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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Kerangka Teoretis 

Agar masalah ini dapat dipahami serta menghindarkan dari 

kesalahpahaman perlu kiranya dikemukakan kerangka teoretis atau disebut 

juga dengan tinjauan buku sebagai pendukung teoretis, agar penelitian ini 

dapat terarah dan tepat sasaran. 

1. Bimbingan dalam Kegiatan Kerohanian Islam 

Istilah “bimbingan” merupakan terjemahan dari kata “guidance”. 

Kata “guidance” yang kata dasarnya “guide” memiliki beberapa arti: (a) 

menunjukkan jalan (showing the way), (b) memimpin (leading), (c) 

memberikan petunjuk (giving intruction), (d) mengatur (regulating), (e) 

mengarahkan (governing), dan (f) memberi nasihat (giving advice). 

Istilah “guidance”, juga diterjemahkan dengan arti bantuan atau 

tuntunan. Secara etimologis, bimbingan berarti bantuan atau tuntunan 

atau pertolongan; tetapi tidak semua bantuan, tuntunan atau pertolongan 

berarti konteksnya bimbingan.
13

 

Jadi, bimbingan dapat diartikan sebagai tuntunan atau 

pertolongan yang diberikan kepada seseorang, tetapi tidak semua bantuan 

itu berarti bimbingan. Artinya ketika seseorang memberikan bantuan dan 

tuntunan bukan berarti mereka telah memberikan bimbingan tetapi ketika 
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mereka memberikan bimbingan mereka sudah memberikan bantuan dan 

tuntunan. Bimbingan sudah berarti bantuan dan tuntunan tetapi bantuan 

dan tuntunan bukan berarti bimbingan. 

Donal G Mortensen dan Alan M. Schumuller memberikan 

pengertian bimbingan cenderung kepada pelaksanaan di sekolah, dimana 

dikatakan bahwa bimbingan merupakan bagian total dari program 

sekolah yang memberikan kesempatan membantu setiap peserta didik 

untuk dapat mengembangkan kemampuan dan kapasitas yang maksimal 

secara demokratis. Shertzer dan Stone mengartikan bimbingan adalah 

“… process of helping an individual to understand himself and his qorld 

…”. Dalam hal ini, Shertzer dan Stone memberikan kalimat yang sangat 

sederhana untuk pengertian bimbingan, namun intinya hampir sama apa 

yang disampaikan para ahli terdahulu, dia menyampaikan bahwa 

bimbingan merupakan suatu proses bantuan kepada individu dalam 

rangka untuk memahami dirinya sendiri dan dunianya.
14

 

Jadi, bimbingan dapat diartikan sebagai tuntunan atau 

pertolongan yang diberikan kepada seseorang, tetapi tidak semua bantuan 

itu berarti bimbingan. Artinya ketika seseorang memberikan bantuan dan 

tuntunan bukan berarti mereka telah memberikan bimbingan tetapi ketika 

mereka memberikan bimbingan mereka sudah memberikan bantuan dan 

tuntunan. Bimbingan sudah berarti bantuan dan tuntunan tetapi bantuan 

dan tuntunan bukan berarti bimbingan. 
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Selain itu bimbingan juga dapat diartikan sebagai suatu proses 

bantuan kepada setiap individu dalam rangka untuk dapat memahami 

dirinya sendiri dan dunianya. Bimbingan bukan berarti hanya di sekolah 

saja tetapi dimanapun bimbingan dapat diberikan. Tetapi ketika 

bimbingan diterapkan di sekolah maka akan mampu mengeksplor 

kemampuan dan bakat yang dimiliki siswa. Dan bimbinganm juga berarti 

bantuan yang akan membantu seseorang mengenal dunianya dan 

memahami dirinya sendiri. 

Selanjutnya Sunaryo Kartadinata memberikan pengertian 

bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai 

perkembangan yang optimal. Sedangkan Rochman Natawidjaja 

mengartikan bimbingan sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada 

individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu 

tersebut dapat memahami dirinya, sehingga dia sanggup mengarahkan 

dirinya dan bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan 

lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan pada 

umumnya.
15

 

Selain itu, bagi setiap individu bimbingan merupakan suatu 

proses untuk membantu setiap individu berupa pemberian bantuan yang 

dilakukan secara berkesinambungan dalam mencapai perkembangan 

siswa yang lebih optimal agar dapat memahami dirinya sesuai dengan 

tuntutan dan keadaan lingkungan. Bimbingan diperlukan agar seseorang 
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dapat memahami dirinya dan bertindak wajar dalam lingkungan 

sekitarnya sehingga mampu menyesuaikan diri di lingkungan yang 

ditempatinya serta bisa bersosialisasi dengan orang disekitarnya. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu bagian integral 

dari kurikulum yang memiliki nilai manfaat yang cukup besar bagi 

pengembangan pribadi siswa. Ekstrakurikuler ini dapat dijadikan wahana 

bagi penyelenggaraan program etika pergaulan, seperti melalui kegiatan 

pramuka, PMR, kerohanian, kesenian, beladiri dan olahraga.
16

 

Dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa, 

sekolah mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, dimana kegiatan ini 

dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Ekstrakurikuler memiliki nilai 

manfaat yang cukup besar seperti ekstrakurikuler kerohanian Islam, 

dimana ekstrakurikuler kerohanian Islam dapat membentuk etika 

pergaulan bagi siswa. 

Di era globalisasi ini banyak efek yang ditimbulkan dan dapat 

langsung dirasakan. Salah satu dampak negatifnya adalah terjadi 

kemerosotan akhlak, etika, moral, dan spiritual nilai Islam. Guru-guru 

sekolah menengah dewasa ini, kebanyakan masih mengutamakan sistem 

bimbingan belajar klasikal. Sistem bimbingan ini mengandung 
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kelemahan, yaitu kurangnya perhatian dan pelayanan guru terhadap 

perbedaan individual murid-murid.
17

 

Seiring dengan perkembangan zaman (globalisasi) banyak efek 

(dampak) negatif yang ditimbulkan, karena dalam menjalankan suatu 

sistem bimbingan masih terdapat beberapa kelemahan. Kelemahan 

tersebut adalah kurangnya perhatian dan pemahaman guru terhadap 

perbedaan antar siswa. Setiap guru harus memahami perbedaan sikap-

sikap siswa sehingga dapat lebih dekat dan mudah dalam mengajarkan 

etika dan moral kepada siswa. Oleh sebab itu perlunya bimbingan agar 

dapat memperbaiki etika yang rusak pada diri remaja di era globalisasi 

ini. 

Dalam bidang studi agama di sekolah masih perlu ditambah 

waktu pembelajaran dan materi pembelajaran. Materi pembelajaran 

adalah semua sumber yang apabila digunakan secara tepat, dapat 

membantu instruktur merubah prilaku peserta didik sesuai sasaran yang 

diharapkan.
18

 

Dalam pengembangan kurikulum hendaknya memusatkan pada 

masalah-masalah sosial dan pribadi anak yang sangat penting artinya 

bagi kehidupan anak-anak sehari-hari. Ini berarti bahwa materi 
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kurikulum harus memperkaya kepribadian anak baik makhluk individu, 

sosial maupun religius.
19

 

Bimbingan yang baik dan benar hendaknya difokuskan pada 

masalah-masalah yang sangat penting seperti sosial dan pribadi anak 

dengan cara menggunakan materi kurikulum yang dapat memperkaya 

kepribadian anak baik individu, sosial, maupun religius. Karena dengan 

memperhatikan pengembangan kurikulum yang dipusatkan pada 

masalah-masalah sosial dan pribadi siswa akan mampu membentuk 

manusia yang mampu bersosialisasi di lingkungan sekitarnya. 

Rohis merupakan singkatan dari Rohani Islam. Rohani dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti roh atau berkaitan dengan roh. 

Pengertian roh itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

sesuatu (unsur) yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai 

penyebab adanya hidup (kehidupan).
20

 

Rohani adalah aspek manusia selain jasmani dan akal (logika). 

Pengertian atau hakikat rohani masih sangat sukar untuk ditemukan, 

namun banyak yang mengaitkan dengan kalbu saja. Kalbu disini, 

sekalipun tidak jelas hakikatnya namun gejalanya sangat jelas. Gejalanya 

itu dapat diwakilkan dalam istilah rasa. Rincian rasa tersebut misalnya 

sedih, rindu, sabar, serakah, putus asa, cinta, iman, gelisah dan lain 

sebagainya. 
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Sedangkan kata Islam berasal dari bahasa Arab yaitu aslama, 

yuslimu, islaman yang berarti menyerahkan diri, menyelamatkan diri, 

taat, patuh dan tunduk.
21

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan 

bahwa pengertian Kerohanian Islam (Rohis) menurut penulis adalah 

keadaan jiwa manusia yang dinaungi rasa ketauhidan kepada Allah SWT 

dan rasul-Nya sehingga semua tingkah laku dan perbuatannya terjaga 

atau tidak keluar dari ajaran agama Islam. 

Jadi, bimbingan kerohanian Islam adalah bantuan yang diberikan 

oleh guru kepada siswa dalam aktivitas dakwah. Bimbingan kerohanian 

Islam yang penulis maksudkan disini adalah bimbingan kerohanian Islam 

di sekolah. 

 

2. Etika Berpakaian 

a. Etika 

Menurut Franz Magnis-Suseno yang di kutip oleh Dr. Adb. Haris 

memberikan pengertian bahwa etika adalah usaha manusia untuk 

memakai akal budi dan daya fikirnya untuk memecahkan masalah 

bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik.
22

 Dengan kata lain 

etika berarti perbuatan baik maupun buruk manusia di dalam 

kehidupannya. 
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Etika dapat dipahami sebagai pernyataan (atau ungkapan) rasional 

yang berkaitan dengan: 

1) Esensi dan dasar perbuatan; 

2) Keputusan yang benar, dan; 

3) Prinsip-prinsip yang mendasari klaim bahwa hal-hal tersebut, secara 

moral, terpuji atau tercela.
23

 

Jadi etika adalah semua perbuatan yang lahir atas dorongan jiwa 

berupa perbuatan baik maupun buruk. Sebagai guru atau pendidik di 

sekolah yaitu orang dewasa yang bertanggung jawab memberi 

bimbingan setidaknya memberikan pembiasaan dan arahan kepada 

siswanya untuk bersikap dan berakhlak dengan baik. Sehingga 

menjadikan sistem nilai yang mampu diterapkan untuk membentuk 

pribadi siswa berdasarkan tuntunan syari‟at agama yang dilakukan 

secara terus-menerus. Sehingga dapat membedakan mana yang baik dan 

mana yang buruk. 

b. Berpakaian 

Di dalam Al-Qur‟an makna pakaian sering disebut dengan 

menggunakan tiga istilah, yaitu libas, siyab dan sarobil. Libos (bentuk 

jamak dari lubsun) memiliki makna segala sesuatu yang menutupi tubuh, 

baik berupa busana luar maupun perhiasan. Sedangkan siyab (bentuk 

jamak dari saub) memiliki arti kembali, yakni kembalinya sesuatu pada 

keadaan semula atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan ide 
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pertamanya. Keadaan semula atau ide dasar tentang pakaian adalah 

dipakai. Adapun sarobil memiliki arti yang lebih fungsional yakni fungsi 

pakaian kepada orang yang memakainya.
24

 

Jadi, pakaian adalah segala sesuatu yang dapat menutupi dan 

melindungi tubuh. Prinsip pakaian dalam Islam dikenakan oleh seseorang 

sebagai ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, karena itu 

berpakaian bagi orang muslim maupun muslimah memiliki nilai ibadah. 

Oleh karena demikian dalam berpakaian seseorang harus mengikuti 

aturan yang ditetapkan Allah dalam Al-Qur‟an dan As-Sunnah dan tidak 

boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. 

Menurut M. Quraish Shihab ada empat fungsi utama pakaian, 

yaitu: 

1) Pakaian sebagai penutup „sauat‟ (aurat). Sau-at diambil dari kata sa-

a yasv-u yang berarti buruk, tidak menyenangkan. Kata ini sama 

maknanya dengan aurat yang diambil dari kata ‘ar’,‘ar’ yang berarti 

onar, aib, tercela. Keburukan yang dimaksud tidak harus dari arti 

sesuatu yang pada dirinya buruk, tetapi bisa juga karena adanya 

faktor lain yang mengakibatkan buruk. Tidak ada satupun bagian 

tubuh yang buruk, karena semuanya baik dan bermanfaat, termasuk 

aurat. Tetapi bila dilihat orang lain maka kelihatan itulah yang 

buruk. 
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2) Pakaian sebagai hiasan, perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk 

memperelok. Salah satu fungsi utama dari perintah berpakaian yang 

diterangkan dalam Al-Qur'an adalah sebagai perhiasan. 

3) Pakaian untuk perlindungan, dimana pakaian dapat memberi 

pengaruh psikologi terhadap pemakaianya. 

4) Pakaian sebagai penunjuk/ identitas, dimana pakaian disini memberi 

ciri tersendiri, terutama pembeda antara laki-laki dan wanita.
25

 

Adab berpakaian dalam pandangan Islam yaitu sebagai berikut: 

1) Wajib menutup aurat. 

2) Mendahulukan bagian kanan ketika mengenakan pakaian.
26

 

3) Hendaknya mengutamakan pakaian (kain) putih dari pada warna 

lainnya. 

4) Tidak memanjangkan baju gamis, celananya, atau kain selendangnya 

melebihi kedua mata kaki atau tidak berlebih-lebihan.
27

 

5) Lelaki muslim hendaknya tidak memakai pakaian perempuan, dan 

begitu pula perempuan muslimah tidak memakai pakaian laki-laki.
28

 

Di dalam ajaran Islam, berpakaian tidak hanya sekedar kain 

penutup badan, tidak hanya sekedar mode atau trend yang mengikuti 

perkembangan zaman.  Islam mengajarkan tata cara atau adab berpakaian 

yang sesuai dengan ajaran agama. Adab berpakaian dalam Islam telah 
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ditentukan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Secara umum, 

adab berpakaian bagi laki-laki dan perempuan adalah kewajiban menutup 

aurat ketika sudah baligh. Adapun adab-adab berpakaian bagi laki-laki 

dan perempuan yang selanjutnya adalah mengenakan pakaian yang 

mudah dipakai atau pakaian yang telah dimilikinya, selanjutnya dalam 

berpakaian hendaknya mendahulukan anggota badan sebelah kanan dari 

pada anggota badan sebelah kiri. Dalam berpakaian juga tidak 

diperbolehkan dalam berlebih-lebihan, serta seorang laki-laki tidak 

mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian wanita dan sebaliknya, 

wanita tidak boleh mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian laki-

laki. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-A‟raf ayat 26: 

اۖ َوِلَباُس ٱلَّتقَۡىيٰ َذِٰلَك ٗ  ا ُيَىِٰزي َسىَۡءِٰتُكنۡ َوِزيشٗ  َيَٰبِنٓي َءاَدَم َقدۡ َأنَزلَۡنا َعَليُۡكنۡ ِلَباس

  ٢٦ۚ َذِٰلَك ِهنۡ َءاَيِٰت ٱلَلِه َلَعَلُهنۡ َيَرَّكُسوَن  ٞ َخيۡس

 

Artinya: 

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang 

demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, 

mudah-mudahan mereka selalu ingat” (Q.S Al-A‟raf:26).
29

 

 

Allah Ta‟ala memberikan karunia kepada hamba-hamba-Nya berupa 

pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat yaitu perkara yang 

dianggap buruk bila terlihat. Perhiasan ialah perkara untuk keindahan 
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lahiriah. Yang pertama merupakan kebutuhan primer dan yang kedua sebagai 

kebutuhan sekunder.
30

 

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mengenakan pakaian 

bagi perempuan yaitu: 

a) Menutupi seluruh anggota tubuh kecuali bagian-bagian tertentu yang 

boleh diperlihatkan. 

b) Pakaian itu tidak menjadi fitnah pada dirinya. 

c) Pakaian itu tebal dan tidak transparan sehingga bagian dalam tubuh 

tidak terlihat. 

d) Pakaian tersebut tidak ketat atau sempit sehingga tidak membentuk 

lekukan-lekukan tubuh yang dapat menimbulkan daya rangsang bagi 

laki-laki. 

e) Tidak menyeruapai pakaian laki-laki. 

f) Tidak menyerupai pakain orang kafir. 

g) Tidak terlalu berlebihan atau mewah.
31

 

Islam telah mengatur tata cara dan syarat-syarat dalam berpakaian 

antara pakaian wanita dan pakaian laki-laki. Adapun syarat berpakaian 

bagi wanita muslimah adalah pakaian yang dipakai hendaknya menutupi 

seluruh badan kecuali anggota badan yang boleh terlihat seperti wajah 

dan telapak tangan, kemudian pakaian yang berbahan tebal atau tidak 

transparan, wanita muslimah tidak boleh memakai pakaian yang ketat 
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dan memperlihatkan bentuk lekuk tubuhnya karena pakaian yang ketat 

dan transparan dapat menimbulkan syahwat atau daya rangsang bagi laki-

laki, pakaian wanita juga tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki atau 

sebaliknya pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian wanita. 

Yang terakhir adalah pakaian yang dipakai tidak menyerupai kaum kafir 

dan tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian. 

Sedangkan yang dimaksud aurat adalah sesuatu yang menimbulkan 

berahi/ syahwat, membangkitkan nafsu sedangkan aurat mempunyai 

kehormatan dibawa oleh rasa malu supaya ditutupi rapi dan dipelihara 

agar tidak mengganggu manusia lainnya.
32

 Menurut penulis, aurat adalah 

segala sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau mendapatkan 

aib (cacat) jika diketahui oleh orang lain. 

Yang diwajibkan atas wanita adalah bahwa wanita wajib menutup 

seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua tangannya.
33

 Sedangkan aurat 

lelaki yang tidak boleh tidak ditutupi; yang terlalu buruk jika dipandang, 

ialah: dua kemaluan. Paha, tidak masuk aurat yang wajib benar 

ditutupnya. Hanya masuk aurat yang tidak disukai bila terbuka.
34

 

Seorang muslim yang sudah baligh atau mencapai tingkat 

kedewasaan telah diwajibkan menutup aurat. Batasan-batasan menutup 

aurat antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda. Batasan menutup 

                                                           
32

 Fuad Mohd Fathruddin, Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam, (Jakarta: 

Pedoman Ilmu, 1984), h. 10. 
33

 Murthadha Muthahhari, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Hijab Gaya 

Hidup Wanita Islam, (Bandung: Mizan, cet ke- 6, 1995), h. 113. 
34

 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Islam, (Semarang: PT Pustaka Rizki 

Putra, cet ke-2, Ed ke-2, 2001), h. 30. 



23 

 

aurat bagi wanita adalah wajibnya menutup seluruh tubuh terkecuali 

wajah dan telapak tangan, sedangkan batasan menutup aurat bagi laki-

laki adalah dari pusar hingga lutut. 

Peraturan memakai jilbab dan menutup aurat di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sudah mulai 

diterapkan semenjak adanya himbauan dari Pemerintah Daerah tentang 

wajibnya bagi siswi-siswi di sekolah-sekolah Negeri maupun Swasta 

untuk memakai jilbab, dari pihak sekolah sendiri tidak mencantumkan 

peraturan secara tertulis mengenai tata tertib yang mewajibkan bagi siswi 

untuk memakai jilbab, pihak sekolah hanya menetapkan aturan warna 

jilbab yang harus dipakai oleh siswi-siswi di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.
35

 

 

B. Penelitian Relevan 

1. Sulis Setyowati (2008) meneliti tentang Minat Siswa dalam Kegiatan 

Ekstrakulikuler Wirid Yasin SLTP Negeri 1 Lubuk Dalam Kabupaten 

Siak. Dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler wirid yasin di SLTP Negeri 1 

Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Minat 

Siswa Dalam Kegiatan Ekstrakulikuler Wirid Yasin SLTP Negeri 1 

Lubuk Dalam Kabupaten Siak adalah kurang. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah persentase yang diperoleh yaitu 51,13%. 

                                                           
35

 Wawancara dengan  staf kesiswaan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 2017. 
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2. Purwanti (2010)  meneliti tentang Pengaruh Kegitan Kerohanian Islam 

(Rohis) Terhadap Tingkah Laku Siswa Di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 12 Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh kegiatan kerohanian Islam (Rohis) terhadap tingkah laku siswa 

di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Pekanbaru. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa pengaruh mengikuti kegiatan Rohis di SMAN 12 

Pekanbaru dapat dikategorikan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 

persentase yang diperoleh yaitu 80,69%. 

3. Muhammad Aprin Harahap (2015) meneliti tentang Minat Siswa Dalam 

Mengikuti Ekstrakurikuler Keagamaan di Sekolah Menengah Pertama 

Nurul Falah Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui minat dari siswa dalam mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler keagamaan di Sekolah Menengah Pertama Nurul Falah 

Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru. Pada penelitian ini dapat 

diambil kesimpulannya adalah penelitian yang menjelaskan tentang 

bagaimana minat siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang 

ada di sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Minat Siswa dalam 

Mengikuti Ekstrakulikuler Keagamaan di Sekolah Menengah Pertama 

Nurul Falah Kulim Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa minat siswa sudah baik karena berada pada angka 

92,89%. 

Persamaan judul di atas dengan judul penulis yaitu sama-sama 

membahas tentang kegiatan Kerohanian Islam (Rohis), adapun perbedaan 
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peneliti diatas dengan penulis adalah penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Bimbingan dalam Kegiatan Kerohanian Islam terhadap Etika 

Berpakaian Siswi Kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar” dimana penulis lebih memfokuskan 

kepada bimbingan yang dilakukan dalam kegiatan Kerohanian Islam terhadap 

etika berpakaian siswi kelas XI. 

 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan terhadap konsep teoretis agar tidak salah pengertian 

terhadap penelitian ini. Menjadi fokus penelitian ini adalah Bimbingan Dalam 

Kegiatan Kerohanian Islam Terhadap Etika Berpakaian Siswi Kelas XI di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

Sesuai dengan judul kajian ini bahwa variabel yang akan diteliti ada dua 

variabel yaitu bimbingan dalam kegiatan Kerohanian Islam sebagai variabel 

X (variabel bebas) dan etika berpakaian siswi sebagai variabel Y (variabel 

terikat). 

Adapun bimbingan yang diberikan dalam Kegiatan kerohanian Islam 

adalah sebagai berikut: 

1. Guru membimbing siswi untuk menjadi muslimah yang terhormat. 

a. Menjaga bicara. 

b. Menjaga pakaian. 

c. Selalu sopan santun kepada orang tua dan guru. 
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d. Berperilaku lemah lembut. 

e. Selalu taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. 

2. Guru pembimbing memberikan nasihat-nasihat tentang etika berpakaian 

sesuai dengan syari‟at Islam. 

a. Berpakaian tidak ketat. 

b. Berpakaian tidak transparan atau tembus pandang. 

c. Berpakaian tidak berlebihan. 

d. Berpakaian bersih dan rapi. 

e. Berpakaian tidak menyerupai pakaian laki-laki. 

Etika berpakaian siswi dapat dikatakan baik bila dilihat dari 

indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Siswi memakai pakaian menutup aurat. 

2. Siswi memakai pakaian yang bersih dan rapi. 

3. Siswi memakai pakaian yang longgar. 

4. Siswi memakai pakaian yang tebal. 

5. Siswi sederhana dalam berpakaian. 

6. Siswi sederhana dalam berkerudung. 

7. Siswi memakai kerudung berkain tebal. 

8. Siswi rapi dalam berkerudung. 

9. Siswi memakai kaos kaki. 

10. Siswi menurunkan ujung kerudung ke atas dada. 

11. Siswi memakai rok panjang sampai di bawah mata kaki. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Dalam penelitian ini, diajukan beberapa asumsi: 

a. Bimbingan dalam kegiatan Kerohanian Islam di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar 

dilaksanakan berbeda-beda. 

b. Etika berpakaian siswi kelas XI di Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang bervariasi. 

2. Hipotesis 

a. Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara bimbingan dalam kegiatan 

Kerohanian Islam terhadap etika berpakaian siswi kelas XI di 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota Kabupaten 

Kampar. 

b. Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara bimbingan dalam 

kegiatan Kerohanian Islam terhadap etika berpakaian siswi kelas XI 

di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangkinang Kota 

Kabupaten Kampar. 


