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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berbusana pada zaman sekarang ini dianggap sebagai urusan pribadi. 

Tetapi sebagai kaum muslimin kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti 

zaman dengan model pakaian seperti menggunakan pakaian yang ketat yang 

tidak sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan dalam Islam. Cara 

menggunakan busana muslimah yang baik adalah yang sesuai dengan 

tuntutan Islam. Ketika seseorang menggunakan pakaian yang memperlihatkan 

aurat hal tersebut akan mengarah kepada prilaku yang tercela dan secara tidak 

langsung mengundang mudharat pada dirinya sendiri.  

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu’ul Fatwa 

menafsirkan wanita yang mengenakan pakaian namun tidak menutup 

tubuhnya. Ia berpakaian tapi pada hakekatnya tetap telanjang, seperti 

mengenakan pakaian tipis yang menampakkan warna kulitnya, atau 

pakaian sempit yang menampakkan bentuk tubuhnya, seperti lengannya 

dan lain-lainnya. Sesungguhnya pakaian wanita adalah yang menutup 

tubuh, tebal dan lebar sehingga tidak tampak bentuk tubuhnya dan postur 

tubuhnya.
1
 

Fungsi pakaian yang sebenarnya adalah untuk menutup aurat. 

Disamping itu pakaian juga berfungsi sebagai memperjelas identitas agar 

mudah dikenal. Namun Islam tidak menetapkan model pakaian khusus. 

Namun Islam menyusun sekumpulan prinsip serta kaidah pokok pada pakaian 

dan memerintahkan untuk menjaganya. Ketika seorang muslimah yang 
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 Amin bin Yahya Al-Wazan, Fatwa-fatwa Tentang Wanita, (Jakarta: Darul Haq, 2001), 

h. 59. 



 

 

2 

menutup auratnya dengan baik maka secara tidak langsung sikap yang ada 

pada dirinya akan mengikuti bagaimana ia menutup aurat dengan baik dan 

terjaga dari akhlak yang tercela. Begitu juga sebaliknya jika seorang muslim 

atau muslimah tidak menutup aurat dengan baik atau tidak menutup aurat ia 

telah mempermalukan dirinya sendiri karena ia telah menampakkan auratnya 

kepada yang bukan mahramnya.  

Allah S.W.T. berfirman: 

 

                       

                          

                              

                        

                            

                               

       

31. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. 

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, 

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

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

mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera 

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- 

budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 

mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan 

kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 

bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang 

beriman supaya kamu beruntung. (Q.S. An-Nur: 31). 
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Ini merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada seluruh wanita 

mukmin sekaligus ketetapannya yang diarahkan untuk menjunjung tinggi 

kehormatan suami-suami mereka, komunitas hamba-hamba Allah yang 

beriman. Perintah ini berfungsi membedakan wanita-wanita mukmin dari 

sifat wanita-wanita jahiliyah dan perangai wanita-wanita musyrik.
2
 

Ditinjau dari Q.S. An-Nur: 31 menunjukkan aturan dan perintah bagi 

kaum wanita untuk menutup auratnya dengan sebaik mungkin serta bisa 

menjaga dirinya dengan baik. Menutup aurat bukan hanya ketika berada 

diluar lingkungan saja tetapi dimana saja berada terhadap yang bukan 

mahramnya dengan mencerminkan kepribadian yang baik. Perintah menutup 

aurat sangat penting bagi wanita dengan tujuan untuk melindungi dirinya 

sendiri. Tetapi tidak banyak dari wanita muslimah yang menjalani perintah 

Allah dalam menutup aurat tersebut dan mengikuti perkembangan zaman. 

Untuk mengajarkan bagaimana etika berbapakaian menurut ketentuan 

syariat Islam tidak terlepas dari peranan orang tua, serta pendidikan dengan 

tujuan mencapai kecerdasan dan memiliki akhlak yang baik. Kegiatan 

pembinaan di sekolah tidak terlepas dari peran seorang guru, guru merupakan 

pendidik di sekolah. Sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab atas 

amanat yang diserahkan kepadanya yaitu sebagai pengajar, pendidik dan 

sebagai pemimpin untuk peserta didiknya.
3
 sesuai dengan firman Allah 

S.W.T.: 

                                                             
2
 Syaikh Shafiyyurahman al-Mubarakfuri, Shahih Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka 
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4 

                                   

                        

58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha 

melihat.( Q.S. An-Nisa’: 58). 

 

Sebagai pendidik (edukator) guru berkewajiban mengarahkan peserta 

didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian insan kamil, seiring 

tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu untuk senantiasa beribadah 

kepadanya.
4
 Didalam proses pendidikan tidaklah berjalan semestinya, 

terkadang ada penyimpangan-penyimpangan. Hal ini terjadi karena tidak 

adanya pembinaan terkontrol. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan 

terhadap siswa.  

Untuk menciptakan kepribadian peserta didik yang berakhlak mulia 

diperlukan pembinaan karakter siswa di sekolah, pembinaan karakter di 

sekolah berarti berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka 

pembentukan karakter siswi.
5
 Termasuk dalam hal pembinaan berpakaian 

islami terhadap siswa disekolah. 

Secara garis besar menurut buku bukan tutorial jilbab karangan 

Immawati Fitri Lestari & Tristanti Tri Wahyuni, dijelaskan menurut ketentuan 

syariat Islam syarat-syarat busana muslimah adalah sebagai berikut: 

1. Menutupi seluruh badan kecuali yang diperbolehkan, yaitu wajah dan 

tealapak tangan. 
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 Marzuki, Pendidikan Karakter Islam, (Jakarta: Amzah, 2015), h.91. 
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2. Pakaian yang dikenakan tidak berfungsi sebagai perhiasan. 

3. Pakaian harus tebal, tidak tipis. 

4. Pakaian tidak ketat. 

5. Tidak diberi parfum atau minyak wangi yang berlebihan. 

6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 

7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. 

8. Bukanlah pakaian untuk mencari popularitas atau kesombongan.
6
 

 

Pada peraturan pendidikan nasional tidak menyinggung tentang cara 

berpakaian baik bagi kaum muslim maupun non muslim. Akan tetapi guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam menghimbau kepada siswinya yang 

beragama Islam untuk menggunakan pakaian islami dilingkungan sekolah, 

demikian pula dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak. Dengan metode 

dan upaya yang dilakukan kepala sekolah dan pendidik mewajibkan 

menggunakan pakaian yang telah ditetapkan sesuai syariat Islam. Di satu sisi 

hal tersebut sudah berjalan namun yang dapat disayangkan adalah ada 

beberapa yang memang tidak menjalankan hal tersebut. Keadaan ini yang 

kemudian menjadi tugas tersendiri bagi sekolah dan guru sebagai pendidik 

untuk membina para siswanya agar mampu menjalankan cara berpakaian 

yang disyariatkan dalam Islam. 

Adapun peraturan yang ada di SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak 

mengenai pakaian adalah: 

1. Mengenakan pakaian seragam OSIS lengkap dengan atributnya pada hari 

Senin sampai dengan Selasa. 

2. Mengenakan pakaian seragam batik pada hari Rabu. 
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3. Mengenakan pakaian seragam Pramuka pada hari Kamis. 

4. Mengenakan pakaian seragam Melayu pada hari Jum’at. 

5. Pakaian seragam dalam keadaan bersih atau tidak kotor. 

6. Potongan dan bahan pakaian seragam serta atribut sesuai dengan ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh sekolah, antara lain: 

a. Siswa : Celana tidak berujung pensil. 

b. Siswi : Rok Panjang. 

7. Mengenakan topi sekolah saat Upacara Bendera. 

Di SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak ini tentunya peran sekolah 

dan guru sangat berpengaruh dalam hal membina siswanya untuk berpakaian 

islami. Untuk membina siswanya tentu ada problem dan juga upaya-upaya 

sekolah dan guru agar problem tersebut  terpecahkan. Dengan demikian peran 

dan upaya sekolah dan guru sangat vital dalam membina etika berpakaian 

islami bagi para siswa. Adapun pembinaan etika berpakaian islami yang telah 

dilakukan di SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak adalah melalui 

kegiatan Rohis yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis yang langsung 

dibimbing oleh guru Pendidikan Agama Islam melaui pengarahan dan 

pengawasan.   

Akan tetapi menurut observasi yang penulis lakukan di SMA Negeri 06 

Tualang Kabupaten Siak penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Guru kurang memberikan motivasi kepada siswi untuk memakai pakaian 

islami. 
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2. Guru jarang menegur siswi yang tidak memakai pakaian sesuai syariat 

Islam. 

3. Guru jarang memberikan hukuman kepada siswi yang tidak memakai 

pakaian sesuai syariat Islam. 

4. Guru kurang peduli terhadap gaya berpakaian yang dikenakan siswi. 

5. Guru jarang mengadakan pengecekan pakaian siswi yang tidak sesuai 

syariat Islam. 

6. Masih terdapat guru yang memakai jilbab tidak menutupi dada. 

Dari latar belakang masalah diatas serta keinginan untuk mengetahui 

bagaimana upaya sekolah dan guru dalam membina peserta didik yang 

kurang memperhatikan gaya berpakaiannya, maka penulis memfokuskan 

penelitian dengan judul Pembinaan Etika Berpakaian Islami Bagi Siswi di  

Sekolah Menengah Atas Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak.  

B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan judul penelitian 

ini, maka penulis akan menegaskan istilah-istilah yang terkandung dalam 

judul: 

1. Pembinaan 

Pembinaan merupakan suatu usaha sungguh-sungguh dan terarah 

untuk meningkatkan pengetahuan tentang sikap dan membentuk perilaku 

anak dengan menggunakan sarana pendidikan yang terprogram dengan 
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baik dan dilaksanakan dengan tindakan pengarahan, pengawasan yang 

konsisten untuk mencapai tujuan.
7
 

Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan 

adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan 

tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil 

guna dengan baik. Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya 

didasarkan pada hal bersifat efektif dan pragmatis dalam arti dapat 

memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, 

dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan 

kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek. 

2. Etika  

Menurut Franz Magins-Suseno Etika adalah usaha manusia untuk 

memakai akal budi dan daya pikiran untuk memecahkan masalah 

bagaiamana ia harus hidup kalau ia mau menjadi lebih baik.
8
 Etika adalah 

sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang 

menentukan dan terwujud. Nilai yang terkandung dalam ajaran berbentuk 

petuah-petuah, nasihat, wejangan peraturan, perintah dan semacamnya. 

Pada dasarnya memberi kita orientasi bagaimana dan kemana kita harus 

melangkah dalam hidup ini. 

 

 

                                                             
7
 Nasharuddin Yusuf, Pembentukan Akhlak dalam Pendidikan Formal dalam Jurnal 

Pendidikan Islam, (Pekanbaru: PT. Grafindo Persada, 2003), h. 86. 
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3.  Berpakaian Islami 

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan sebagainya). 

Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana. Jadi busana 

muslimah artinya adalah pakaian yang dipakai oleh perempuan 

berdasarkan syariat Islam. Pakaian perempuan muslimah dapat diartikan 

sebagai pakaian wanita Islam yang menutup aurat yang diwajibkan agama 

untuk menutupinya, guna kebaikan bagi wanita dan pemakainya tersebut.
9
 

Pakaian secara umum dipahami sebagai alat untuk melindungi tubuh dari 

sinar matahri dan menunjukan identitas seseoarang. Sedagkan pakaian 

islami adalah pakaian yang dipakai oleh wanita muslimah sesuai dengan 

ketentuan syariat Islam, untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak 

pantas untuk diperlihatkan kepada publik. 

C. Permasalahan 

1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas maka dapat 

ditemukan beberapa permasalahan adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pembinaan etika berpakaian islami bagi siswi di SMA 

Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak? 

b. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan 

berpakaian islami terhadap siswi di SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten 

Siak? 

                                                             
9
 Al-Hasyimi Ali Muhammad, Muslimah Ideal, (Yogyakarta: PT. Sinar Baru, 2000), h. 

56.  
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c. Bagaimanakah pakaian siswi di SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten 

Siak?   

d. Usaha-usaha apa saja yang dilakukan guru dalam pembinaan etika 

berpakaian islami terhadap siswi di SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten 

Siak? 

2.  Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang mencakup kajian ini, 

maka untuk mempermudah dalam melakukan penelitian ini, penulis 

membatasi masalah yang akan diteliti sehingga penelitian ini difokuskan 

pada pembinaan etika berpakain islami bagi siswi di SMA Negeri 06 

Tualang Kabupaten Siak. 

3.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, identifikasi masalah dan 

pembatasan masalah, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

a. Bagaimanakah pembinaan etika berpakaian islami bagi siswi di SMA 

Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak? 

b. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan 

berpakaian islami terhadap siswi di SMA Negeri 06 Tualang 

Kabupaten Siak? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  

a. Untuk mengetahui pembinaan etika berpakaian secara islami bagi siswi 

di SMA Negeri 06 Tualang Kabupaten Siak. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

pembinaan etika berpakaian islami bagi siswi di SMA Negeri 06 

Tualang Kabupaten Siak.   

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan  penelitian ini adalah: 

a. Secara teoritis  

1) Memberikan penjelasan tentang pembinaan etika berpakaian secara 

islami bagi siswi. 

2) Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3) Menambah pengetahuan dan literatur perpustakaan dan menjadi 

sebuah referensi bagi pembaca. 

b. Kegunaan Praktsis 

1) Memberikan masukan kepada pimpinan lembaga negeri dalam 

mengamalkan nilai-nilai Agama Islam oleh siswa. 

2) Memberikan konstribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat 

yang terkait dalam upaya mengelola sekolah dalam rangka 

kelancaran dan kesetiaan para pegawai di lembaga sekolah. 
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3) Untuk memenuhi salah satau persyaratan dalam menyelesaikan 

perkuliahan dan untuk memperoleh geralar Sarjana Pendidikan pada 

Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


