuk wanita. Islam sebagai suatu agama yang sesuai 

untuk setiap masa dan dapat berkembang di setiap tempat, memberikan 

kebebasan seluas-luasnya kepada kaum wanita untuk merancang mode 

pakaian yang sesuai dengan selera masing-masing, asal saja tidak keluar 

dari kriteria sebagai berikut : 

a. Busana dapat menutup dan melindungi seluruh aurat yang 

wajib ditutup. 

b. Busana tidak merupakan pakaian untuk dibanggakan atau 

busana yang menyolok mata, karena Rasulullah SAW 

bersabda, “Barang siapa yang memakai busana yang menyolok 

(kemegahan) di dunia, Allah akan memakaikan kehinaan di 
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akhirat nanti.” Imam Syaukani dalam bukunya “Nail al-Autar” 

mengutip Imam Ibnu Atsir berkata, “Yang dimaksud dengan 

busana yang menyolok mata (dibanggakan) ialah dalam bentuk 

penampilan pakaian yang aneh-aneh di tengah orang banyak, 

karena menarik warna yang menyolok dan lain daripada yang 

lain, sehingga dapat merangsang perhatian orang untuk 

memperhatikan yang dapat menimbulkan rasa congkak, 

ketakjuban serta kebanggaan terhadap diri sendiri secara 

berlebih-lebihan.” 

c. Busana tidak tipis agar kulit pemakainya tidak tampak dari 

luar. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih 

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

akhir umatku, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang 

(wanita-wanita yang mengenakan pakaian tipis yang 

menggambarkan bentuk tubuhnya, belum menutup dan 

menyembunyikan tubuh yang sebenarnya). Di atas kepala 

mereka terdapat seperti punuk unta (maksudnya meninggikan 

rambut seperti punuk unta), mereka itu adalah manusia-

manusia yang terkutuk. 

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

menampakkan bentuk tubuh. Nabi SAW pernah memberikan 

baju dari kain linen yang sangat lunak kepada Usman bin Zaid, 

setelah Nabi mengetahui bahwa Usman telah memberikan baju 

tersebut kepada istrinya, Nabi berkata, “Suruhlah isterimu 

mengenakan baju dalam yang tebal di bawah baju linen itu, 

aku khawatir kalau baju tersebut dapat  menampakkan bentuk 

tubuhnya.” 

e. Berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain, karena 

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

muslimin dan muslimat meniru pakaian yang mirip dengan 

pakaian pemeluk agama lain, juga secara tegas Nabi Saw 

berkata, “Jangan sekali-kali kamu memakai pakaian pendeta 

(Yahudi, Nasrani dan lain-lain) atau yang mirip dengan 

mereka, siapa yang memakainya, berarti dia bukan umatku 

lagi.” 

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

SAW melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan 

dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki, juga beliau 

mengutuk pria yang meniru-niru wanita dan wanita yang 

meniru pria. 

g. Busana tidak mrupakan bentuk perhiasan kecantikan, seperti 

yang tercantum dalam surat an-Nur ayat 31 yang artinya 

“Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang 

biasa nampak.” 
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Menurut Ar Ramaadi (2007:16) busana muslimah yang syar‟i 

adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Jangan menampakkan tubuh seorang wanita, maksudnya 

hendaklah pakaian itu longgar. 

b. Jangan transparan, yaitu tidak tembus pandang hingga terlihat 

apa yang ada di balik pakaian. 

c. Tidak menarik perhatian, maksudnya pakaian tersebut tidak 

menjadi perhiasan atas diri pemakainya, atau agar warnanya 

tidak menarik perhatian orang. 

d. Tidak dibubuhi dengan minyak wangi. 

e. Tidak menyerupai pakaian kaum pria. 

f. Bukan pakaian syuhrah (menarik perhatian) dan bukan 

tujuannya untuk berbangga-bangga di hadapan manusia. 

 

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

dijabarkan oleh Abu Al-Ghifari (2003) yang diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. 

b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan dan tabarruj 

c. Kainnya harus tebal,tidak tipis. 

d. Harus longgar, tidak ketat, shingga tidak menggambarkan 

sesuatu dari tubuhnya. 

e. Tidak diberi wewangian atau parfum 

f. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 

g. Bukan libas Syuhrah (pakaian popularitas). 

 

3. Jilbab Dalam Ruang Sosial 

Sebelum Islam (Zaman jahiliah), jilbab/kerudung sudah dipakai 

oleh kaum wanita, walaupun cara memakainya tidak seperti pemakaian 

jilbab yang dipakai sekarang yang menutup seluruh kepala dan leher. 

Pemakaian jilbab pada waktu itu hanya sekedar menutup kepala. Rambut 

masih tetap telihat, karena bahan jilbab tipis dan leher masih terbuka. 

Adapun dasar pemakaian jilbab pada saat itu hanya merupakan adat 

kebiasaan yang sudah lama berjalan. Dari adat kebiasaan itu orang dapat 

menilai bahwa wanita berjilbab adalah wanita-wanita yang dianggap baik 
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dan terhormat, sedangkan wanita yang tidak memakai jilbab dinilai 

sebagai wanita tidak terhormat atau wanita tuna susila (Huzaemah, 

2001:16-17). 

Adat kebiasaan berjilbab/berkerudung oleh wanita pada zaman itu 

terus dipakai dan ditingkatkan, sehingga kebiasaan ini diteruskan oleh 

para wanita di masa sesudahnya. Walaupun kebiasaan berkerudung 

wanita jahiliah diteruskan oleh wanita-wanita di masa sesudahnya (di 

zaman Islam) hal ini bukan berarti jilbab/kerudung dalam Islam 

mengambil atau meniru dari kebiasaan wanita jahiliah tersebut, akan 

tetapi memakai jilbab/kerudung bagi wanita Islam adalah keharusan yang 

diperintahkan oleh Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW untuk 

disampaikan kepada istri-istri beliau dan anak-anak perempuan beliau 

serta kepada seluruh wanita Islam (Huzaemah, 2001:16-17). 

Memakai jilbab merupakan keharusan yang diperintahkan oleh 

Allah SWT kepada para wanita Islam. Menurut Ar Ramaadi (2007:21) 

jilbab merupakan pembeda antara wanita yang baik-baik dengan wanita-

wanita lainnya. Ia akan selamat dari berbagai gangguan dan kejahatan 

orang-orang fasik, seperti dalam fiman Allah di dalam Al-Qur‟an surat 

Al-Ahzab ayat 59 yang artinya “Hai Nabi katakanlah kepada istri-

istrimu, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mu‟min, hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka supaya mereka 

lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” 
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C. Teori-Teori Motif 

Menurut Bimo Walgito dalam bukunya yang berjudul pengantar 

psikologi umum (2002:171-174) ada beberapa teori yang diajukan untuk 

memberikan gambaran tentang seberapa jauh peranan dari stimulus intenal 

dan eksternal dalam memicu terjadinya motifasi untuk seseorang melakukan 

sesuatu. Teori tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Teori Insting 

Suatu pendapat untuk menjelaskan mengapa organisme itu 

bertindak atau berbuat dapat dijelaska dari teori insting. Yang dimaksud 

dengan insting ialah merupakan predisposisi yang alami (innate) untuk 

berbuat apabila menghadapi stimulus tertentu. Perbuatan yang 

mendasarkan atas insting ini tidak memerlukan proses belajar 

sebelumnya. 

2. Teori dorongan (Drive Theory) 

Teori ini mendasarkan atas dasar biologis, misalnya apa yang 

dikemukakan oleh Freud bahwa perilaku manusia didorong oleh sexual 

dan aggressive drive. Mengenakan jilbab dapat sedikit banyak 

menimbulkan rasa nyaman pada pengguna seperti yang dikemukakan 

oleh Hull bahwa perbuatan organisme itu adalah untuk mengurangi 

tegangan yang tidak menyenangkan. 

3. Teori Gejolak (Arousal Theory) 

Pada teori ini dorongan asumsi adalah organisme mencari atau 

mengurangi ketegangan (Tension), sehingga dengan demikian organisme 
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itu dalam keadaaan yang minimum, relatif rendah. Namun pendapat 

kemudian, menyatakan bahwa keadaan ini tidak dapat dipertahankan 

karena kadang-kadang organisme mencari untuk menaikkan level 

tension-nya atau arousalnya, sedangkan pada waktu yang lain 

menurunkan tensionnya. 

4. Teori Insentif (incentive theory) 

Teori insentif berpijak pada faktor eksternal yang dapat memicu 

atau mendorong organisme berbuat, dan stimulus eksternal ini 

disebutintensif. Teori ini berasumsi bahwa organisme akan dapat 

menyadari tentang akibat atau konsekuensi dari perilaku atau 

perbuatannya, dan organisme akan mendekati kepada insentif yang 

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

dengan hadiah (reward) sebagai insentif yang positif dan hukuman 

(punishement) sebagai insenif yang negatif. 

 

D. Dasar Hukum Menutup Aurat dan Memakai Busana Muslimah 

Menurut Huzaemah (2001:22-23) bila diteliti hal-hal yang berkaitan 

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

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

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

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

dilaksanakan oleh setiap muslim tanpa harus bertanya alasannya. Namun 

demikian,  bila diteliti lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini ada 



27 

 

hubungannya dengan kewajiban lain yang diperintahkan Allah demi 

kemaslahatan manusia, seperti : 

1. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan 

pandangan yang diperintahkan Allah SWT, dalam surat An-Nur ayat 30 

dan 31 yang artinya : “Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, 

hendaklah mereka menahan pandangannya (Q.S.An-Nur: 30). Dan 

katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka 

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

2. Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang lebih 

terkutuk sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Al-Isra 

ayat 32 yang artinya : 

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. 

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

pintu ke dosa yang lebih besar. 

Oleh karena itu para ulama telah sepakat mengatakan bahwa 

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

Khususnya kaum wanita, kewajiban ini diwujudkan dengan mengenakan 

jilbab atau yang dikenal dengan busana muslimah 

Ar Ramaani (2007) menegaskan mengenai keharusan mengenakan 

jilbab bagi setiap wanita muslim. Hal ini dikarenakan: 

1. Jilbab merupakan perintah yang sangat jelas dari Allah dan Rasul-Nya. 

Allah telah memerintahkan kaum wanita untuk berjilbab dalam firman-
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Nya, pada Al-Qur‟an surat An-Nuur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 33 dan 

59. 

2. Mengenakan jilbab merupakan bentuk ketaatan seorang wanita kepada 

Allah dan ketaatan kepada Rasul-Nya. Allah telah berfirman di dalam Al-

Qur‟an Surat Al-Ahzab ayat 36, Surat An-Nisaa ayat 13 dan 69, Surat 

An-Nuur ayat 52, Surat Al-Ahzab ayat 71 dan Surat Al-Fath ayat 17. 

3. Jilbab merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah. Allah tidak 

memerintahkan untuk berjilbab kecuali kepada wanita-wanita mu‟minah. 

Allah berfirman yang artinya : “Katakanlah kepada wanita-wanita 

mu‟minah” dan juga mengatakan : “Dan wanita-wanita yang beriman.” 

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

wanita lainnya. Ia akan selamat dari berbagai gangguan dan kejahatan 

orang-orang fasik, dasarnya adalah firman Allah dalam Al-Qur‟an Surat 

Al-Ahzab ayat 59. 

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

Sesungguhnya Allah maha pemalu dan menyukai rasa malu. Allah maha 

tertutup dan menyukai yang tertutup. Rasulullah telah bersabda tentang 

rasa malu : “Sesungguhnya setiap agama pasti memiliki etika dan 

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

Malik dalam kitab Al-Muwatha‟ nomor 949). 

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

Maka sudah selayaknya ia menjaga amanah tersebut. Sesungguhnya tidak 

ada iman orang yang tidak menjaga amanah. 
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7. Jilbab adalah sebuah kehormatan. Allah telah memuliakan Bani Adam 

atas makhluk – makhluk lainnya dengan beberapa kelebihan dan 

keistimewaan, diantaranya adalah penutup aurat saat masih hidup 

maupun sesudah mati. Jilbab seorang wanita adalah penutup bagi 

auratnya. 

8. Jilbab merupakan lambang kesucian. Dalilnya adalah firman Allah dalam 

surat Al-Ahzab ayat 53 dan 32 serta surat Al-Araaf ayat 26. 

9. Jilbab merupakan lambang kecemburuan. Ini selaras dengan 

kecemburuan yang telah difitrahkan atas lelaki yang normal, yang tidak 

suka pandangan-pandangan khianat, menyedot kepada istri dan anak 

gadisnya. Berapa banyak peperangan yang terjadi pada masa jahiliyah 

dan masa islam berpangkal dari kecemburuan atas kaum wanita dan 

karena menjaga kehormatan mereka. 
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BAB  lll 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan dan dapat 

dipercaya, apabila dalam penelitian itu sesuai dengan teori dan metode 

penelitian. Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang 

digunakan oleh peneliti dan merupakan sarana yang penting guna 

tercapainya tujuan penelitian. Metode dalam sebuah penelitian tidak boleh 

diabaikan. Ketetapan menggunakan metode turut serta menentukan 

keberhasilan penelitian yang dilakukan. Melalui metode penelitian ini akan 

diperoleh data yang lengkap dan tepat. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Bogdan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai 

prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2007:4). 

Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan yang secara fundamental bergantung dari pengamatan 

pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya 

(Moleong, 2007:4). 
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B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di 

SMA Negeri 1 Welahan kabupaten Jepara yang berada di jalan Welahan-

Gotri. 

 

C. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat 

perhatian dan penelitian. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan;  

1. Pertama penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini 

fokus akan membatasi studi bidang inkuiri.  

2. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inkluisi-

ekskluisi atau memasukkan-mengeluarkan suatu informasi yang 

diperoleh. (Moleong, 2007:62). 

Fokus penelitian di SMA Negeri 1 Welahan Jepara yang 

menyatakan pokok persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah 

persepsi mengenai berjilbab dan faktor-faktor penyebab siswi SMA Negeri 

1 Welahan mengenakan jilbab. Penetapan fokus penelitian ini sangat 

penting sekali, karena adanya fokus penelitian maka seorang penulis dapat 

membatasi studi. Selain itu, dengan penetapan fokus yang jelas dan 

mantap, maka penulis dapat membuat keputusan yang tepat mencari data. 

Sesuai dengan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian, 

maka yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah: 
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1. Persepsi siswi SMA Negeri 1 Welahan mengenai pemakaian jilbab. 

2. Faktor-faktor penyebab siswi SMA N 1 Welahan mengenakan jilbab. 

 

D. Sumber data penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam 

kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik (Moleong, 

2007:157). 

Dalam penelitian ini, sumber data yang diperoleh dari responden 

atau informan-informan dengan cara membatasi jumlah informan, akan 

tetapi apabila informasi atau data yang diperoleh telah lengkap, maka 

dengan sendirinya penelitian ini selesai. Data dari informan yang 

digunakan atau diperlukan dalam penelitian, dari sumber data sebagai 

berikut: 

1.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian 

dilapangan dengan cara melakukan kegiatan mendengar, dan melihat 

secara langsung. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara 

wawancara langsung dengan siswi SMA N 1 Welahan. Wawancara 

penulis dengan siswi SMA N 1 Welahan di SMA N 1Welahan adalah 

mengenai persepsi mengenakan jilbab dan faktor-faktor penyebab siswi 

SMA Negeri 1 Welahan mengenakan jilbab. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. 

Sumbernya yaitu dari buku-buku, majalah-majalah, arsip atau dokumen-

dokumen dan literatur lain yang berhubungan dengan materi penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Pengamatan (Observation) 

Metode ini dilakukan dengan cara memerlukan pengamatan secara 

langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan 

pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indera, jadi mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. 

(Moleong, 2007:164)  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan 

pencatatan data secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak 

dalam suatu gejala pada obyek penelitian dengan melihat pedoman 

sebagai instrument pengamatan yang ditujukan kepada siswi SMA N 1 

Welahan yang telah mengenakan jilbab. Data yang ingin diperoleh 

dalam metode ini adalah mengenai persepsi mengenakan jilbab dan 

faktor-faktor penyebab siswi SMA Negeri 1 Welahan mengenakan 

jilbab 
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2. Metode Wawancara. 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara 

untuk memperoleh infomasi dari terwawancara (Moleong, 

2007:186). Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

untuk mendapatkan data-data mengenai mengenai persepsi 

mengenakan jilbab dan faktor-faktor penyebab siswi SMA Negeri 1 

Welahan mengenakan jilbab. Peneliti menggunakan alat 

pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu 

instrument pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada instansi 

yang terkait yaitu siswi SMA N 1 Welahan dan guru di SMA N 1 

Welahan. 

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang 

hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan (Arikunto, 

1996:229). Wawancara ini dilakukan kepada siswi dan guru SMA N 

1 Welahan yang berwenang memberikan informasi atau data-data 

yang bermanfaat bagi peneliti guna mengetahui persepsi siswi 

mengenai pemakaian jilbab dan faktor-faktor penyebab siswi SMA 

Negeri 1 Welahan mengenakan jilbab. 

3. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu mencari  data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, legger, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 
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1996:234). Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data-data mengenai persepsi mengenakan jilbab 

dan faktor-faktor penyebab siswi SMA Negeri 1 Welahan 

mengenakan jilbab melalui buku-buku, majalah, makalah, foto-foto, 

dan sebagainya untuk lebih akurat dan lengkap. Dalam alat dan 

teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 metode yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

 

F. Validitas Data 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalitan suatu instrument. Suatu tes di katakana valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak di ukur. Sebuah instrument dikatakan valid 

apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang membandingkan 

data dari hasil suatu pengamatan dengan data hasil wawancara dan 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Pemeriksaan keabsahan data ini diterapkan dalam rangka 

membuktikan kebertemuan hasil peneliti dengan kenyataan dilapangan. 

Menurut Moleong (2007:324), untuk memerika keabsahan/validitas data 

pada penelitian data kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan 

data. Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah 

teknik triangulasi. 
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Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau 

membandingkan data. Teknik triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah teknik triangulasi sumber. 

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan keadaan dan perseptif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

terkait. 

 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam metode kualitatif yaitu dengan 

menggunakan model analisis interaktif. Maksudnya adalah cara penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh 

reponden secara tertulis atau juga perilakunya yang  nyata yang diteliti dan 

dipelajari secara utuh. Analisis ini bertujuan tidak hanya untuk 

mengungkap kebenaran saja tetapi juga untuk memahami kebenaran 

tersebut, apakah yang menjadi latar belakangnya kesimpulan yang nyata 

hanya dapat dicapai melalui proses dan metode berpikir yang baik dan 

benar. 



37 

 

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, 

dokumen, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya 

penerapan metode kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan 

demikian penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan 

gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari 

naskah wawancara atau catatan. Dalam menarik kesimpulan penelitian ini 

digunakan metode induksi, yaitu dari peristiwa-peristiwa atau kejadian 

yang bersifat khusus kemudian ditarik sebuah kesimpulan umum 

(Moleong, 2007:296). Secara umum proses analisis data mencangkup 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,dan pengambilan 

kesimpulan atau verifikasi. 

1. Pengumpulan data 

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data 

yang perlu dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada 

dilapangan, kemudian data tersebut dicatat. Dalam tahap ini, peneliti 

mencari dan mengumpulkan data dari siswi di SMA N 1 Welahan 

mengenai persepsi mengenakan jilbab dan faktor-faktor penyebab siswi 

SMA Negeri 1 Welahan mengenakan jilbab. Setelah data didapatkan, 

kemudian data tersebut dicatat. Peneliti mencatat semua data secara 

obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil obsevasi dan wawancara 

dilapangan. 
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2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang 

tertulis dilapangan, tujuannya adalah menganalisis data yang lebih 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan 

data-data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. 

Dalam penelitian ini proses reduksi dilakukan dengan 

mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, 

kemudian dipillih dan dikelompokkan berdasar kemiripan data. 

3. Penyajian data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Miles dan Huberman 1992:18). Penyajian data merupakan 

analisis dalam bentuk matrik, network, cart, atau grafis sehingga 

peneliti dapat menguasai data (Moleong, 2007:308). 

4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi 

Verifikasi adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya 

makna-makna yang muncul dari data telah disajiakan dan diuji 

kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya (Miles dan 

Huberman, 1992:19). Sejak semula peneliti berusaha mencari makna 

dari data yang diperoleh. Untuk itu peneliti berusaha mencari pola, 

model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, 

hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut peneliti mencoba 
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mengambil kesimpulan. Verifiikasi dapat dilakukan dengan keputusan, 

didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan 

jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelian. 

 

Tahap analisa data dapat dilihat pada bagan berikut ini:  

 

  

 

 

 

 

 

(Sumber: Milles dan Huberman, 1992:20) 

 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian 

dilapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka 

diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan penyajian 

data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. 

Apabila ketiga tersebut selesai dilakukan, maka diambil suatu 

keputusan atau verifikasi. 

 

Pengumpulan 

Data 
Penyajian Data 

Simpulan/ 

Verifikasi 

Reduksi 

Data 



40 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Persepsi Siswi SMA Negeri 1 Welahan Dalam Mengenakan Jilbab 

a. Pemahaman Tentang Busana Muslimah 

 Siswi SMA Negeri 1 Welahan, tidak jauh berbeda dengan siswi 

pada umumnya yang dilekati berbagai label, seperti sebagai insan 

akademik, berpendidikan, dan juga sebagai remaja. Masa remaja tentu 

merupakan masa yang sangat labil. Remaja menjadi sangat mudah 

terpengaruh sesuai dengan kondisi di lingkungan sekitarnya. Begitu 

juga mengenai pola berfikir dan pemahaman siswi mengenai jilbab juga 

sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai persepsi 

siswi SMA Negeri 1 Welahan dalam mengenakan jilbab, diketahui 

bahwa para siswi memiliki persepsi yang beragam tentang busana 

muslimah. Mereka merefleksikan pemahamannya tentang berbusana 

dengan yang mereka pakai sebagaimana yang penulis amati. 

 Menurut beberapa siswi yang penulis wawancara mengenai 

pemahaman siswi kaitannya dengan busana muslimah, secara garis 

besar dapat digolongkan menjadi tiga yang diantaranya yaitu siswi yang 

mengetahui pengertian jilbab sesuai dengan yang tertulis di Al-Qur‟an 

dan hadis, siswi yang hanya mengetahui setengah-setengah mengenai 

jilbab dan siswi yang mengartikan jilbab sebagai kerudung. Dari ketiga 

40 
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golongan tersebut, ternyata yang paling banyak adalah siswi yang 

mengartikan jilbab sebagai kerudung, seperti yang disampaikan oleh 

Nisa yang mengungkapkan bahwa:  

“Jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang dapat menutupi bagian 

kepala, sehingga hanya bagian muka saja yang terlihat. Jilbab 

yang baik adalah jilbab yang tidak transparan, sehingga rambut 

dan juga telinga tidak terlihat serta tidak ketat dan dapat 

menutupi dada.” (wawancara dengan Nisa, siswi kelas X.4, pada 

tanggal 27 Mei 2011). 

 

 Begitu juga dengan penuturan Juranti siswi kelas X.2, yang 

mengatakan bahwa: 

“Jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang dapat menutupi setiap 

helai rambut kita, dan punya ukuran yang biasa-biasa saja. Tidak 

usah yang berlebih-lebihan.” (wawancara dengan Juranti, siswi 

kelas XI IPS 2, pada tanggal 28 Mei 2011). 

 

 Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Linda siswi 

kelas X.5, yang mengatakan bahwa: 

“Jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang dapat menutupi aurat 

wanita terutama rambut dan dada. Bahannya tidak tipis dan 

tidak tembus pandang.” (wawancara dengan Linda, siswi kelas 

X.5, pada tanggal 25 Mei 2011). 

 

Dari pendapat yang telah diutarakan oleh informan, ternyata 

untuk membedakan antara kerudung dengan jilbab banyak yang belum 

mengerti. Persepsi informan tentang jilbab tidak lain adalah kerudung, 

bukan busana muslimah. Hal ini seperti yang telah dijabarkan oleh 

informan mengenai pengertian jilbab yang syar‟i. Meskipun demikian, 

ketika informan diberi pertanyaan dengan menggunakan istilah “busana 

muslimah”, informan dapat menjelaskan pengertian dari busana 

muslimah seperti yang di sebutkan dalam hadis meskipun belum sampai 
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detail dengan syarat-syaratnya. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diutarakan oleh Milha, siswi kelas XI.IPS.1 yang menyatakan bahwa: 

“Busana muslimah adalah busana yang dipakai oleh seorang 

muslimah untuk menutupi aurat. Busananya tidak ketat, tidak 

tipis, dan busana  yang tidak mengundang syahwat/nafsu lelaki 

yang melihatnya.” (wawancara 28 Mei 2011). 

 

Begitu juga dengan Zulfa yang menyatakan: 

“Busana muslimah adalah busana yang sopan, yang dipakai oleh 

seorang muslimah untuk menutupi aurat. Busananya tidak 

tembus pandang, tidak ketat atau dapat menampakkan bagian 

lekuk tubuh wanita.” (wawancara 28 Mei 2011). 

 

Dari pernyataan yang telah diungkapkan oleh informan, dapat 

disimpulkan bahwa siswi di SMA Negeri 1 Welahan dapat mengartikan 

pengertian busana muslim/jilbab meskipun belum sampai pada syarat-

syarat jilbab/busana muslim yang syar‟i secara detail. Selain itu, dari 

apa yang diungkapkan oleh informan, menunjukkan bahwa pada saat ini 

telah terjadi pengerucutan makna dari kata “jilbab” yang dahulu 

dimaksudkan sebagai baju panjang yang dapat menutupi aurat menjadi 

kerudung yang hanya dapat menutupi aurat bagian atas, dimulai dari 

kepala hingga turun ke dada. 

 Mengenai jilbab gaul yang saat ini banyak bermunculan, 

informan menanggapi hal itu sebagai suatu kreatifitas manusia dan 

boleh saja dikenakan asalkan jilbab tersebut sesuai dengan syariat 

agama. Seperti penegasan Livianka, siswi kelas XI yang mengatakan 

bahwa: 

“dengan adanya jilbab gaul, justru hal itu malah bagus karena 

sekarang wanita bisa lebih percaya diri saat mengunakan jilbab 
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dan tidak usah merasa ketinggalan zaman.” (wawancara 27 Mei 

2011). 

 

Begitu juga Vera yang mengatakan bahwa: 

“dengan adanya jilbab gaul, asalkan masih dalam batas yang 

wajar dan tidak menyalahi aturan agama Islam, saya rasa hal itu 

malah bagus karena dengan seperti itu, wanita-wanita Islam 

menunjukkan kreatifitasnya dalam merancang busana.” 

(wawancara 28 Mei 2011). 

 

Banyaknya wanita yang mengaku muslim sedangkan dia dalam 

bepakaian terkadang kurang sesuai dengan syariat agama, menurut 

informan hal ini sangat memalukan karena merupakan perbuatan dosa. 

Nisa, salah seorang informan yang penulis wawancara menegaskan 

bahwa: 

“Pakaian yang semestinya dikenakan oleh muslimah hendaklah 

yang sesuai dengan syariat agama. Bukan pakaian yang masih 

dapat memperlihatkan auratnya, sehingga dapat memancing 

syahwat lelaki yang melihatnya.” (wawancara 27 Mei 2011). 

 

  

b. Nilai-Nilai Agama 

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, ada dua 

pendapat yang menyatakan bahwa mengenakan jilbab merupakan suatu 

keharusan yang wajib di lakukan oleh muslimah, dan ada pula yang 

berpendapat bahwa mengenakan jilbab bukan suatu keharusan akan 

tetapi kesadaran yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim di dunia. 

Apabila mengenakan jilbab adalah suatu keharusan, maka hal itu 

merupakan paksaan. Namun jika dari diri individu mempunyai 

kesadaran untuk melakukannya tanpa adanya paksaan maupun tekanan 
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dari pihak lain, maka dalam mengenakan jilbab tidak akan merasa 

terbebani karena melakukan sesuatu yang disukai. 

Seperti penegasan Nisa yang mengatakan bahwa: 

“bejilbab tidak suatu keharusan apalagi paksaan. Berjilbab harus 

dari hati dan itupun harus dijalani dengan niat yang mantap dan 

ikhlas. Jadi, kita berjilbab karena Allah SWT dan dalam 

memakainya pun tidak merasa terbebani.” (wawancara 27 Mei 

2011). 

 

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Zulfa, siswi 

kelas X.4 yang menegaskan bahwa: 

“sebagai seorang muslim, wanita diwajibkan untuk menutup 

aurat, yaitu dengan menggunakan busana yang panjang dan juga 

menutupi seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan bagian 

wajah. Jadi, mengenakan jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim.” (wawancara 28 Mei 2011). 

 

Menggunakan jilbab merupakan tindakan yang baik dan sesuai 

dengan ajaran agama. Akan tetapi, dengan hanya menggunakan jilbab 

saja, tidak dapat menjamin muslimah mempunyai akhlak yang baik. 

Banyak muslimah yang menggunakan jilbab, akan tetapi dalam 

berbicara dan bertingkah laku masih banyak yang tidak sesuai dengan 

ajaran agama seperti menggunjing, bertengkar, dan sebagainya. 

Seperti yang diungkapkan oleh Milha, siswi kelas XI. IPS 1 yang 

mengatakan bahwa: 

“Belum tentu orang yang memakai jilbab sudah pasti berakhlak 

mulia. Banyak sekali orang yang berjilbab tetapi tidak 

mencerminkan budaya Islam seperti menggunjing, bertengkar 

dan lain-lain. Jadi, berjilbab bukanlah jaminan muslim 

berakhlak mulia” (wawancara 28 Mei 2011). 
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Dari penjelasan yang diungkapakan oleh siswi yang telah 

dimintai keterangan, mereka juga menambahkan mengenai agama yang 

mengatur wanita dalam menutup auratnya. Menurut mereka, jilbab 

merupakan identitas seorang muslimah. Oleh karena itu, sebaiknya 

dijaga dengan baik tanpa harus mengotorinya dengan perbuatan keji 

yang dilakukannya. Jadi yang dijaga dan dilindungi bukan hanya 

jasadnya namun juga hatinya.  

Saat siswi ditanyai mengenai ajaran agama yang mengatur 

umatnya untuk menutup aurat, sebagian besar menyatakan mengerti 

mengenai hal itu meskipun hanya sedikit yang mereka ketahui. 

Pengetahuan ini mereka dapatkan dari pelajaran yang sering diajarkan 

oleh guru agama pada saat mengajar di kelas dan juga dari guru 

mengajinya di luar sekolah. 

Seperti yang dikatakan oleh Livianka, siswi kelas XI. IPA 1 

yang menyatakan bahwa: 

“saya mengetahui beberapa ajaran agama yang mengatur 

seorang muslimah untuk menggunakan jilbab dari guru agama 

di sekolah dan juga dari guru mengaji saya. Di Al-Qur‟an 

dijelaskan bahwa wanita hendaknya menggunakan jilbab dan 

ada pula hadis yang menjelaskan hal itu.” (wawancara 25 Mei 

2011). 

 

Linda juga menegaskan bahwa: 

“sudah jelas bahwa di Al-Qur‟an dijelaskan mengenai wanita 

muslimah yang hendaknya menggunakan jilbab dan ada pula 

hadis yang menjelaskan hal itu. Jadi, sudah seharusnya seorang 

muslim menggunakan jilbab. ” (wawancara 25 Mei 2011). 
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Dengan pengetahuan yang mereka dapatkan dan juga dari 

banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang mengenakan jilbab, 

menurut informan cukup mencitrakan image SMA sebagai sekolah 

religi. Hal ini disampaikan oleh Khilya, siswi kelas XI IPA 2 yang 

mengungkapkan bahwa: 

“dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

mengenakan jilbab, bisa membangun image SMA sebagai 

sekolah yang religius. Hal ini dikarenakan selain siswinya yang 

banyak menggunakan jilbab, di sekolah juga sering diadakan 

kegiatan-kegiatan yang berbau Islami.” (wawancara 25 Mei 

2011). 

 

c. Sikap dan Perilaku 

 Dari hasil wawancara dan juga observasi yang penulis 

lakukan, tenyata siswi di SMA Negeri 1 Welahan ada yang 

mengenakan jilbab pada saat di sekolah saja dan ada pula yang 

mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Meskipun mereka 

mengungkapkan sudah yakin dengan jilbab yang mereka pakai, akan 

tetapi keyakinan itu dijalankan pada saat di sekolah dan ada juga yang 

memang menyakininya dengan cara mengenakannya setiap saat. Seperti 

yang ditegaskan oleh Nisa yang mengatakan bahwa: 

“Saya ingin membiasakan diri untuk berjilbab dalam kehidupan 

keseharianku. Alhamdulillah kemanapun saya pergi, jilbab 

selalu menemaniku.”(wawancara 27 Mei 2011) 

 

Hal ini berbeda dengan yang disampaikan oleh Endah, siswi 

kelas XI IPS 2 yang menyatakan bahwa: 

“saya biasanya mengenakan jilbab pada saat di sekolah. 

Sedangkan di luar sekolah kadang-kadang pakai” (wawancara 

28 Mei 2011). 
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Begitu juga dengan penuturan Putri, yang mengatakan bahwa: 

“saya menggunakan jilbab hanya pada saat di sekolah dan 

kadang-kadang juga saat berpergian” (wawancara 25 Mei 2011). 

 

Beberapa siswi yang telah diwawancara menyatakan setelah 

mereka mengenakan jilbab, terjadi perubahan sikap, perilaku maupun 

pergaulannya dalam sehari-hari. Menurut beberapa siswi, dengan 

menggunakan jilbab, mereka merasa sikap dan perilakunya menjadi 

lebih baik. Dalam bergaul pun mereka merasa ada perubahan yang lebih 

baik.  

Seperti yang diungkapkan oleh Ista, dia menyatakan bahwa: 

“saya merasa ada perubahan dalam saya bertingkah laku 

maupun bergaul. Dalam berbicara, saya lebih berhati-hati agar 

tidak menimbulkan dosa.”(wawancara 25 Mei 2011). 

 

Mustiko, satpam di SMA Negeri 1 Welahan juga 

mengungkapkan hal yang serupa, yaitu bahwa: 

“siswa di SMA Negeri 1 Welahan orang-orangnya sangat ramah 

dan jarang yang melanggar tata tertib sekolah. siwinya juga 

dalam berbusana terlihat sopan.” (wawancara  17 Mei 2011). 

 

Anis, salah satu guru di SMA Negeri 1 Welahan juga 

membenarkan hal itu. Dia menyampaikan bahwa: 

“Alhamdulillah, siswi di SMA Negeri 1 Welahan tidak ada yang 

terlibat kasus ataupun pelanggaran-pelanggaran. Dalam 

bertatakrama pun hampir semuanya baik dan sopan.” 

(wawancara  17 Mei 2011). 
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2. Faktor-Faktor Penyebab Siswi di SMA Negeri 1 Welahan Mengenakan 

Jilbab 

  Banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang mengenakan 

jilbab, tentu ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil 

wawancara yang penulis lakukan, yang menyebabkan siswi SMA Negeri 1 

Welahan banyak yang mengenakan jilbab adalah karena 5 (lima) faktor. 

Faktor tersebut diantaranya adalah faktor dari dalam diri, faktor lingkungan, 

dorongan dari guru, trend/mode dan faktor keluarga. Dari kelima faktor 

tersebut, berdasarkan hasil wawancara faktor yang paling dominan adalah 

faktor lingkungan. Selain faktor lingkungan, faktor lain yang cukup banyak 

di ungkapkan oleh informan adalah faktor kesadaran diri, meskipun 

kesadaran diri tersebut juga karena pengaruh lingkungan, didikan di 

keluarga maupun ajaran-ajaran agama yang informan dapatkan baik di 

sekolah, di masyarakat maupun di dalam keluarga. Seperti yang di 

ungkapkan oleh Khoirun Nisa‟ yang mengatakan bahwa: 

“Faktor yang paling mendasar dalam saya mengenakan jilbab 

adalah dari hati yang paling dalam dan tanpa adanya paksaan dari 

siapapun. Bila hati sudah berkata iya dan mantap, pasti apapun 

yang akan kita lakukan menjadi terasa menyenangkan”(wawancara 

27 Mei 2011). 

 

Siti juga membenarkan hal itu seperti penegasanya bahwa: 

“Faktor yang paling mendasar dalam saya mengenakan jilbab 

adalah dari diri sendiri. Dengan ajaran agama yang saya dapatkan, 

saya terdorong untuk mengenakan jilbab. Saya malu kalau 

mengaku Islam tapi tingkah laku dan perbuatan saya tidak sesuai 

dengan ajaran agama Islam.”(wawancara 28 Mei 2011). 
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  Dari beberapa siswi yang penulis wawancara, ada pula yang 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang mendorong siswi mengenakan 

jilbab adalah dorongan dari guru di sekolah untuk selalu menutup aurat. Hal 

ini seperti yang ditegaskan oleh Faza, siswi kelas X.1 yang menyatakan 

bahwa: 

“selama ini, guru agama di SMA Negeri 1 Welahan sering 

memberikan nasehat mengenai hikmah memakai jilbab. Meskipun 

tidak secara langsung mengatakan untuk wajib memakai jilbab, 

akan tetapi dari apa yang disampaikan membuat saya merasa 

bahwa berjilbab banyak sekali keuntungannya dan saya jadi 

terdorong untuk memakainya. Padahal, awal masuk SMA saya 

tidak memakai jilbab.”(wawancara 25 Mei 2011). 

 

   Selain alasan dorongan dari guru, ada pula yang berawal dari latar 

belakang keluarga sehingga sejak kecil informan mengenakan jilbab. 

Karena informan anak dari seorang tokoh agama, sehingga 

mempengaruhinya dalam mengenakan jilbab. 

Seperti penegasan Anis bahwa: 

“kebetulan kakek saya adalah seorang kiyai di desa saya. Orang tua 

saya juga ustad mengaji di masjid. Dari keluarga yang cukup religi, 

sehingga ajaran-ajaran yang diterpkan di keluarga saya juga 

bernuansakan islami, seperti anjuran untuk memakai jilbab.” 

(wawancara 28 Mei 2011). 

 

  Beda siswi tentu beda pula pemikirannya. Jika ada siswi yang 

mengenakan jilbab karena faktor lingkungan, keluarga, dan pendidikan, 

maka ada pula siswi yang mengenakan jilbab karena trend atau mode. 

Meskipun alasan tersebut bukanlah alasan yang utama, akan tetapi di 

samping beberapa alasan yang dikemukakan oleh informan, ada pula alasan 
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karena maraknya berjilbab sehingga informan terdorong untuk mengikuti 

trend/mode yang ada.  

Seperti yang diungkapkan oleh Rohmah, siswi kelas XI. IPS 3 

yang menyatakan bahwa: 

“awalnya saya tidak memakai jilbab. Akan tetapi, setelah banyak 

teman-teman saya yang memakai jilbab, dan model-model jilbab 

juga semakin berfariasi, akhirnya saya ikut menggunakannya.” 

(wawancara 25 Mei 2011). 

 

  Dari faktor lingkungan, informan banyak yang menjadikan hal ini 

sebagai salah satu faktor utama siswi di SMA Negeri 1 Welahan banyak 

yang mengenakan jilbab, meskipun pada akhirnya kesadaran dari informan 

sendiri yang menjadikannya mengenakan jilbab. Lingkungan yang paling 

dominan dalam mempengaruhi siswi untuk mengenakan jilbab adalah 

lingkungan sekolah. Selain kegiatan di sekolah banyak yang bernuansa 

islami, di sekolah siswinya juga banyak yang mengenakan jilbab, ditambah 

lagi dorongan dari guru di sekolah. Berdasarkan keterangan yang diberikan 

oleh Nisa pada wawancara yang dilakukan  tanggal 27 Mei 2011, 

mengatakan bahwa: 

“Awalnya memang lingkungan yang sangat dominan dalam 

mempengaruhi saya untuk mengenakan jilbab. Lingkungan 

bermain, sekolah, keluarga, semua turut mendorong saya untuk 

berjilbab. Akan tetapi, lama-lama saya berjilbab bukan dari semua 

itu, melainkan saya berjilbab karena saya ingin menyempurnakan 

keislaman saya dengan berjlbab yang baik dan benar. ” 

 

Faila juga menegaskan bahwa: 

“yang paling dominan mempengaruhi saya untuk berjilbab adalah 

lingkungan sekolah saya. Di sekolah, siswinya banyak yang 

menggunakan jilbab. Kegiatan-kegiatan di skolah juga banyak yang 

bernuansakan Islami. Jadi, di lingkungan yang serba Islami, 
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rasanya malu jika hanya saya yang tidak menggunakan jilbab.” 

(wawancara 25 Mei 2011). 

 

Fitria juga mengungkapkan hal yang serupa, yaitu bahwa: 

“lingkungan sekolah yang selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan 

Islami menjadikan saya terdorong untuk memakai jilbab. Siswi-

siswinya juga hampir semuanya menggunakan jilbab. Saya juga 

merasa kalau sebaiknya saya menggunakan jilbab demi kebaikan 

diri saya sendiri. ” (wawancara 25 Mei). 

 

  Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan siswi di SMA Negeri 

1 Welahan, secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa siswi dalam 

mengenakan jilbab tidak ada unsur paksaan. Meskipun banyak faktor yang 

mempengaruhi siswi dalam mengenakan jilbab, akan tetapi siswi mengakui 

bahwa dorongan dan ajaran yang didapatkannya yang menggugah hati siswi 

untuk mengenakan jilbab yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan juga 

dapat menghindarkan siswi dari perbuatan tercela serta dapat melindunginya 

dari gangguan laki-laki yang melihatnya. 

  

B. Pembahasan 

1. Persepsi Siswi di SMA Negeri 1 Welahan dalam Mengenakan Jilbab 

 Persepsi pola berbusana yang berkembang di kalangan siswi SMA 

Negeri 1 Welahan sangat beragam. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Rahmat (2007:51) yang menyatakan bahwa persepsi setiap individu dapat 

sangat berbeda walaupun yang diamati benar-benar sama. 

a. Persepsi Tentang Busana Musliamah 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada siswi 

SMA Negeri 1 Welahan mengenai pemahaman siswi dalam hal busana 
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muslim, mereka menyatakan bahwa busana muslimah yang baik adalah 

busana yang dapat menutupi seluruh aurat, tidak tipis, tidak ketat. Dari 

pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswi mengenai 

busana muslimah sesuai dengan penafsiran busana muslimah/jilbab menurut 

Ar Ramaadi (2007:15) yang menyatakan bahwa jilbab/busana muslim 

adalah pakaian yang berfungsi untuk menutupi perhiasan wanita dan 

auratnya, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan 

dua telapak tangan. Akan tetapi, untuk menjelaskan mengenai busana 

muslim/jilbab ternyata sebagian siswi ada yang menganggap bahwa busana 

muslim berbeda dengan jilbab. 

Menurut siswi yang penulis wawancara, sebagian ada yang 

mengungkapkan bahwa jilbab adalah kerudung untuk menutupi kepala dan 

dada. Sedangkan busana muslimah adalah pakaian panjang yang dapat 

menutup aurat dan dilengkapi dengan kerudung. Dengan demikian, telah 

terjadi pengerucutan makna mengenai jilbab menurut beberapa ahli dengan 

jilbab menurut beberapa siswi di SMA Negeri 1 Welahan. Selain itu, siswi 

juga banyak yang tidak mengetahui busana muslimah/jilbab yang syar’i 

seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghifari (2003) mengenai jilbab yang 

syar’i menurut Al-Qur‟an dan As-Sunah. 

Persepsi siswi yang kurang sesuai dengan kriteria jilbab syar‟i 

menurut Al-Qur‟an dan As-Sunah dikarenakan banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh David Krech dan 

Ricard Crutcfield dalam Jalaludin Rahmat (2007:52-58), mereka 
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mengemukakan bahwa seseorang dalam mempersepsi sesuatu dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu perhatian, faktor fungsional dan faktor struktural. 

Dari faktor perhatian, siswi terbiasa melihat orang-orang yang 

memakai busana panjang dan tertutup di lingkungan sekitarnya. Orang-

orang yang menggunakan pakaian seperti itu mengatakan bahwa mereka 

menggunakan jilbab. Dari pernyataan itulah, siswi terpengaruh dalam 

mempersepsikan jilbab/busana muslimah, sehingga apa yang dilihat dan 

didengar siswi dapat mempengaruhi perhatiannya mengenai busana 

muslimah yang kemudian menjadikan siwi mempersepsikan busana 

muslimah seperti apa yang dilihat dan didengarnya.  

 Dari faktor fungsional lebih menekankan pada orang yang 

mempersepsi, seperti bagaimana siswi mempersepsi pemakaian jilbab 

dengan dipengaruhi oleh pengalaman yang didapatkan siswi, kebutuhan dan 

hal-hal lain seperti faktor dari individu. Sebagai contoh, informan 

mempersepsikan pengertian busana muslimah dari pengalamannya dalam 

mendapatkan materi mengenai pengertian busana muslim/jilbab yang sering 

diucapkan oleh guru maupun materi yang di terima siswi pada saat 

mendapatkan pengetahuan tentang keagamaan, terutama mengenai busana 

muslim yang disampaikan oleh guru agama di sekolah maupun di luar 

sekolah. Faktor yang terakhir yaitu faktor struktural. Pada faktor   ini lebih 

menekankan pada bagaimana stimulus yang berasal dari luar mempengaruhi 

sistem saraf individu. Dari fakta-fakta yang di terima oleh informan 

mengenai busana muslimah, menjadikan informan mempersepsikan busana 
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muslimah sesuai dengan stimulus yang diterima informan dari luar. Sebagai 

contoh, karena banyak yang mengatakan busana muslimah adalah busana 

yang panjang dan menutupi aurat, maka setiap orang yang menggunakan 

busana panjang dan menutupi aurat dikatakan memakai busana muslimah. 

Padahal, yang memakai busana seperti itu tidak hanya muslim saja. Siapa 

saja berhak memakai busana seperti itu meskipun dia bukan orang muslim. 

 Berdasarkan faktor-faktor yang diterima oleh informan dalam  

mempersepsikan mengenai berjilbab cukup baik karena sudah sesuai dengan 

pengertian umum mengenai jilbab/busan muslimah meskipun belum 

mencapai pada kriteria jilbab/busana muslimah yang syar’i menurut para 

ahli. Hal ini berarti membuktikan bahwa stimulus yang diterima siswi 

memang baik sehingga menghasilkan persepsi yang baik pula.  

 

b. Nilai-Nilai Agama 

Nilai Agama secara hakiki sebenarnya merupakan nilai yang memiliki 

dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai yang 

lainnya. Nilai ini bersumber dari kebenaran tertinggi yang datangnya dari 

Tuhan. Cakupan nilainya pun lebih luas. Struktur mental manusia dan 

kebenaran mistik-transendental merupakan dua sisi unggul yang dimiliki 

nilai agama. Karena itu, nilai tertinggi yang harus dicapai adalah kesatuan 

(unity). Kesatuan berarti adanya keselarasan semua unsur kehidupan, antara 

kehendak manusia dengan perintah Tuhan, antara ucapan dan tindakan atau 

antara itikad dengan perbuatan.  
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Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh siswi mengenai nilai-

nilai agama yang mengatur pola berbusana seorang muslim cukup baik, 

karena hampir sesuai dengan apa yang tertuang dalam Al-Qur‟an dan hadis 

meskipun belum begitu detail pemahaman yang siswi ketahui. Meskipun 

demikian, pendapat yang disampaikan oleh beberapa siswi sudah sesuai 

dengan apa yang tertulis dalam surat An-Nuur ayat 31 mengenai gambaran 

umum jilbab secara garis besarnya. 

 

c. Sikap dan Perilaku 

Ketika siswi SMA Negeri 1 Welahan ditanya seputar keyakinannya 

dalam mengenakan jilbab, mereka menjawab sudah yakin dan mantap dalam 

mengenakannya. Akan tetapi, keyakinan dan kemantapan yang mereka 

miliki tersebut ternyata tidak semua siswi menjalankannya. Berdasarkan 

hasil wawancara dan juga pengamatan di lapangan, ternyata tidak sedikit 

siswi yang mengenakan jilbab hanya pada saat mereka sekolah saja. Di luar 

dari jam sekolah, banyak siswi yang tidak mengenakan jilbabnya secara 

sempurna. Ada yang memakai baju pendek dan ada pula yang menggunakan 

baju ketat. Meski demikian, tidak semuannya seperti demikian. Ada pula 

siswi yang tetap konsisten mengenakan jilbabnya saat sekolah, maupun saat 

di luar sekolah. 

Dari sikap maupun perilaku yang siswi tunjukkan tesebut, apabila 

dikaji dengan fungsi moral, bisa dikatakan kurang sinkronnya antara kerja 

jiwa dengan otak, dimana kemauan itu diletakkan sebagai indikator, supaya 

hidup ini dapat ditempuh dengan harmonis hal ini sesuai dengan apa yang 
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disampaikan oleh Burhanudin Salam mengenai ketidak sinkronan antara 

kerja jiwa dengan kerja otak, karena apa yang secara teori dipegang oleh 

siswi tidak sepenuhnya di jalankan, maka hidup yang ditempuh oleh siswi 

pun menjadi kurang harmonis antara teori dengan prakteknya. 

 Dalam kenyataan, manusia hidup memang mempunyai otonomi 

atas dirinya, akan tetapi manusia tidak bebas sepenuhnya. Dalam kehidupan 

manusia terikat pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. 

Ketentuan-ketentuan itu merupakan sumber moral yang salah satu 

diantaranya  adalah ketentuan agama yang berdasarkan wahyu. Agam Islam 

mengajarkan umatnya untuk mengenakan jilbab, seperti yang tertuang 

dalam Al-Qur‟an surat al-Ahzab ayat 33. 

Jika ketentuan-ketentuan itu yang merupakan sumber moral 

dilanggar, maka pelanggaran ketentuan itu akan mendapatkan sanksi. Sanksi 

itu dapat berupa hukuman oleh Tuhan, seperti yang dinyatakan oleh 

Daroeso mengenai sanksi moral. 

 

2. Faktor-Faktor Penyebab Siswi SMA Negeri 1 Welahan Mengenakan 

Jilbab 

Berdasarkan hasil wawancara, telah didapatkan lima faktor yang 

mempengaruhi siswi di SMA Negeri 1 Welahan dalam mengenakan jilbab. 

Faktor tersebut diantaranya adalah faktor dari lingkungan, kesadaran diri, 

dorongan dari guru, latar belakang keluarga, dan juga faktor mengikuti 

trend/mode. Pada prinsipnya, faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan pada 
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faktor stimulus dari internal dan eksternal, seperti yang dinyatakan oleh Bimo 

Walgito dalam bukunya yang berjudul pengantar psikologi umum (2002: 171-

174) mengenai beberapa teori yang diajukan untuk memberikan gambaran 

tentang seberapa jauh peranan dari stimulus intenal dan eksternal dalam 

memicu terjadinya motifasi untuk seseorang melakukan sesuatu.  

Berdasarkan apa yang telah di ungkapkan oleh informan, maka faktor-

faktor penyebab siswi di SMA Negeri 1 Welahan adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Lingkungan 

Siswi menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi dirinya dalam 

menggunakan jilbab adalah karena faktor lingkungan terutama lingkungan 

sekolah. Di sekolah, hampir semua siswinya menggunakan jilbab. Selain itu, 

ajaran yang didapat serta kebiasaan di sekolah yang kesehariannya 

melakukan kegiatan yang berbau Islami menjadikan siswi semakin yakin 

dalam menggunakan jilbab. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Walgito (2002: 171-174) yang menyatakan bahwa dengan adanya stimulus 

yang datang dari luar mempengaruhi siswi dalam melakukan sesuatu. 

Dengan adanya pengaruh dari lingkungan sekolah, siswi SMA Negeri 1 

Welahan memutuskan untuk menggunakan jilbab. 

b. Faktor Dari Diri 

Dari apa yang telah informan sampaikan mengenai faktor-faktor 

menyebabkan mereka mengenakan jilbab, salah satu diantaranya adalah 

faktor dari dalam diri sendiri. Ketika siswi mendapatkan stimulus dengan 



58 

 

melihat dan mendengar adanya aturan mengenakan jilbab, siswi berinisiatif 

untuk mengenakannya tanpa menunggu disuruh maupun dipaksa. 

Seseorang yang merasa malu karena bagian tubuhnya terlihat, maka 

orang tersebut akan berusaha untuk menutupnya. Beberapa siswi ada yang 

mengungkapkan bahwa  dia tidak ingin diganggu oleh laki-laki yang 

melihatnya karena pakaian yang dikenakannya mengundang nafsu syahwat. 

Oleh karena itu, siswi tersebut berinisiatif untuk mengenakan jilbab agar 

tubuhnya dapat terlindungi dan tertutup dengan baik. Inisiatif inilah yang 

disebut dengan teori insting yang dinyatakan oleh Walgito (2002: 172). 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara siswi menyatakan bahwa dirinya 

mendapatkan ajaran mengenai agama Islam yang menyatakan bahwa 

apabila seseorang tidak mentaati aturan dari Allah maka akan mendapatkan 

siksa. Sedangkan bagi yang melakukannya akan mendapatkan pahala. 

Dengan mengenakan jilbab secara baik dan benar, manusia akan 

mendapatkan pahala, dan untuk yang tidak mengenakan jilbabnya dengan 

baik, maka akan berdosa dan nantinya akan mendapatkan siksa atas dosa-

dosa yang diperbuatnya. 

Dengan adanya hadiah (reward) sebagai insentif yang positif dan 

hukuman (punishement) sebagai insenif yang negatif, menjadikan siswi di 

SMA Negeri 1 Welahan memilih untuk mengenakan jilbab, meskipun ada 

yang baru dalam taraf mengenakan jilbab di sekolah saja. 
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c. Faktor Latar Belakang Keluarga 

Beberapa siswi menyatakan bahwa salah satu faktor yang 

mempengaruhinya dalam mengenakan jilbab adalah dari faktor latar 

belakang keluarga. Siswi yang berasal dari keluarga agamis, cenderung 

menggunakan jilbab sejak kecil. Menurut siswi yang penulis wawancara, di 

rumahnya hampir setiap hari di tanamkan nilai-nilai agama oleh kedua 

orang tuanya maupun kakeknya, karena orang tua maupun kakeknya adalah 

seorang ustad mengaji. Dari pernyataan yang disampaikan oleh siswi 

mengenai latar belakang keluarga yang juga menjadi faktor penyebab siswi 

menggunakan jilbab, maka hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh 

Walgito (2002: 172) mengenai motif seseorang menggunakan jilbab yaitu 

karena adanya dorongan lingkungan, yang dalam hal ini adalah lingkungan 

keluarga. 

d. Faktor Dorongan Dari Guru 

Di SMA Negeri 1 Welahan, meskipun sekolah negeri akan tetapi 

kegiatan yang dilakukan hampir kesehariannya berbau Islami. Siswi di 

SMA Negeri 1 Welahan mengakui bahwa salah satu faktor pendorong 

mereka menggunakan jilbab adalah karena adanya dorongan dari guru. 

Nasehat untuk mengenakan jilbab yang sering diutarakan oleh guru agama 

menjadikan salah satu alasan siswi untuk memakai jilbab. Dengan adanya 

dorongan dari guru, menjadikan siswi di SMA Negeri 1 Welahan banyak 

yang menggunakan jilbab. Hal ini sesuai dengan pendapat Walgito (2002: 
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172) mengenai teori dorongan yang mempengaruhi motif seseorang dalam 

melakukan sesuatu. 

e. Faktor Mengikuti Trend/Mode 

Kadang-kadang organisme mencoba untuk menaikkan level tension-

nya atau arousalnya, sedangkan pada waktu yang lain menurunkan 

tensionnya. Dari apa yang telah disampaikan oleh siswi, bahwa salah satu 

faktor yang menjadikan siswi mengenakan jilbab adalah karena trend/mode, 

sehingga hal inilah yang menjadikan siswi mudah melepaskan jilbabnya. 

Pada saat siswi di sekoah, mereka menutup rapat-rapat auratnya. Akan 

tetapi, pada saat siswi sudah di luar sekolah, mereka dengan mudah 

mengubah gaya berbusananya. 

Naik turunnya tinggat keyakinan siswi dalam mengenakan jilbab, 

sehingga dalam menggunakan jilbanya pun mudah berubah-ubah sesuai 

dengan tingkat keyakinannya. Perlu adanya penguatan kepercayaan dan 

keyakinan yang semestinya dimiliki oleh siswi di SMA Negeri 1 Welahan, 

sehingga apa yang menjadi keyakinannya tidak dengan mudah dapat di 

rubah. Dengan demikian, antara apa yang ada dalam teori ataupun fikiran 

siswi, dapat sesuai dengan apa yang dilakukannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian mengenai persepsi siswi di SMA Negeri 1 

Welahan dalam berjilbab, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi  siswi di SMA Negeri 1 Welahan pada umumnya sudah bagus dan 

sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama Islam, yaitu bahwa jilbab/busana 

muslimah yang baik adalah busana yang dapat menutupi aurat seorang 

muslimah. Namun demikian, teori dengan prakteknya tidak sepenuhnya 

sinkron karena siswi di SMA Negeri 1 Welahan meyakini jilbab yang mereka 

kenakan, akan tetapi keyakinan itu ada yang hanya di terapkan di sekolah saja, 

meskipun ada pula yang tetap konsisten mengenakannya saat di sekolah 

maupun di luar sekolah. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan siswi mengenakan jilbab ada lima faktor. 

Faktor tersebut diantaranya adalah faktor dari lingkungan, kesadaran diri, 

dorongan dari guru, latar belakang keluarga, dan juga faktor mengikuti 

trend/mode. Dari kelima faktor tersebut, faktor yang paling dominan 

disebutkan siswi sebagai alasan mengenakan jilbab adalah faktor dari 

lingkungan, terutama lingkungan di sekolah. Selain karena di sekolah 

mayoritas siswinya mengenakan jilbab, kegiatan yang bernuansa religi yang 

sering diadakan sekolah serta adanya dorongan dari guru di sekolah 

menjadikan siswi terdorong untuk mengenakan jilbab. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas, maka saran dari penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengenakan jilbab merupakan perbuatan yang baik karena selain menjalankan 

perintah agama juga degan mengenakan jilbab, seseorang dapat terhindar dari 

perbuatan zina. Akan tetapi, seharusnya jilbab yang dikenakannya sesuai 

dengan syariat agama dan dalam mengenakannya seharusnya dengan senang 

hati dan konsisten. 

2. Setelah mengenakan jilbab dengan baik dan sesuai syariat agama, sebaiknya 

diimbangi dengan sikap dan perbuatan yang sesuai juga dengan ajaran agama. 

Dengan demikian, bukan hanya jilbabnya yang dijaga, akan tetapi 

perbuatannya juga dijaga, sehingga seseorang mampu mendapatkan 

kebahagiaan dunia dan akhirat. 

3. Karena banyak siswi yang belum mengetahui mengenai kriteria jilbab yang 

syar‟i, maka sebaiknya dilakukan sosialisasi oleh guru (terutama guru agama 

Islam) mengenai kriteria jilbab yang syar‟i dan juga mengenai manfaat 

berjilbab, sehingga dapat mendorong siswinya untuk memakai jilbab yang baik 

dan benar. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Khoirun Nisa 

Kelas   : X.4 

Hari/ tanggal : Jum‟at, 27 Mei 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Persepsi saya mengenai busana muslimah adalah busana yang 

memenuhi syarat Islam (yang dapat menutupi aurat), tidak hanya untuk 

mengikuti trend mode busana muslimah moder seperti yang marak pada 

saat ini. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : Jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang menutupi bagian kepala, 

hingga hanya bagian muka saja yang terlihat. Jilbab yang baik menurut 

saya adalah jilbab yang tidak transparan, sehingga tidak terlihat anggota 

tubuh sperti rambut dan telinga. Tidak ketat dan menutupi dada. 

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : Menurut saya, mengikuti jilbab gaul syah-syah saja , asalkan tidak 

terlalu berlebihan dan tidak bertolak belaang dengan syarat Islamiah. 
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4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 

Jawab : Alhamdulillah, kemanapun saya pergi entah dekat atau jauh selalu 

mengenakan jilbab. Berjilbab adalah wajib bagi seorang muslimah itupun 

harus ikhlas. Berjilbab juga tidak paksaan, tergantung individu. Bila ada 

orang yang tidak berjilbab dan kerap memamerkan auratnya di tempat 

umum sangat tidak mencerminkan budaya Islamiah. 

5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : Pakaian yang mencukupi syariat Islam, tidak transparan, tidak 

ketat dan nyaman dipandang orang. Dewasa ini, marak sekali remaja 

muslimah yang mengenakan jeans ketat, sehingga menggoda nafsu kaum 

lelaki. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : Berjilbab tidak suatu keharusan apalagi paksaan. Berjilbab harus 

dari hati dan itupun harus dijalani dngan niat yang mantap dan ikhlas 

lillahi ta‟ala. Jadi, kita berjlbab karena Allah SWT, bukan karena ikut-

ikutan trend atau mode saat ini. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : Belum tentu. Banyak sekali orang berjilbab tetapi tidak sama 

sekali mencerminkan budaya Islami (akhlaqul mahmuda). Ada orang yang 

tidak berilbab, tetapi perilakunya baik. Jadi, bila kita belum siap berjlbab 

jangan dipaksakan. 
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3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : Berjilbab adalah wajib bagi kaum muslimah. Itupun harus tanpa 

paksaan. Bila berjibab kita tidak ikhlas karena Allah SWT, mending kita 

tidak usah bejilbab, mungkin bisa dengan berpakaian yang baik dan sopan. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  

Jawab : Mungkin iya. Secara explisit iya, namun secara implisit belum 

tentu. Menurut saya, majunya suatu pendidikan di Sekolah tergantung dari 

budi pekerti para pelajarnya. 

C. Sikap dan Perilaku 

1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 

Jawab : Sejak duduk di bangku kelas 1 SMP. Itupun aku menuruti 

perkataan orang tua. Akan tetapi, lama-lama aku mulai mengerti manfaat 

berjilbab. Menuut saya, manfaat berjilbab jauh lebih banyak dibanding 

tidak memakai. 

2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : Tidak. Saya ingin membiasakan diri untuk berjilbab dalam 

kehidupan keseharianku. Alhamdulillah kemanapun saya pergi, jilbab 

selalu menemaniku.  

3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : Jelas, pasti ada perubahan dalam bersikap, maupun berprilaku. 

Mungkin perubahan-perubahan yang terjadi tida terlalu signifikan sekali, 

tetapi ada juga perubahan dalam hidup saya. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 
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Jawab : Jelas ada. Pergaulan sesama manusia harus ada batasannya sesuai 

dengan syariat Islam. Adanya batasan dalam bergaul bukan berarti 

membuat kita menjadi kuper. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : jilbab yang sesuai dengan syariat Islam pasi enak dan nyaman 

dikenakan siapa saja. InsyaAllah saya tidak akan merubah mode berjilbab 

saya.  

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : Tentu tidak. Menurut saya, untuk berjilbab mengikuti trend mode 

malah tidak nyaman. Meniru boleh-boleh saja, asalkan sesai dengan 

syariat agama. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 

Jawab : Faktor yang paling mendasar adalah dari hati yang paling dalam 

dan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Bila hati sudah berkata iya dan 

mantap pasti apapun yang akan kita lakukan itu menyenangkan hati. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : waktu dulu memang iya, saya berjilbab karena saran dari teman 

dan orang tua. Akan tetapi, lama kelamaan sayaberjilbab karena saya ingin 

menyempurnakan keislaman saya dengan berjilbab yang baik dan benar. 

4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : Sangat berpengaruh sekali. Saya hidup di lingkungan keluarga 

yang religius, jadi sudah sepantasnya saya mengikuti hal yang baik. 

Berjilbab adalah suatu kebutuhan bagi saya bukan suatu keharusan. 
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5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 

Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Sangat mendorong sekali. Saya sangat bersyukur bisa sekolah di 

SMA N 1 Welahan karena sesuai dengan harapan pendidikan orang tua 

saya. Apalagi banyak kegiatan-kegiatan religi yang selalu diselenggarakan 

di sekolah ini. Banyak manfaatnya bagi siwi-siswi di SMA N 1 Welahan. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Pastinya. Guru agama Islam saya mungkin amat bahagia sekali 

bila siswinya berjilbab semua dan juga diimbangi dengan berbudi pekerti 

yang baik. Mengajak dalam kebaikan adalah terpuji apalagi bisa menjalani 

kebaikan itu, mungkin jauh lebih terpuji. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

 (Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Endah Pujiati 

Kelas   : XI. IPS 2 

Hari/ tanggal : Sabtu, 28 Me 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Busana muslimah adalah busana yang menutupi aurat yang wajib 

dikenakan oleh seorang wanita Islam atau untuk menunjukkan identitas 

seseorang yang diharapkan dengan memakainya akhlaknya juga ikut baik. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : jilbab syar‟i adalah jilbab yang ada cadarnya da diharapkan 

menutupi seluruh bagian atas tubuh kecuali mata. 

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : Sebenarnya tidak apa-apa, malah bagus karena ikut menyebarkan 

identitas dari kaum wanita Islam. Lebih bagus lagi kalau akhlaknya juga 

ikut baik seperti simbolnya (jilbab). 

4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 
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Jawab : Pertama dinasehari. Kalau orangnya masih memamerkan auratnya, 

berarti sama juga memamerkan dosa. 

5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : Pakaian yang nyaman dipakai dan bisa menutupi auratnya, tetapi 

bukan pakaian yang ketat. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : Harus  dan wajib, malah dianjurkan memakai cadar bukan hanya 

jilbab. Karena auratnya wanita adalah perhiasan wanita. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : Tidak juga, karena jilbab bukan jaminan akhlak seseoran menjadi 

baik. 

3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : Yang saya tahu, jilbab adalah simbol dari wanita Islam juga 

simbol bahwa wanita tersebut baik akhlaknya. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  

Jawab : Iya juga didukung dengan tadarusan setiap pagi di SMA ini, sholat 

berjamaah, shalat dhuha, dll. 

C. Sikap dan Perilaku 

1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 

Jawab : Sejak masih kecil 
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2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : saya biasanya mengenakan jilbab pada saat di sekolah. Sedangkan 

di luar sekolah kadang-kadang pakai. 

3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : Ada. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 

Jawab : Ada. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : Tidak ada. Yang penting berjilbab dan bisa menutup aurat. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : Tidak. Intinya memakai jilbab untuk menutupi aurat dan 

menunjukkan simbol keislaman saya. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 

Jawab : Faktor dari diri dan keluarga. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : Ada. 

4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : Pastinya iya. 

5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 
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Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Tidak. Saya memakai jilbab memang dari hati saya sendiri ingin 

memakai. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Tidak sering, alasannya taut menyinggung siswa yang non Islam. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

 (Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Livianka Alfinza Putri 

Kelas   : XI. IPA 1 

Hari/ tanggal : Rabu, 25 Mei 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Busana muslimah adalah busana yang bisa menutupi aurat wanita 

dan bisa menjadi pelindung karena biasanya berpakaian minim atau tebuka 

bisa mengundang syahwat lelaki. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : Jilbab yang bisa membuat pemakainya merasa cantik meskipun 

tertutup dan menutup auratnya.  

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : Menurut saya hal itu malah bagus karena sekarang kegunaan 

jilbab bukan hanya menutup aurat tapi untuk menunjukkan karakter 

pemakainnya. Sebenarnya hal itu bagus-bagus saja selama tidak 

menyimpang dari ajaran agama. 

4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 
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Jawab : Menurut saya hal itu sebenarnya kurang bagus karena aurat 

perempuan seharusnya tertutup. Tetapi hal itu kembali lagi kepada setiap 

individunya sendiri. 

5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : Pakaian yang bisa menutup auratpemakainya dan bisa 

menunjukkan pribadi penggunanya tapi tidak berlebihan. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : Suatu keharusan wanita salah satunya memang menutup aurat. 

Tetapi, tergantung dari individu yang menginginkan memakainya atau 

tidak. Akan tetapi, sebaiknya wanita muslim memakainya. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : belum tentu wanita yang memakai jilbab sudah baik akhlaknya. 

3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : saya mengetahui beberapa ajaran agama yang mengatur seorang 

muslimah untuk menggunakan jilbab dari guru agama di sekolah dan juga 

dari guru mengaji saya. Di Al-Qur‟an dijelaskan bahwa wanita hendaknya 

menggunakan jilbab dan ada pula hadis yang menjelaskan hal itu. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  

Jawab : Mungkin. 

C. Sikap dan Perilaku 
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1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 

Jawab : Sejak saya sekolah SMA. 

2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : saya menggunakan jilbab hanya pada saat di sekolah dan kadang-

kadang juga saat berpergian. 

3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : saya merasa tentram menggunakannya. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 

Jawab : Ada. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : InsyaAllah. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : Tidak juga. Tergantung suasana hati. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 

Jawab : Orang tua dan lingkungan. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : Iya pasti. 

4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : Pastinya iya karena kakek saya seorang ustad. 
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5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 

Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Tentu iya. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Iya. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

 ((Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Linda Lukvitasari 

Kelas   : X.5 

Hari/ tanggal : Rabu, 25 mei 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Menarik, lebih so[pan karena menutupi aurat, terlihat lebih Islami, 

tidak mengundang syahwat/ nafsu lelaki. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : Jilbab yang menutupi aurat wanita terutama rambut dan dada. 

Bahannya tidak tipis dan tidak tembus pandang.  

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : Setuju. Selain menambah cantik juga bisa menjaga kesopanan dan 

akhlak. 

4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 

Jawab : Tidak suka, karena cuma memamerkan kecantikannya didepan 

semua orang agar dipuji. 
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5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : Sopan sesuai syariah Islam. Pakaiannya yang bisa mendatangkan 

manfaat dan tidak mendatangkan dosa. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : Harus karena aurat wanita hanya terlihatkan muka dan kedua 

telapak tangan. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : Belum tentu, karena akhlak yang mulia bukan berasal dari 

penampilan saja melainkan berasal dari budi pekerti dan sopan santun 

yang baik. 

3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : Sudah jelas bahwa di Al-Qur‟an dijelaskan mengenai wanita 

muslimah yang hendaknya menggunakan jilbab dan ada pula hadis yang 

menjelaskan hal itu. Jadi, sudah seharusnya seorang muslim menggunakan 

jilbab. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  

Jawab : Iya. Selain banyak siswi yang memakai jilbab, di sekolah juga 

rutin melakukan kegiatan keagamaan terutama shalat berjamaah. 

C. Sikap dan Perilaku 

1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 
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Jawab : Seak sekolah di Madrasah sampai saat ini. 

2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : Pada saat sekolah dan keluar rumah. 

3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : Ada. Menjadi lebih sopan. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 

Jawab : Ada. Ingin menjadi pribadi yang baik. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : Sudah yakin. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : tidak juga. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 

Jawab : faktor agama. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : Tidak. 

4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : Tidak juga. 

5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 
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Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Iya, kegiatan tersebut membuka pintu hati saya untuk menjadi 

pribadi yang muslimah alami. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Iya. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

 (Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Juranti 

Kelas   : X.2 

Hari/ tanggal : Sabtu, 28 Mei 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Busana yang dipakai oleh seorang muslimah untuk menutupi 

auratnya, sehingga tidak mengundang nafsu kaum adam. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : Jilbab yang dapat menutupi setiap helai rambut kita dan punya 

ukuran yang biasa-biasa saja. Tidak usah yang berlebih-lebihan. 

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : saya mendukung sekali jika sekarang ini banyak model jilbab yang 

dipasarkan baik itu yang sesuai syariat maupun yang paling terbaru saat 

ini. Hal itu dapat meningkatkan muslimah untuk terpacu mengenakannya. 

4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 
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Jawab : hal tersebut kurang patut karena seorang muslimah seharusnya 

mengenakan pakaian yang benar-benar tertutup sehingga tidak 

mengundang syahwat kaum lelaki. 

5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : pakaian yang benar-benar tertutup (dapat menutupi aurat) tapi 

tidak berlebihan. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : Sebenernya harus, tapi orang yang tidak memakai jilbab bukan 

berarti bukan wanita muslim, karena yang terpenting adalah akhlaknya. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : Tidak juga. Karena kadang wanita menggunakan jilbab hanya 

untuk mengikuti tren mode terkini saja. 

3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : Setahu saya, dalam agama Islam memakai jilbab adalah wajib, 

bahkan dijelaskan pula muslimah yang tidak menutup auratnya tidak akan 

mencium bau surga. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  

Jawab : bisa membangun image religi. 

C. Sikap dan Perilaku 

1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 
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Jawab : Sejak TK (sejak kecil). 

2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : Saat sekolah dan saat bepergian saja. 

3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : ada. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 

Jawab : ada. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : Yakin. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : Terkadang iya. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 

Jawab : Kalau dilihat lebih pantas memakai dan tidak akan diganggu laki-

laki di jalan. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : Ada. 

4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : iya. 

5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 
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Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Iya. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Iya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

 

(Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Milha Nihla Silvana 

Kelas   : XI. IPS 1 

Hari/ tanggal : Sabtu, 28 Mei 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Busana muslimah adalah busana yang dipakai oleh seorang 

muslimah untuk menutupi aurat. Busananya tidak ketat, tidak tipis, dan 

busana  yang tidak mengundang syahwat/nafsu lelaki yang melihatnya. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : Jilbab yang dapat menutupi dada, menutup kepala dan tidak perlu 

jilbab yang besar sampai menutup pantat. 

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : Menurut saya, perkembangan jilbab saat ini sangat modern dan 

saya juga senan sebagai muslimah yang menggunakan jilbab. 

4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 
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Jawab : Tidak pantas untuk kaum muslimah kalau dia mengaku sebagai 

seorang muslim. Seharusnya dia menutup auratnya dan memakai pakaian 

yang pantas. 

5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : Pakaian yang dapat menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan 

telapak tangan, pakaian yang longgar dan tidak ketat. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : sebagai seorang muslim, wanita diwajibkan untuk menutup aurat, 

yaitu dengan menggunakan busana yang panjang dan juga menutupi 

seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan bagian wajah. Jadi, mengenakan 

jilbab merupakan suatu keharusan bagi wanita muslim. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : Belum tentu orang yang memakai jilbab sudah pasti berakhlak 

mulia. Banyak sekali orang yang berjilbab tetapi tidak mencerminkan 

budaya Islam seperti menggunjing, bertengkar dan lain-lain. Jadi, berjilbab 

bukanlah jaminan muslim berakhlak mulia. 

3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : Masih kurang jelas. Karena masih banyak pula wanita berjilbab 

yang pakaiannya ketat semua. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  
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Jawab : Dapat membangun, karena banyak yang memakai jilbab dan 

memahami ajaran agama Islam dengan cukup baik. 

C. Sikap dan Perilaku 

1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 

Jawab : Sejak kelas 1 SD, karena saya sekolah di SD Islam. 

2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : Saya memakai jilbab pada saat sekolah dan keluar rumah. 

3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : Ada walaupun sedikit. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 

Jawab : Ada walaupun sedikit. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : saya belum yakin dengan gaya berbusana saya dan saya ingin 

merubahnya tapi masih dalambatas yang wajar. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : Tidak. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 

Jawab : Kepercayaan diri. Karena saya lebih PD kalau menggunakan 

jilbab. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : Tidak. 
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4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : Iya. 

5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 

Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Iya. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Tidak, karena kemauan dari siswi sendiri dan guru tidak pernah 

menyarankan untuk memakai jilbab. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

 (Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Siti Zulfatun Naim 

Kelas   : X.4 

Hari/ tanggal : Sbtu, 28 Mei 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Busana muslimah adalah busana yang sopan, yang dipakai oleh 

seorang muslimah untuk menutupi aurat. Busananya tidak tembus 

pandang, tidak ketat atau dapat menampakkan bagian lekuk tubuh wanita. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : Jilbab yang dapat menutupi rambut, panjangnya menutupi dada 

dan tidak tipis. 

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : dari berbagai model pakaian berjilbab yang marak dikenakan yang 

paling utama adalah fungsin/ tuuannya yaitu untuk menutupi aurat. 

4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 
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Jawab : Mungkin orang tersebut tidak mengetahui kewajiban menjadi 

seorang muslimah yang baik dan tidak mengetahui hukum-hukum dalam 

ajaran agama Islam sendiri. 

5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : Yang pasti menutup aurat, tidak tembus pandang, bahan yang 

dikenakan tidak tipis, tidak ketat seingga tidak menampakkan lekuk tubuh. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : Menurut yang saya ketahui, sebagai umat muslim kita diwajibkan 

untuk menutup aurat, yaitu denan memakai pakaian panjang yang bisa 

menutup aurat da engenakan jilbab untuk menutupu aurat wanita pada 

bagian atas. Jadi, mengenakan jilbab meupaan suatu keharusan bagi kaum 

muslim. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : Belum tentu, karena memakai jilbab itu suatu perbuatan atau 

langkah awal dari kita untuk menjadi muslim yang baik. 

3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk menutup aurat. Jadi 

memakai jilbab adalah suatu keharusan. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  
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Jawab : InsyaAllah dengan mengenakan jilbab an pengetahuan yang cukup 

akan ilmu agama menjadikan siswi di sekolah ini membangun image 

sekolah religi. 

C. Sikap dan Perilaku 

1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 

Jawab : Sejak kelas VII MTS. 

2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : Biasanya saya memakai jilbab saat sekolah atau mengaji dan 

terkadang kalau bepergian. Tapi kalau di rumah saya tidak berjilbab tapi 

memakai pakaian yang sopan. 

3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : Ada, jilbab menjadikan saya bersikap lebih baik, lebih santun dan 

insyaAllah menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 

Jawab : Ada. Pergaulan saya menjadi lebih baik. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : InsyaAllah kalau ada perubahan mode ilbab yang lebih baik, 

mungkin saya akan berubah lebih baik lagi dan tetap mempertahankan 

fungsi utama dalam berjilbab. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : Tidak. Mungkin karena suah menjadi kebiasaan. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 
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Jawab : Faktor yang paling mendasar dalam saya mengenakan jilbab 

adalah dari diri sendiri. Dengan ajaran agama yang saya dapatkan, saya 

terdorong untuk mengenakan jilbab. Saya malu kalau mengaku Islam tapi 

tingkah laku dan perbuatan saya tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : Ya ada. Karena dari pengaruh yang baik dan kebiasaan baik 

menjadikan saya memakai jilbab. 

4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : Tidak. 

5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 

Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Sebelum saya menjadi siswi di SMA N 1 Welahan saya sudah 

memakai jilbab dan setelah menjadi siswi di sekolah ini saya sudah 

terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang berbau islami di sekolah 

kebanggan saya ini. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Ya. Dari dulu sebenarnya siswi yang memakai jlbab di awal 

masuk SMA sangat sedikit. Akan tetapi lama-lama menjadi banyak karena 

dorongan dari guru. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PERSEPSI SISWI SMA NEGERI 1 WELAHAN DALAM MENGENAKAN 

JILBAB 

TAHUN 2011 

 (Pedoman Wawancara) 

Identitas Responden 

Nama  : Vera Nur Fainzah 

Kelas   : XI IPS 3 

Hari/ tanggal : sabtu, 28 Mei 2011 

Daftar Pertanyaan 

A. Pemahaman Tentang Busana  

1. Seperti apakah pemahaman anda mengenai busana muslimah? 

Jawab : Buasana yang menutupi aurat wanita, tanpa melihatkan lekuk 

tubuh. 

2. Menurut anda, jilbab yang syar‟i adalah jilbab yang seperti apa? 

 Jawab : Jilbab yang menutupi kepala tanpa memperlihatkan rambut. 

3. Saat ini banyak model pakaian berjilbab yang marak dikenakan oleh kaum 

wanita, dari jilbab syar‟i hingga jilbab gaul. Apa komentar anda mengenai 

hal tersebut? 

Jawab : dengan adanya jilbab gaul, asalkan masih dalam batas yang wajar 

dan tidak menyalahi aturan agama Islam, saya rasa hal itu malah bagus 

karena dengan seperti itu, wanita-wanita Islam menunjukkan kreatifitasnya 

dalam merancang busana. 

4. Bagaimanakah menurut anda, apabila ada seorang muslimah yang tidak 

mengenakan jilbab dan sering memamerkan auratnya saat berada di tempat 

umum? 

Jawab : Sangatlah tidak sopan karena seharusnya muslimah tidak boleh 

mengumbar auratnya. Walaupun tidak memakai jilbab. 
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5. Menurut anda, pakaian yang baik untuk dikenakan adalah pakaian yang 

seperti apa? 

Jawab : Pendek tidak masalah. Selagi masih sopan, tidak ketat dan 

transparan. 

B. Nilai-Nilai Agama 

1. Menurut anda, apakah memakai jilbab merupakan suatu keharusan bagi 

wanita muslim? 

Jawab : Tidak, karena itu merupakan kesadaran dari wanita muslim iu 

sendiri. 

2. Dengan mengenakan jilbab, apakah menurut anda seorang wanita dapat 

dikatakan berakhlak mulia? 

Jawab : Tidak. Karena banyak wanita yang berakhlak buruk namun 

memakai jilbab. 

3.  Sejauh mana pemahaman anda mengenai agama yang menjelaskan 

pemakaian jilbab bagi seorang wanita muslim?  

Jawab : Setahu saya, wanita muslim diharuskan menutup auratnya. 

Dengan otomatis wanita tersebut harus memakai jilbab. 

4. Menurut anda, dengan banyaknya siswi di SMA Negeri 1 Welahan yang 

memakai jilbab, apakah dapat membangun image SMA sebagai sekolah 

religi?  

Jawab : Dapat karena dilihat dari siswa SMA N 1 Welahan yang santri. 

C. Sikap dan Perilaku 

1. Sejak kapan anda mulai mengenakan jilbab? 

Jawab : Sejak kelas X. 

2. Anda mengenakan jilbab hanya pada saat anda sekolah ataukah dalam 

kesehariannya anda juga memakai jilbab? 

Jawab : Padasat sekolah dan saat berpergian. 
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3. Setelah anda mengenakan jilbab, adakah perubahan sikap dan perilaku 

dalam keseharian anda? 

Jawab : Lebih berusaha untuk menjaga sikap, karena menggunakan jilbab. 

4. Apakah ada perubahan dalam pergaulan setelah anda mengenakan jilbab? 

Jawab : Ada. 

5. Apakah anda sudah yakin dengan jilbab yang anda kenakan ataukah ada 

rencana untuk mengubah model dan gaya berbusana anda? 

Jawab : Ada rencana untuk mengubah model sesuai dengan mode yang 

ada. 

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Untuk Memakai Jilbab 

1. Apakah anda memakai jilbab karena trend atau mode? 

Jawab : Tidak, karena saya memutuskan memakai jilbab sejak masuk 

SMA. 

2. Faktor apa yang mendasari anda memakai jilbab? 

Jawab : Karena saya saar diri bahwa saya sudah mulai dewasa yang harus 

bisa menjaga diri sendiri. 

3. Apakah ada pengaruh dari teman atau lingkungan dalam anda memutuskan 

memakai jilbab? 

Jawab : Tidak ada, karena itu keputusan saya seniri. 

4. Menurut anda, apakah latar belakang keluarga anda juga berpengaruh 

dalam anda memakai jilbab? 

Jawab : Iya berpengaruh. 

5. Di SMA Negeri 1 Welahan hampir kesehariannya melakukan kegiatan-

kegiatan yang berbau islami seperti sholat berjamaah dan lain sebagainya. 

Apakah menurut anda hal ini juga mendorong anda untuk mengenakan 

jilbab? 
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Jawab : Iya, sangat mendorong. 

6. Dari guru di sekolah, terutama guru agama Islam apakah sering 

menyarankan anda maupun teman-teman anda untuk selalu mengenakan 

jilbab? 

Jawab : Tidak semua guru. Karena itu pilihan dari murid sendiri. 
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