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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi berperan dalam  mengubah pola hidup remaja 

saat ini. Mudahnya memperoleh informasi seakan-akan memudahkan  mereka 

untuk berlomba-lomba menjadi remaja yang paling fashionable. Apalagi 

sejatinya masa remaja adalah suatu masa di mana mulai ragu-ragu terhadap 

kaidah-kaidah akhlak dan  ketentuan agama. Keraguan atau  kebimbangan itu 

mungkin berakhir dengan tunduk kepada-Nya atau menentang-Nya. 

Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan 

tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh 

pengaruh-pengaruh negatif. Namun, masa remaja juga adalah masa yang amat 

baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka miliki seperti 

bakat, kemampuan dan minat yang mereka miliki,
1
 termasuk bagaimana cara 

berpakaian yang sesuai dengan syari’at Islam yang bisa menjadi potensi 

positif pada masa remaja tersebut. 

Pakaian yang dalam bahasa Arab adalah Albisah merupakan bentuk 

jamak dari kata libas, yaitu sesuatu yang dikenakan manusia untuk menutupi 

dan melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari panas dan dingin. Pakaian 
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adalah sesuatu yang menutupi tubuh
2
. Selain itu, pakaian juga berfungsi 

menutupi tubuhnya karena fitrah, pakaian juga melindungi dari berbagai 

gangguan dan perubahan cuaca dan pakaian bisa menjadi sarana yang dapat 

memperindah penampilan. 

Yang kemudian menjadi salah satu maksud Al-Qur’an memerintahkan 

wanita-wanita memakai jilbab pada surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi: 

 ُيدِۡويَه َعَليِۡهَه ِمه َجَلِٰبيِبِهَهۚ َذِٰلَك َأدَۡوىٰٓ َأن ُيعَۡرفَۡه َفَلا ُيؤَۡذيَۡهۗ ٱلُۡمؤِۡمِىيَه ُقل ِلَأزَۡوِٰجَك َوَبَىاِتَك َوِوَسٓاِء ٱلَىِبُّي يََٰٓأُيَها

  ٥٩ا ٗ  ا َرِحيمٗ   َغُفىرٱلَلُهَوَكاَن 

   

Artinya: 
“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di 

ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang”.
3
 

 

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasanya perintah untuk mengenakan 

jilbab bagi semua kaum perempuan adalah wajib sebagaimana semua kaum 

muslim diwajibkan untuk menyembah Allah SWT. Namun yang sering kali 

menjadi masalah adalah memadukan antara fungsi pakaian sebagai hiasan 

dengan fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Disini tidak jarang para remaja 

tergelincir sehingga mengabaikan ketertutupan aurat demi sesuatu yang 

dinilainya keindahan dan hiasan.
4
 

Dengan demikian adanya pengaruh bimbingan dalam kegiatan 

Kerohanian Islam terhadap etika berpakaian siswi. Oleh karena itu guru 
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sebagai tenaga pendidik yang membimbing dan mengarahkan kepada 

siswinya juga harus menanamkan akhlak berpakaian secara apik (menutup 

aurat) baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Oleh karenanya 

perlu adanya bimbingan dari berbagai pihak untuk mewujudkan tatanan yang 

diinginkan. 

Namun kita harus mengakui pula bahwa masa remaja adalah masa 

yang amat baik untuk mengembangkan segala potensi positif yang mereka 

miliki seperti bakat, kemampuan, dan minat. Selain itu, masa ini adalah masa 

pencarian nilai-nilai hidup. Oleh karena itu, sebaiknya mereka diberi 

bimbingan agama agar menjadi pedoman hidup baginya.
5
 

Bimbingan dalam kegiatan Kerohanian Islam merupakan bimbingan 

yang sangat baik. Kegiatan bimbingan di sekolah tidak terlepas dari peran 

guru. Guru adalah pendidik di sekolah, yaitu orang dewasa yang bertanggung 

jawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam 

perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya, mampu 

berdiri sendiri dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khalifah 

di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri 

sendiri.
6
 

Untuk membentuk pribadi yang seutuhnya sesuai dengan tingkat 

perkembangan siswi menurut jenjang atau tingkatan sekolah, maka 

diperlukan kegiatan yang lain untuk melengkapi perkembangan siswi dalam 

mencapai kedewasaan. Untuk itu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 
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Bangkinang Kota memasukkan kegiatan Kerohanian Islam ke dalam 

ekstrakulikuler. 

Ekstrakulikuler adalah kegiatan tambahan di luar struktur program 

dilaksanakan di luar jam pelajaran biasa agar memperkaya dan memperluas 

wawasan pengetahuan dan kemampuan siswa.
7
 Kegiatan kerohanian Islam 

merupakan kegiatan yang sudah diterapkan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, khususnya pada bidang 

Kerohanian Islam. Kegiatan Kerohanian Islam diwajibkan bagi siswi-siswi 

saja. Sedangkan siswanya tidak wajib mengikuti kegiatan Kerohanian Islam. 

Kegiatan Kerohanian Islam yang hanya dilaksanakan setiap seminggu 

sekali pada hari Jum’at setelah usai pembelajaran formal oleh siswi-siswi di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Kerohanian Islam berbentuk kelompok, 

pelaksanaannya secara bergantian dari satu kelas kemudian berlanjut kelas 

lain, karena sifatnya yang berkelompok ini, diharapkan mampu membentuk 

pribadi siswa agar mampu bersosialisasi di masyarakat. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, terhadap 

bimbingan dalam Kerohanian Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa dalam 

pelaksanaan bimbingan Kerohanian Islam berjalan dengan baik sementara 

etika berpakaian siswi di sekolah masih rendah. Gejala-gejala dalam 

pelaksanaan bimbingan Kerohanian Islam: 
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1. Guru pembimbing memberikan arahan dan motivasi tentang berpakaian 

sesuai syariat saat bimbingan Kerohanian Islam berlangsung. 

2. Guru pembimbing tegas dalam penyampaian materi. 

3. Guru pembimbing memperhatikan siswi-siswi dalam berpakaian saat 

bimbingan Kerohanian Islam berlangsung. 

4. Guru pembimbing berpakaian sopan dan menutup aurat.
8
 

Dengan bimbingan yang telah diberikan oleh guru tersebut seharusnya 

siswi dapat berpakaian sesuai dengan syari’at Islam. Namun pada 

kenyataannya masih ada siswi yang tidak berpakaian sesuai dengan syari’at 

Islam. Hal ini penulis temukan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dengan gejala-gejala sebagai berikut: 

1. Masih ada sebagian siswi yang memakai kerudung tidak menutup dada. 

2. Masih ada sebagian siswi yang memendekkan rok sampai di atas mata 

kaki. 

3. Masih ada sebagian siswi yang memakai seragam ketat. 

4. Masih ada sebagian siswi yang tidak memakai kaos kaki. 

5. Masih ada sebagian siswi yang menampakkan poni saat memakai 

kerudung.
9
 

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka mendorong penulis untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut, dengan judul: “Pengaruh Bimbingan 

Dalam Kegiatan Kerohanian Islam Terhadap Etika Berpakaian Siswi Kelas 
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XI di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten 

Kampar”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul 

penelitian, maka penulis menjelaskan istilah yang digunakan pada judul ini, 

maka penulis menegaskan pengertiannya sebagai berikut: 

1. Bimbingan Kerohanian Islam 

Bimbingan berarti bantuan atau tuntunan
10

. Sedangkan Rohani 

Islam (disingkat Rohis) adalah sebuah organisasi memperdalam dan 

memperkuat ajaran Islam.
11

 Bimbingan Kerohanian Islam disini 

maksudnya adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh seorang guru 

(pembimbing) kepada anak didiknya agar bertambah kemampuan dan 

tanggung jawab atas dirinya. Bimbingan Kerohanian Islam dalam 

penelitian ini adalah suatu kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi seluruh 

siswi beragama Islam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Bangkinang Kota. 

2. Etika Berpakaian 

Etika berpakaian adalah norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah 

dalam memakai pakaian yang di samping berfungsi sebagai penutup aurat 
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(badan) juga berfungsi untuk keindahan.
12

 Maksud dari etika berpakaian 

yang penulis maksudkan di sini adalah cara berpakaian siswi-siswi kelas 

XI di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten 

Kampar. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian yang 

penulis lakukan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Bagaimana bimbingan dalam kegiatan Kerohanian Islam terhadap 

etika berpakaian siswi kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

b. Bagaimana usaha yang dilakukan dalam proses bimbingan dalam 

kegiatan Kerohanian Islam terhadap etika berpakaian siswi kelas XI di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten 

Kampar. 

c. Bagaimana pengaruh bimbingan dalam kegiatan Kerohanian Islam 

terhadap etika berpakaian siswi kelas XI di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

d. Apakah ada pengaruh yang signifikan dari bimbingan dalam kegiatan 

Kerohanian Islam terhadap etika berpakaian siswi kelas XI di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 
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2. Batasan Masalah 

   Berhubung karena luasnya permasalahan yang perlu dibahas dan 

dikaji dalam penelitian ini, sementara kemampuan penulis cukup terbatas 

untuk mengkaji seluruhnya, maka dalam penelitian ini penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti tentang Pengaruh Bimbingan dalam Kegiatan 

Kerohanian Islam Terhadap Etika Berpakaian Siswi kelas XI di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan fenomena dan permasalahan yang telah penulis 

paparkan di atas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Apakah ada pengaruh yang signifikan dari bimbingan dalam 

kegiatan Kerohanian Islam terhadap etika berpakaian siswi kelas XI di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten 

Kampar? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh yang signifikan dari bimbingan dalam kegiatan 

Kerohanian Islam terhadap etika berpakaian siswi kelas XI di Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 
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E. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi akhir, sekaligus 

untuk memperoleh gelar S.Pd (Strata satu) program studi Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 

2. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam bidang pendidikan dan 

sebagai bahan masukan bagi guru yang membimbing kegiatan Kerohanian 

Islam. 

 


