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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A.   Konsep Teoretis 

1. Konsep Sikap 

a. Pengertian Sikap 

Sikap adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan 

objek tertentu. Sikap bukan tindakan nyata (overt behavior) melainkan 

masih bersifat tertutup (convert behavior). Cardno mendefinisikan 

sikap sebagai berikut. “Attitude entail an existing predisposition to 

response to social object which, in interaction with situational and 

other dispositional variables, guides and directs the overt behavior of 

the individual. Dalam istilah kecenderungan (presdisposition), 

terkandung pengertian arah tindakan yang akan dilakukan seseorang 

berkenaan dengan suatu objek. Arah tersebut dapat bersifat mendekati 

atau menjauhi suatu objek (orang, benda, ide, lingkungan, dan lain-

lain), dilandasi oleh perasaan penilaian individu yang bersangkutan 

terhadap objek tersebut. Misalnya, ia menyukai atau tidak 

menyukainya, menyenangi atau tidak menyenanginya, menyetujui atau 

tidak menyetujui.
9
 

Sikap atau dalam bahasa Inggris disebut attitude adalah suatu cara 

bereaksi terhadap suatu perangsang. Suatu kecenderungan untuk 

bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi 

yang dihadapi. Bagaimana reaksi seseorang jika ia terkena sesuatu 

                                                 
9 H. Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 114-115 
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rangsangan baik mengenai orang, benda-benda, ataupun situasi-situasi 

yang mengenai dirinya. Sebagai contoh dapat diperhatikan kalimat-

kalimat berikut: Pak Amin bersikap acuh-tak acuh terhadap persoalan 

yang menyangkut keluarganya. Pak Diran selalu marah-marah jika 

melihat halaman rumahnya kotor. Setelah mendapat nasehat dari 

bapak guru, Aminah tidak suka melamun lagi di dalam kelas. Dari 

contoh-contoh tersebut di atas kita dapat mengatakan bahwa sikap 

adalah suatu perbuatan/tingkah laku sebagai reaksi/respons terhadap 

sesuatu rangsangan/stimulus, yang disertai dengan pendirian dan atau 

perasaan orang itu.
10

  

Sikap adalah reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup pada 

suatu stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2007), sehingga perbuatan yang 

akan dilakukan manusia tergantung pada permasalahan dan berdasarkan 

keyakinan atau kepercayaan masing-masing individu. Manifestasi sikap 

tidak langsung terlihat, akan tetapi dapat ditafsirkan terlebih dahulu dalam 

perilaku yang tertutup. Dengan demikian, sikap merupakan gambaran dari 

suatu kesiapan atau kesediaan individu untuk bertindak, bukan pelaksanaan 

motif tertentu. Menurut Notoadmodjo (2007) sikap mempunyai empat 

tingkatan, yaitu:  

1) Menerima (receiving), adalah kemauan seseorang untuk memperhatikan 

stimulus yang diberikan.  

2) Merespon (responding), berarti sikap seseorang untuk memberikan 

                                                 
10 M. Ngalim Purwanto, MP, Op. Cit, h. 141  
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jawaban bila ditanya atau menyelesaikan tugas yang diberikan.  

3) Menghargai (valuing), salah satu ukuran menghargai ialah sikap untuk 

mengajak orang lain mau mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang 

lain terhadap suatu masalah.  

4) Bertanggung jawab (responsible), bertanggung jawab atas segala sesuatu 

yang telah dipilih dengan menerima segala resikonya. Suatu sikap belum 

tentu secaraotomotis terwujud dalam suatu tindakan.  

5) Overt behavior, Mewujudkan sikap menjadi perbuatan nayat 

diperfasilitas dan pendukung dari pihak lain.
11

 

Sikap (attitude) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak 

senang, atau perasaan biasa-biasa saja (netral) dari seseorang terhadap 

sesuatu. “Sesuatu” itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau 

kelompok. Kalau yang timbul terhadap sesuatu itu adalah perasaan 

senang, maka disebut sikap positif, sedangkan kalau perasaan tak senang, 

sikap negatif. Kalau tidak timbul perasaan apa-apa, berarti sikapnya 

netral.
12

     

Sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC, yaitu Affect, Behaviour 

dan Cognition. Affect adalah perasaan yang timbul (senang, tak senang), 

Behaviour adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat, 

menghindar), dan Cognition adalah penilaian terhadap objek sikap 

                                                 
11 Herri Zan Pieter, S.Psi, Pengantar Psikologi Untuk Kebidanan, (Jakarta: Kencana, 2010), 

h. 52-53 
12 Sarlito wirawan Sarwono, Pengantar Psikologi Umum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 

h. 201  
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(bagus, tidak bagus).
13

 

b. Komponen Sikap  

Sikap mempunyai tiga komponen dasar, yaitu :  

1) Komponen kognisi, berhubungan dengan belief, ide, dan konsep. 

2) Komponen afeksi, berhubungan dengan dimensi emosional seseorang. 

3) Komponen konasi psikomotorik, berhubungan dengan kecenderungan 

atau untuk bertingkah laku.
14

  

c.  Proses Pembentukan dan perubahan Sikap  

Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui  empat macam cara:  

1) Adopsi: kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi 

berulang-ulang dan terus-menerus, lama kelamaan secara bertahap 

diserap ke dalam diri individu dan memengaruhi terbentuknya suatu 

sikap. Misalnya, seorang yang sejak lahir sampai dia dewasa tinggal 

dilingkungan yang religius, akan mempunyai sikap negatif terhadap 

semua yang diharamkan oleh agamanya. Atau, anak seorang guru 

kebanyakan suka membaca (sikap positif pada bacaan). Proses „cuci 

otak‟ (brain washing) adalah pengubahan sikap yang tergolong 

pertama ini.   

2) Differensiasi: dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya 

pengalaman. Sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal 

yang tadinya dianggap sejenis, sekarang dipandang tersendiri lepas 

dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri 

                                                 
13 Ibid., 201 
14 Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2011), h. 67 
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pula. Misalnya, seorang anak kecil mula-mula takut kepada setiap 

orang dewasa yang bukan ibunya, tetapi lama kelamaan ia dapat 

membeda-bedakan antara ayah, paman, bibi, kakak, yang disukainya 

dengan orang yang asing yang tidak disukainya.  

3) Integrasi: pembentukan sikap disini terjadi secara bertahap, dimulai 

dengan berbagai pengalaman yang berhubungan satu hal tertentu 

sehingga akhirnya terbentuk sikap mengenai hal tersebut. Contoh lain, 

Kudin, seorang pelajar SMA dari kota  kecil di Jawa Timur, berhasil 

memperoleh beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika Serikat. Ketika 

akan berangkat, ibu-bapaknya dan nenek-kakeknya berpesan; Jangan 

sampai terpengaruh ya, Nak. Di sana orangnya kafir semua, banyak 

yang  jahat. Sesampainya di Amerika Serikat, ia ditempatkan di sebuah 

kota kecil, yang penduduknya semua ramah dan selalu menolongnya, 

terutama induk semangnya, guru-guru dan teman-teman sekolahnya, 

walaupun tak ada seorangpun yang muslim. Maka, Kudin pun 

mengirim e-mail kepada ibunya, Ma, orang-orang di sini kafir, tetapi 

baik-baik, di Indonesia banyak muslim tetapi, kok, banyak KKN ya, 

Ma?  

4) Trauma: trauma adalah pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan, yang 

meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. 

Pengalaman-pengalaman yang traumatisi dapat juga menyebabkan 

terbentuknya sikap. Contohnya, Rama. Ia selalu naik motor kalau 

kuliah, atau ke mana pun. Jika ibunya melarang, Rama selalu 
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mengatakan bahwa kendaraan umum penuh sesak dan macet, lebih 

cepat naik motor. Pada suatu saat, rama tabrakan dan harus dirawat di 

rumah sakit sampai sebulan. Sejak itu, dia lebih memilih berdesak-

desakan di bis daripada naik motor.
15

  

d. Faktor-Faktor Terbentuknya Sikap  

Pembentukan sikap tidak terjadi demikian saja, melainkan melalui 

suatu proses tertentu, melalui kontak sosial terus-menerus antara individu 

dengan individu-individu lain di sekitarnya. Dalam hubungan ini, faktor-

faktor yang memengaruhi terbentuknya sikap adalah:
16

  

1) Faktor Internal: yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri orang 

yang bersangkutan, seperti faktor pilihan. Kita tidak dapat menangkap 

seluruh rangsangan dari luar melalui persepsi kita, oleh karena itu kita 

harus memilih rangsangan-rangsangan mana yang akan kita dekati dan 

mana yang harus dijauhi. Pilihan ini ditentukan oleh motif-motif dan 

kecenderungan-kecenderungan dalam diri kita. Karena harus memilih 

inilah kita menyusun sikap positif terhadap satu hal dan membentuk 

sikap negatif terhadap hal lainnya. Misalnya, kalau kita pergi ke 

supermarket, atau membaca koran, atau membuka internet, begitu 

banyak hal yang menerpa indra kita. Semuanya minta diperhatikan. 

Maka kita harus memilih mana yang akan dikunjungi dulu, mana yang 

harus dibeli atau dibaca dan sebagainya. Perbedaan minat inilah yang 

menyebabkan para suami memilih untuk melihat-lihat toko buku atau 

                                                 
15 Sarlito Wirawan Sarwono, Op. Cit, h. 203 
16 Ibid, h. 205-206  
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toko komputer ketika mengantarkan istrinya berbelanja keperluan 

bulanan yang nantinya bisa berkembang menjadi melihat-lihat toko tas 

atau sepatu.  

2) Faktor Eksternal: Selain faktor-faktor yang terdapat dalam diri sendiri, 

maka pembentukan sikap ditentukan pula oleh faktor-faktor yang 

berada di luar, yaitu: 

a) Sifat objek, sikap itu sendiri, bagus, atau jelek dan sebagainya.  

b) Kewibawaan: orang yang mengemukakan suatu sikap gambar 

presiden sedang mengimunisasi bayi dipasang besar-besar di 

berbagai tempat strategis agar masyarakat terdorong untuk 

mengimunisasi anak-anak balita mereka.  

c) Sifat orang-orang atau kelompok yang mendukung sikap tersebut: 

Islam Versi Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama, dengan banyak 

program sosial dan pendidikannya, terbukti telah menarik jutaan 

umat sejak berdirinya pada awal abad ke-20, sampai hari ini. 

Tetapi, banyak umat Islam sendiri yang bersyukur ketika Front 

Pembela Islam dikenai sanksi hukum, karena walaupun namanya 

membela Islam, tetapi caranya yang selalu menggunakan kekerasan 

tidak disukai oleh umat.  

d) Media komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan sikap: di 

era teknologi sekarang, penggunaaan multimedia sangat lebih 

efektif, ketimbang hanya menggunakan media-media tradisional, 

apalagi kalau hanya dari mulut ke mulut.  
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e) Situasi pada saat sikap itu dibentuk: ketika Indonesia sedang 

dilanda krisis, hampir semua mendukung Gus Dur untuk menjadi 

presiden, tetapi ketika Gus Dur justru menimbulkan makin banyak 

krisis, maka orang pun lebih memilih orang lain untuk jadi 

presiden.  

e. Pengukuran Sikap 

Ada dua jenis skala sikap, yaitu 1) skala Likert atau summated rating 

scales dan 2) skala Thurstone atau equal–appearing interval scales. 

Skala Likert. Skala ini memuat item yang diperkirakan sama dalam 

sikap atau beban nilainya. Subjek merespon dengan berbagai tingkat 

intensitas berdasarkan rentang skala antara dua sudut yang berlawaanan 

(ekstrem), misalnya: Setuju-tidak setuju, Suka-tidak suka, Menerima-

menolak. Skor tentang kedudukan jawaban dari skala yng terpisah-pisah 

itu dijumlahkan, kemudian dicari rata-ratanya untuk menetapkan skor 

sikap perseorangan. Skala Thurstone. Model skala ini tidak hanya 

menempatkan individu dalam rangkaian persetujuan yang mengacu 

kepada sikap tertentu, tetapi tiap item mengandung nilai skala yang 

berbeda-beda, yang masing-masing punya kekuatan untuk mendapat 

persetujuan dari responden. Penyusunan skala model ini lebih sulit 

dibandingkan dengan skala likert.
17

  

Untuk mengukur sikap, penulis menggunakan Skala Likert. Hamid 

Darmidi mengatakan dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 

                                                 
17 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar: membantu guru dalam perencanaan 

pengajaran, penilaian perilaku, dan memberi kemudahan kepada siswa dalam belajar, (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2009), H. 215 
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Pendidikan dan Sosial, Skala Likert ini telah banyak digunakan oleh 

peneliti guna mengukur persepsi atau sikap seseorang. Skala ini menilai 

sikap atau tingkah laku yang diinginkan oleh para peneliti dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden. Kemudian 

responden diminta memberikan pilihan jawaban atau respons dalam skala 

ukur yang telah disediakan.
18

  

2.  Konsep Pakaian Muslimah 

a. Pengertian Pakaian Muslimah 

Ada beberapa pengertian yang perlu diperhatikan mengenai 

pakaian muslimah, antara lain:   

1) Pakaian  

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

menggunakan tiga istilah, yaitu libas, siyab dan sarabil. Libas 

disebut dalam Al-Qur‟an sebanyak sepuluh kali, siyab sebanyak 

delapan kali dan sarabil ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua 

ayat. 

Libas (bentuk jamak dari lubsun) memiliki makna; segala 

sesuatu yang menutupi tubuh, baik itu berupa busana luar maupun 

perhiasan. Oleh karenanya, libas di sini tidak harus pakaian yang 

berarti menutupi aurat saja, cincin yang menutup sebagian jari juga 

bisa berarti pakaian. Sedangkan siyab yang merupakan bentuk 

jamak dari saub, memiliki arti; kembali, yakni kembalinya sesuatu 

                                                 
18 Hamid Darmadi,  Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: Alfabeta cv, 

2014), h. 145     
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pada keadaan semula, atau keadaan yang seharusnya sesuai dengan 

ide pertamanya. Keadaan semula atau ide dasar tentang pakaian 

adalah agar dipakai. Sedangkan ide dasar yang terdapat dalam diri 

manusia (sebagai orang yang memakai pakaian) adalah tertutupnya 

aurat, sehingga pakaian diharapkan dipakai oleh manusia untuk 

mengembalikan aurat manusia kepada ide dasarnya, yaitu menutup 

aurat. Dari sini jelas, bahwa siyab atau saub lebih cenderung untuk 

memiliki makna pakaian lahir atau busana luar.  

Adapun sarabil memiliki arti yang lebih fungsional, yakni 

fungsi pakaian kepada orang yang memakai. Sebagaimana 

disebutkan dalam Al-Qur‟an surat Al- Nahl [16]: 81, bahwa fungsi 

pakaian ada yang untuk menangkal sengatan matahari, menahan 

hawa dingin dan menghindari bahaya-bahaya yang terdapat dalam 

peperangan. Disamping itu, pakaian ada juga yang berfungsi 

sebagai alat penyiksa, sebagimana yang digambarkan oleh Allah 

dalam surat Ibrahim [14]: 50 tentang siksa yang yang akan dialami 

oleh orang yang berdosa di akhirat nanti pakaian mereka dari 

pelangkin atau Ter’. Ter sifatnya adalah panas, sehingga kalau 

dipakaikan kepada manusia maka sangat menyiksa kepada yang 

memakai.
19

 

2) Hijab  

Hijab dalah pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuhnya 

                                                 
19 Muhammad Walid, dkk, Etika Berpakaian bagi Perempuan, (Malang: UIN- Maliki 

Press, 2011), h. 17-18 
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termasuk muka, kedua tangan dan juga perhiasannya sehingga 

orang laki-laki yang bukan mahramnya tidak melihat suatu 

apapun dari tubuhnya atau perhiasannya. Penghalangnya dapat 

berupa pakaian atau rumah tinggal.
20

 

3) Jilbab    

Jilbab adalah baju yang dipakai untuk menutupi seluruh 

tubuh. Disebutkan dalam kamus Lisan Al-Arab bahwa jilbab 

adalah baju yang lebih luas dari kerudung dan lebih sempit dari 

selendang, dipakai oleh wanita untuk menutupi kepala dan 

dadanya.
21

 Jilbab juga telah diterangkan oleh Allah SWT dalam 

Al-Qur‟an surat Al-Ahzab (33) ayat 59, jilbab adalah aturan 

syara‟ khusus untuk kaum perempuan berupa perintah menutup 

tubuhnya dengan pakaian dalam aktifitasnya dengan orang-orang 

yang bukan mahramnya, dengan demikian jilbab lebih spesifik 

tentang busana perempuan yang dapat membentengi dirinya dari 

fitnah dan resiko pergaulan yang tak diinginkan.
22

 

b. Makna Aurat 

 

Pengertian aurat jika dilihat dari asal bahasanya, aurat, adalah 

bagian dari tubuh manusia yang diharamkan untuk dilihat dan 

dipegang. Dan, dalam pengertian lain, yang berasal dari kata aar atau 

                                                 
20 Khalid Al-husainan, Fikih Wanita: Menjawab 1001 Problema Wanita, (Jakarta: Darul 

Haq, 2014), h. 58     
21 Fada Abdur Razzak, Beruntunglah Engkau Menjadi Muslimah, (Jogjakarta: Garailmu, 

2009), h. 190   
22 Jasmani, Hijab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih, Jurnal Al-„Adl,  Vol. 6 No. 2, 2013,  

h. 63 
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aara berarti sesuatu yang aib, keji, dan patut disembunyikan, baik 

berbentuk perbuatan, sifat, atau perkataan. Sedangkan menurut istilah, 

aurat adalah sesuatu yang ada pada diri, yang tidak boleh dilihat dan 

dipertontonkan. Jadi, menutup atau menjaga kehormatan diri. 

Kehormatan diri ini melingkupi lahir dan batin.
23

 

c. Dalil yang Mewajibkan Berpakaian Muslimah  
 

Islam sangat menjaga kemuliaan seorang Muslimah, salah 

satunya dengan mensyariatkan pakaian yang harus digunakannya. Dalil 

dari Al-Qur‟an adalah SWT berfirman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Nurun Nisa‟, Wanita Dambaan setiap Muslim, (Yogyakarta: Saufa, 2015), h. 43 
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“Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, 

agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kehormatan mereka 

dan “Dan hendaklah janganlah mereka menampakkan perhiasan 

mereka kecuali yang biasa Nampak dari padanya, dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kudung ke dadanya dan janganlah 

menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suaminya mereka atau 

ayah mereka, atau ayah suami mereka atau anak laki-laki mereka atau 

putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-

putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama 

Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para 

pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 

perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat 

perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu 

semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu 

beruntung.”(Q.S An- Nur: 31).   

 

 Dan hendaklah mereka   َوْليَْضِرْبَه بُِخُمِرِههَّ َعلَى ُجيُىبِِههَّ 

menutupkan kain kerudung kedadanya,” maksudnya kain kain 

kerudung yang memanjang melebihi dada hingga dapat menutupi dada 

dan tulang dada. Aturan ini dibuat agar para wanita mukmin memiliki 
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perbedaan yang jauh dengan umumnya wanita-wanita jahiliyah, karena 

wanita-wanita jahiliyah tidak pernah melakukan apa yang 

diperintahkan oleh Allah tadi. Bahkan mereka kerap lewat di hadapan 

para lelaki dengan menampakkan dada, tidak ditutupi apa-apa. 

Terkadang mereka sengaja menampakkan leher, jambul rambut dan 

anting-anting telinga mereka. Maka Allah SWT pun memerintahkan 

kepada wanita-wanita yang beriman untuk menutup diri dalam 

keadaan dan situasi mereka. Sebagaimana firman-Nya,
24

   

 

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu,  dan istri-istri orang mukmin: Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak 

diganggu.” (QS. Al- Ahzab: 59)  

Pada ayat ini Allah berfirman,  ََّوْليَْضِرْبَه بُِخُمِرِههَّ َعلَى ُجيُىبِِهه 

“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka.” 

Lafazh  ُأَْلُخْمر yang termaktub pada ayat ini adalah bentuk jama‟ dari 

lafzh  yang berarti sesuatu yang dapat menutupi. Maksudnya  ِخَمار

adalah menutupi kepala. Saat ini busana itu sering disebut dengan 

                                                 
24 Syaikh Shafiyyurrahman al- Mubarakfuri, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari, Shahih 

Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 6, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), h, 375 
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nama  ِالقَاوع  (kerudung). Sa‟id bin Jubair berkata, “maksud dari firman 

Allah,    ََوْليَْضِرْبه artinya   ْدن َوْليَُشذِّ (mengikat kuat/ menutupi)  

 Kain kerudung mereka ke dadanya,” artinya“ بُِخُمِرِههَّ َعلَى ُجيُىِبِههَّ 

menutupkan kain kerudung ke dada dan bagian atas dada hingga (di 

bagian itu) tidak ada satupun yang bisa terlihat.”
25

  

d. Fungsi Pakaian   

Menurut Kefgen dan Touchie-Specht dalam Jalaluddin Rakhmat, 

busana mempunyai tiga fungsi:
26

  

1) Diferensiasi 

Dengan busana, orang membedakan dirinya, kelompoknya, 

atau golongannya dari orang lain. Busana memberikan identitas –

mempertegas konsep diri. Kelompok anak muda yang ingin 

menegaskan identitas –yang sebetulnya masih kabur– berusaha 

menunjukkan pakaian yang aneh-aneh. Dengan berperilaku aneh, ia 

membedakan dirinya dari kelompok wanita yang lain. 

2) Perilaku 

Busana muslimah mendorong pemakainya untuk berperilaku 

yang sesuai dengan citra diri muslimah. Busana muslimah 

mendefinisikan peran dengan tegas. Ia membantunya dalam role-

playing dan menghindari role-confusion. L. Langer menulis bahwa 

dengan memakai seragam kelompok tertentu, seseorang 

menunjukkan –melalui pakaian seragamnya itu– bahwa ia telah 

                                                 
25  Ibid., h, 375- 376  
26 Jalaluddin Rakhmat, Islam Alternatif, (Bandung: Mizan, 1994), h. 140-141    
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melepaskan haknya untuk bertindak bebas sebagai seorang individu 

dan (sebaliknya) mesti bertindak sesuai dengan dan dalam batas-

batas kaidah-kaidah kelompoknya.  

3) Emosi 

Pakaian mencerminkan emosi pemakainya dan, pada saat yang 

sama, mempengaruhi emosi orang lain. Walaupun reaksi emosional 

pada pakaian bergantung latar-belakang psikososial, pakaian telah 

lama digunakan untuk menggelorakan emosi kelompok atau 

bangsa. Kita dapat berhipotesis, busana muslimah –lebih-lebih 

kalau diungkapkan secara massal akan mendorong emosi 

keagamaan yang konstruktif.  

e. Batasan Aurat Muslimah  

Batasan aurat muslimah dibedakan antara di hadapan mahram 

atau kerabat dekat dan dihadapan orang lain yang bukan mahram.  

1) Di Hadapan Orang Lain yang Bukan Mahram  

Muslimah di hadapan orang lain yang bukan mahram wajib 

menutupi seluruh anggota tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan. 

Allah SWT berfirman yang artinya: “Dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) tampak 

darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada 

mereka. (An-Nur: 31)” 

„Aisyah dan Ibnu „abbas menafsirkan bahwa yang 

dimaksudkan dengan “kecuali apa yang tampak darinya,” ialah 
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wajah dan telapak tangan.
27

 

2) Di Hadapan Mahram dan Sesama Wanita  

Muslimah di hadapan mahram hanya diwajibkan untuk 

menutupi anggota tubuh yang dianggap tabu untuk ditampakkan, 

seperti bagian dada, perut, pinggang, dan paha. Selain itu, 

dibolehkan juga bagi Muslimah untuk menampkan rambut, leher, 

tangan, bagian bawah betis, dan kaki di hadapan laki-laki yang 

menjadi mahramnya, juga di hadapan sesama wanita.
28

   

f. Etika Pakaian Muslimah      

Secara umum, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

Rahimahullah, dalam Abdurrahman Nusantari, etika busana Muslimah 

adalah sebagai berikut:
29

 

1) Menutup seluruh tubuh  

Pakaian seorang wanita haruslah menutupi seluruh tubuhnya, 

mulai dari kepala sampai kaki, kecuali beberapa bagian tubuh yang 

biasa tampak, yaitu wajah dan telapak tangan. 

2) Memakai busana tidak untuk berhias 

Para muslimah dilarang memakai pakaian untuk tujuan berhias 

(bersolek). 

3) Memakai pakaian dari bahan kain tebal 

                                                 
27Ahmad Hatta, dkk, Bimbingan Islam  untuk Hidup Muslimah: Petunjuk Praktis Menjadi 

Muslimah Seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan al-quran dan Sunnah, (Jakarta: 

Maghfirah Pustaka, 2015), h. 275   
28 Ibid., h. 275  
29 Abdurrahman Nusantari, 21 Risiko Buruk Busana Seksi: Nasehat Bijak Untuk Kaum 

Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 204-212       
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Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: “Akan 

terjadi di akhir zaman umatku nanti, kaum wanita berpakaian, 

(tetapi hakikatnya) mereka telanjang. Di atas kepala-kepala mereka 

seperti terdapat punuk onta.” 

4) Bersifat longgar, tidak ketat 

Menutup kulit atau permukaan tubuh dengan kain tebal 

belumlah mencukupi, tetapi dibutuhkan pakaian yang longgar 

sehingga tidak membentuk tubuh.  

5) Tidak memakai wewangian    

Seorang muslimah juga dilarang keluar rumah dengan 

memakai wewangian yang menyebarkan wangi semerbak sehingga 

bisa dicium oleh kaum laki-laki di sekitarnya. Rasulullah telah 

bersabda: “Jika mereka (wanita-wanita muslimah) keluar menuju 

masjid, maka janganlah mereka mendekatinya dengan memakai 

wewangian. “HR. Muslim dan Abu Awanah).  

6) Tidak menyerupai pakaian laki-laki 

Aturan lain yang harus diperhatikan oleh kaum muslimah 

adalah memakai pakaian yang mencirikan identitas mereka sebagai 

wanita, bukan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki 

sangatlah berat, oleh karena itu harus dihindari sejauh-jauhnya.  

7) Tidak menyerupai pakaian non Muslim 

Aturan etika lain yang harus diperhatikan ialah, pakaian 

seorang muslimah tidak boleh menyerupai pakaian wanitya-wanita 
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non muslim.  

8) Tidak untuk mencari popularitas  

Etika terakhir tentang busana Islami sebagaimana yang 

disebutkan Syaikh Nashiruddin AL-Albani, ialah memakai pakaian 

bukan untuk mencari popularitas.   

g. Tata Tertib Berpakaian di SMA Negeri 2 Bangko 

Salah satu yang menjadi perhatian dan kewajiban seorang 

siswa/i terlebih seorang muslim adalah mengenai pakaian yakni 

memperhatikan peraturan atau kewajiban dari sekolah serta perintah 

agama. Berdasarkan buku tata tertib sekolah mengenai berpakaian, 

siswa/i semestinya: 

1) Celana panjang abu-abu bagi peserta didik putra dengan kain dan 

potongan yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (tidak 

boleh cutbray, baggy, hipster, pipa, ketat, skater atau tidak sesuai 

dengan ketentuan) dengan panjang celana minimal 5 cm dari atas 

mata kaki dan maksimal 5 cm di bawah mata kaki. 

2) Rok panjang abu-abu bagi peserta didik putri dengan kain dan 

potongan yang telah ditentukan oleh sekolah, rapi dan formal (tidak 

boleh hipster, ketat, atau tidak sesuai dengan ketentuan) dengan 

panjang minimal 5 cm dari atas mata kaki dan maksimal 5 cm di 

bawah mata kaki. 

3) Baju dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh sekolah, yaitu: 

a) Hari Senin dan Selasa 
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Baju berbadge OSIS lengan panjang warna putih Abu-abu 

bagi peserta didik putri dan untuk peserta didik putra lengan 

pendek   

b) Hari Rabu dan Kamis  

Seragam Pramuka yang sesuai dengan ketentuan dari dinas 

yaitu lengan pendek atau lengan panjang bagi peserta didik putra 

dan lengan panjang bagi peserta didik putri  

c) Selain seragam Melayu Jum‟at putra/i dan seragam Pramuka 

putri, baju wajib di masukkan secara rapi, tidak sekedar dilipat, 

lengan baju tidak boleh digulung, dan semua kancing baju harus 

dikancingkan. Pengecualian untuk kancing baju paling atas dan 

kancing saku, boleh tidak dikancingkan.  

d) Hari Jum‟at  

Baju Melayu lengan panjang bagi peserta didik putri dan 

untuk peserta didik putra lengan panjang, bawahan dengan 

potongan rapi dan formal (tidak boleh cutbray, baggy, hipster, 

pipa, ketat, skater atau tidak sesua dengan ketentuan), berwarna 

gelap polos, tidak boleh jeans. Peserta didik putri menggunakan 

rok panjang berwarna gelap tidak boleh tembus pandang dan 

tidak boleh ada belahan.  

e) Hari Sabtu 

Pakaian olahraga berupa celana panjang training dan kaos 

lengan panjang yang sudah ditentukan sekolah.  
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f) Ikat pinggang kulit berwarna hitam wajib digunakan kecuali 

pada seragam Melayu Jum‟at putra/i dan seragam Pramuka putri.  

g) Kaos kaki yang terlihat warna putih polos, tanpa ornamen, 

dengan panjang minimal 7 cm di atas mata kaki untuk peserta 

didik putra dan minimal 15 cm di atas mata kaki untuk peserta 

didik putri, kecuali hari Jum‟at dan Sabtu diperkenankan 

memakai kaos berwarna hitam polos. Peserta didik putri yang 

menambah resleting di bagian samping bawah rok, panjang kaos 

kaki minimal melebihi panjang resleting. 

h) Kaos dalam adalah singlet putih atau kaos bukan singlet tidak 

berkerah warna polos, kecuali hari Jum‟at dan Sabtu 

diperbolehkan memakai kaos hitam polos.  

1. Aturan Jilbab  

a. Peserta didik putri diwajibkan mengenakan kerudung rapi, 

berwarna putih (kecuali hari Jum‟at, warna gelap atau 

menyesuaikan warna baju Melayu dan hari Sabtu kerudung 

berwarna colat), tanpa motif atau border.  

b. Pakaian kegiatan ektrakurikuler sesuai dengan jenis 

kegiatan, sopan, rapi.  

c. Untuk siswi non Muslim yang tidak memakai jilbab rambut 

harus diikat dan disisir rapi.  

d. Pakaian Praktikum sesuai dengan ketentuan praktikum. 
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2. Khusus pada hari-hari upacara:  

Seluruh peserta didik memakai ikat pinggang berwarna 

Hitam, memakai sepatu berwarna Hitam, dan memakai topi 

berlogo Tut Wuri Handayani (waktu pemakaiannya adalah 

selama upacara berlangsung paada hari tersebut). Siswa/i 

yang tidak disiplin, banyak kasus dan melanggar peraturan 

sekolah akan diberikan sanksi.
30

  

h. Penyebab Wanita tidak Menutup Aurat 

 

Adapun penyebab seorang wanita memakai pakaian yang tidak 

menutupi seluruh tubuhnya dan menyesuaikan diri dengan model 

pakaian yang tidak etis (seronok) adalah sebagai berikut: 

1) Lemahnya iman dan tidak takut kepada Allah 

Jika seorang wanita telah melupakan azab Allah karena 

menentang perintahNya, maka dia akan berbuat menurut 

kehendak-nya dimana setan menempati lubuk hatinya, 

menjerumuskannya ke dalam bujukan nafsu yang mengajak 

kepada dosa (keburukan) dan setan dari kalangan manusia dan jin 

menghiasinya. Karena itu, Nabi bersabda,  

“Aku melihat neraka maka aku melihat kebanayakan dari 

para penghuninya adalah kaum wanita.” (HR. al- Bukhari)
31

 

2) Buruknya Pendidikan   

Jika sebuah keluarga mengabaikan pertumbuhan anggota 

                                                 
30 Tata Tertib Berpakaian Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangko, 2014  
31 Khalid al-Husainah, penerjemah Kamaludin, dkk, Fikih Wanita Menjawab 1001 

Problema Wanita, (Jakarta: Darul Haq, 2014), h. 71   
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keluarganya dalam segi kebaikan, maka keluarga itu berjalan 

menuju kesesatan, karena seorang pemudi mendapat dan 

mengambil pendidikan dari keluarganya, sehingga jika Ibunya 

tidak memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, maka 

pemudi itu pun akan melakukan hal yang sama sebagaimana yang 

dilakukan ibunya.
32

 

3) Sarana Informasi  

Sejalan dengan berkembanngnya berbagai sarana 

informasi yang canggih, maka musuh-musuh yang (membenci) 

kemuliaan sengaja menundukkan kaum wanita di rumah mereka 

sendiri. Dan di antara perbuatan mereka yang terpenting adalah 

mengeluarkan permata yang tersembunyi lalu melemparkannya ke 

rawa yang kotor.
33

 

4) Taqlid (Peniruan)  

Dewasa ini banyak sekali tipu daya dan fitnah, yang 

membangkitkan kegandrungan yang mencapai batas kegialaan di 

tengah wanita (Muslimah) untuk mencontoh wanita-wanita yang 

tidak mempunyai akhlak dari perempuan-perempuan barat, yaitu 

mereka yang tidak ada kepentingan apa pun selain 

mengeksploitasi (mempertontonkan) kecantikan serta kemolekan 

tubuh tanpa memelihara perilaku terpuji dan juga mencontoh 

                                                 
32 Ibid., h. 71  
33 Ibid., h. 72 
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perilaku mereka yang rendah (hina).
34

 

5) Pergaulan yang Rusak   

Sebagaimana dikatakan, “Teman adalah yang menarik 

(mu).”
35

   

i. Manfaat dan Hikmah Berpakaian Muslimah
36

 

Ada banyak sekali manfaat dan hikmah berbusana Muslimah, 

antara lain: 

 

1) Manfaat Secara Personal 

a) Merasa dekat dengan Allah SWT 

b) Menciptakan ketenangan batin 

c) Terhindar dari gangguan  

d) Menjadi wanita terhormat 

e) Berpeluang menjadi wanita shalihah  

f) Meraih pahala melimpah, terhindar dari azab api neraka yang 

menyala-nyala 

g) Membuktikan diri sebagai pengikut istri-istri baginda Nabi saw, 

dan Para Shahabiyah 

2) Manfaat Secara Sosial 

a) Memperjelas identitas diri di lingkungan Sosial 

b) Menyebarkan „energy positif‟ kepada orang lain 

c) Memudahkan berinteraksi dengan sesama Muslimah lain 

d) Terkondisikan untuk selalu berada di lingkungan yang Islami 

                                                 
34 Ibid., h. 72 
35 Ibid., h. 72  
36 Arief B. Iskandar, Jilbab Syar’i melu ruskan beberapa kesalahan berbusana muslimah, 

(Jakarta: Khilafah Press, 2013), h. 143-153  
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e) Termotivasi untuk mencari pendamping hidup yang shalih 

3) Manfaat secara fisik/materi  

a)  Rambut, kulit dan tubuhnya akan terlindungi 

b)  Mudah, tidak repot, hemat 

B.  Penelitian Yang Relevan  

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain: 

 

1. Rubiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau pada Tahun 

2011 meneliti dengan judul Pengaruh Sikap Siswi Dalam Proses 

Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Siswa 

Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru.   

Berdasarkan analisis datanya dapat ditarik kesimpulkan bahwa besarnya 

koefisien sikap siswa dalam proses pembelajaran terhadap prestasi belajar 

pendidikan agama Islam Pekanbaru adalah ro (observasi) 0,167 dari hasil 

analisis tersebut dapat diketahui: df = 45, rt (tabel) pada taraf signifikan 5%= 

0,205, rt (tabel) pada taraf signifikan 1%= 0,267.  

a. ro (observasi) = 0,167 bila dibandingkan rt (tabel) pada taraf sognifikan 

5% (0,167 ˂ 0,205) ini berarti Ha ditolak, Ho diterima.   

b. ro (observasi) = 0,167 bila dibandingkan rt (tabel) pada taraf signifikan 1% 

(0,167 ˂ 0,267) ini berarti Ha ditolak, Ho diterima.  

Antara penelitian saya dan penelitian saudari Rubiyah memiliki 

persamaan yaitu sama-sama meneliti masalah sikap siswa, namun 

perbedaannya adalah saudari Rubiyah meneliti mengenai Pengaruh Sikap 

Siswi Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan 
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Agama Islam Siswa Madrasah Tsanawiyah Al-Huda Pekanbaru, sedangkan 

penelitian saya mengenai Sikap Siswi Terhadap  Pakaian Muslimah di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangko Bagansiapiapi Kabupaten Rokan 

Hilir.    

2. Gunawan Sumatri Putra, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau 

pada Tahun 2016 meneliti dengn judul Sikap Siswa Dalam Pelaksanaan 

Shalat Berjamaah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Pekanbaru. 

Berdasarkan analisis datanya dapat ditarik kesimpulkan bahwa sikap 

siswa dalam melaksanakan shalat berjamaah di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 2 Pekanbaru cukup baik.  Hal ini sesuai angka table hasil rekapitulasi 

angket yang mendapatkan persentase 59%. Hal ini berada pada rentang 

41%-60%. Dan dikategorikan Cukup Baik. Kemudian factor-faktor yang 

mempengaruhi sikap siswa dalam melaksanakan shalat berjamaah di sekolah 

menengah atas Negeri 2 Pekanbaru yaitu:  

a. Keluarga 

b. Pendidikan Agama itu sendiri  

c. Lingkungan  

d. Media 

e. Tempat    

Antara penelitian saya dan penelitian saudara Gunawan Sumatri Putra 

memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti masalah sikap siswa, namun 

perbedaannya adalah saudara Gunawan Sumatri Putra meneliti mengenai 
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Sikap Siswa Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 2 Pekanbaru, sedangkan penelitian saya mengenai Sikap Siswi 

Terhadap Pakaian Muslimah di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangko 

Bagansiapiapi. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa baik judul maupun 

permasalahan penelitian yang penulis bahas dalam penelitian ini belum 

pernah diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain.    

C. Konsep Operasional  

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap konsep-konsep yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka konsep tersebut penulis operasionalkan 

sebagai penjelasan sekaligus untuk membatasi konsep teoritis yang masih 

global. Konsep Operasional yang dijadikan alat ukur sikap siswi meliputi 

tentang: 

1. Indikator Sikap Siswi Terhadap Pakaian Muslimah di SMA Negeri 2 

Bangko 

a. Siswi memahami bahwa pakaian muslimah itu perintah Allah dalam al-

Quran  

b. Siswi memahami bahwa menutup aurat itu seluruh tubuh kecuali muka 

dan telapak tangan   

c. Fungsi pakaian Muslimah sebagai identitas diri  

d. Fungsi pakaian Muslimah sebagai kontrol prilaku 

e. Fungsi pakaian Muslimah sebagai pendorong keagamaan yang 

membangun (syi‟ar)    
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f. Batasan aurat wanita dihadapan yang bukan mahram   

g. Batasan aurat wanita dihadapan mahram dan sesama wanita 

h. Etika pakaian Muslimah tidak untuk berhias 

i. Etika pakaian Muslimah tidak boleh transparan 

j. Etika pakaian Muslimah tidak boleh ketat 

k. Etika pakaian Muslimah tidak memakai wewangian  

l. Etika pakaian Muslimah tidak menyerupai pakaian laki-laki 

m. Etika pakaian Muslimah tidak menyerupai pakaian non muslim 

n. Etika pakaian Muslimah tidak untuk mencari popularitas 

o. Manfaaat pakaian Muslimah agar merasa dekat dengan Allah 

p. Manfaat pakaian Muslimah menciptakan ketenangan batin 

q. Manfaat pakaian Muslimah sebagai penjaga diri 

r. Manfaat pakaian Muslimah untuk mencari keridhoaan Allah SWT  

2. Indikator Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Siswi Terhadap 

Pakaian Muslimah di SMA Negeri 2 Bangko 

a. Tata tertib berpakaian 

b. Keluarga  

c. Pendidik 

d. Kesadaran dari diri siswi 

e. Lingkungan 

f. media 


