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ABSTRAK 

 

Wahyu Hafidha Putra, Danang. 2019. Persepsi Siswi 

Tentang Jilbab di SMKN 1  

Ponorogo (Studi Kasus di Sekolah Menengah 

Kejuruan Negeri 1 Ponorogo). Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Kharisul 

Wathoni, M.Pd.I. 

 

Kata Kunci: Persepsi, Jilbab, Kesadaran, Moralitas. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya konsep 

keimanan dan ketakwaan yang dapat dilihat dari konsistensi 

seseorang dalam memakai jilbab. Jilbab merupakan salah 

satu alat untuk menutup aurat wanita. Kondisi lapangan 

yang ada di SMK N 1 Ponorogo menunjukkan bahwa 

ditemukan adanya siswi yang masih kurang konsisten dalam 

memakai jilbab, bahkan melepasnya. Sehingga peneliti 

bermaksud melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mendeskripsikan persepsi siswi tentang jilbab, upaya guru 

dalam meningkatkan kesadaran, dan mengetahui kondisi 

morlitas siswi. 

 

Adapun rumusan masalah penelitian ini sebagai 

berikut pertama, persepsi siswi tentang jibab,untuk melihat 

pemahaman siswi, kedua upaya guru dalam meningkatkan 

kesadaran siswi dalam berjilbab, dan ketiga mengetahui 

kondisi moralitas siswi SMK N 1 Ponorogo. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dalam penelitian ini 
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mengadopsi pemikiran Miles dan Huberman yaitu, reduksi 

data, penyajian data, dan kesimpulan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa: (1) 

Persepsi siswi SMK N 1 Ponorogo, terhadap jilbab sudah 

memahami tentang jilbab, (2) upaya yang dilakukan oleh 

Guru PAI dalam meningkatkan kesadaran siswi SMKN 1 

Ponorogo dalam berjilbab sudah dilaksanakan di antaranya : 

pertama, menerapkan aturan berjillbab, kedua pemberian 

materi, ketiga, pemeberian sosialisasi dengan IMTAQ, dan 

keempat, meningkatkan melalui kegiatan rohis. akan 

tetapi,masih adanya siswi yang kurang konsisten dalam 

memakai jilbab untuk itu maka harus adanya upaya yang 

lebih baik lagi untuk meningkatkan kesadaran siswi dalam 

berjilbab, (3) Kondisi moralitas siswi SMK N 1 Ponorogo 

siswi masih  sering melakukan hal yang menyimpang 

misalnya : siswi masih suka melepas jilbab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

        Berdasarkan Permendikbud No.4 Tahun 

2017 bahwa siswa memiliki perilaku yang 

mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan YME sesuai dengan perkembangan siswa 

yang diperoleh pengalaman pembelajaran melalui 

pembiasaan. 

        Sesuatu yang berkaitan dengan keimanan dan 

ketakwaan, salah satunya adalah tentang jilbab, 

memang jilbab menjadi salah satu hal yang penting 

yang berkaitan dengan siswi, disini bisa kita lihat 

bagaimana persepsi siswi tentang jilbab, bagaimana 

seorang siswi konsisten dalam menggunakan jilbab, 

dan apakah siswi sudah menggunakan jilbab dengan 
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benar, dalam konteks ini sebuah lembaga sekolah 

banyak faktor yang menjadikan kurangnya tingkat 

keimanan dan ketakwaan siswi khususnya dalam 

menggunakan jilbab. 

Dapat dilihat di atas bahwa masalah, 

kurangnya pembelajaran dan kesadaran siswi dalam 

hal pembelajaran keagamaan pada kompetensi 

ketrampilan siswi sesuai dengan standar mutu 

kelulusan. Persoalan ini memang penting untuk di 

teliti siapa saja pelopor-pelopor (actors) yang 

mampu memberi jalan keluar atas permasalahan ini. 

Kegiatan-kegiatan apa (activities) yang mampu 

menunjang atau bisa dilakukan dan dimana (place) 

kegiatan – kegiatan tersebut dilakukan. 

        Dalam rangka untuk mencari dan 

menentukan (social situation) yang tepat untuk 

meningkatkan kesadaran siswi SMKN 1 ponorogo 
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perlu di identifikasi terlebih dahulu mneurut para 

tokoh pendidikan di Indonesia. Stakeholder yang 

mampu menggerakan terwujudnya standar 

peningkatan standart mutu lulusan di SMKN 1 

Ponorogo 1) Kepala Sekolah, 2) Guru Pendidikan 

Agama Islam SMKN 1 Ponorogo. Tanpa 

Stakeholder mustahil akan tercapainya siswi-siswi 

yang mampu melaksanakan kebijakan-kebijakan 

sekolah sebagai modal standart mutu lulusan di 

SMKN 1 Ponorogo. 

        Berbagai pendapat dikemukakan oleh para 

ahli tentang persepsi dan jilbab diantaranya : 

Persepsi adalah proses menyangkut masuknya pesan 

atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui 

persepsi, manusia terus menerus mengadakan 

hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini 

dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, 
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pendengar, peraba, perasa dan pencium.
1
 Sedangkan 

jilbab para ahli mengemukakan : (1) Imam Raghib, 

ahli kamus al-Qur’an yang terkenal, mengartikan 

jilbab sebagai pakaian longgar yang terdiri atas baju 

panjang dan kerudung yang menutup badan kecuali 

muka dan telapak tangan, (2) Imam Al-Fayumi, 

salah satu penyusun kamus Arab mengatakan, bahwa 

jilbab adalah pakaian yang lebih longgar dari 

kerudung, tetapi tidak seperti selendang, (3) Ibnu 

Mansur, juga mengatakan, jilbab adalah selendang 

atau pakaian lebar yang dipakai perempuan untuk 

menutupi kepala, punggung, dan dada. (4) A Hassan 

ahli tafsir mengatakan, bahwa jilbab adalah pakain 

yang menutup segenap badan atau sebgaian dari 

badan dan sebelah atas.
2
 

                                                           
1
 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

(Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2013). 102.  
2
 Sutan Deni Bhatiar, Berjilbab dan Tren Buka Aurat 

(Yogyakarta:Mitra Pustaka, Cet. 1, 2009), 85-86. 
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       Memang masih banyak masalah yang berkaitan 

dengan tanggapan siswi terhadap jilbab dari hasil 

temuan yang ada pada tataran realitas telah 

ditemukan berdasarkan informasi dari guru 

Pendidikan Agama Islam SMK N 1 Ponorogo bahwa 

40% siswi dengan jumlah kurang lebih 450 siswi 

belum memiliki integrasi pengembangan sikap 

beriman dan bertakwa pada Tuhan YME dalam 

kegiatan pembelajaran, berdasarkan hasil observasi 

ditemukan beberapa bentuk perilaku siswi yang tidak 

mencerminkan perilaku yang kurang terpuji, di 

antara lain adalah (1) mengucapkan salam saat 

masuk kelas, (2) belum melaksanakan kegiatan 

ibadah, (3) belum mensyukuri setiap nikmat yang 

diperoleh, (4) belum menumbuhkan sikap saling 

menolong atau berempati, (5) belum menghormati 
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perbedaan, (6) belum antri saat bergantian memakai 

fasilitas sekolah atau madrasah.
3
 

       Disini alasan peneliti memilih lokasi penelitian 

tersebut yaitu memang sekolah ini sangatlah unik 

dan menarik untuk diteliti, diantaranya : 1. 

Mayoritas siswi perempuan, 2. SMK N 1 Ponorogo 

sekolah umum dan 3. selalu menanamkan nilai–nilai 

religiusitas serta kedisiplinan terhadap siswi-

siswinya terutama dalam menggunakan jilbab.
4
 

       Adapun yang berkaitan dengan penggunaan 

jilbab di kalangan siswi ditemukan beberapa 

permasalahan di antaranya : Kurangnya disiplin 

siswi dalam menggunakan jilbab, Kurangnya 

                                                           
3
 Hasil wawancara Guru PAI SMKN 1 Ponorogo, pada tanggal 

15 November 2018, pukul 09.30 WIB 
4
 Hasil Observasi Peneliti di SMK N 1 Ponorogo 18 Januari 

2019, Pukul 08.30 WIB. 
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komunikasi siswi dengan Bapak dan Ibu Guru, 

Kurangnya siswi dalam memahami tentang jilbab.
5
 

       Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti dapat dikemukakan : (1) Bahwa siswi dalam 

memahami tentang jilbab masih awam (2) hanya 

untuk penutup kepala saja, (3) siswi menggunakan 

jilbab masih sebagai penggugur kewajiban, (4) 

sebagai tuntutan peraturan sekolah dan (5) belum 

memulai dari hatinya sendiri dan (6) siswi masih 

beranggapan menggunakan jilbab masih sebagai hal 

biasa
6
 

       Jadi bisa dilihat bahwa banyak dijumpai 

siswi-siswi yang memang kurang bisa memahami 

makna jilbab yang sesungguhnya, berikut dari hal ini 

                                                           
5
 Hasil Wawancara Peneliti di SMK N 1 Ponorogo 18 Januari 2019, 

Pukul 09.30 WIB. 
6
 Hasil Wawancara Peneliti di SMK N 1 Ponorogo 18 Januari 2019, 

Pukul 10.30 WIB. 
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maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh 

tentang siswi memahai jilbab. 

       Berdasarkan latar belakang diatas peneliti 

mengambil judul : 

“PERSEPSI SISWI TENTANG JILBAB DI 

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 

PONOROGO” (Studi Kasus di SMK N 1 

PONOROGO). 

B. FOKUS PENELITIAN 

            Fokus penelitian ini adalah bagaimana 

persepsi siswi SMKN 1 Ponorogo tentang jilbab, 

bagaimana moralitas siswi dalam berjilbab dan 

bagaimana Guru dalam meningkatkan berjilbab 

siswi SMKN 1 Ponorogo. 
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C. RUMUSAN MASALAH 

       Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atasa maka dapat di rumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaiamana persepsi siswi SMKN 1 Ponorogo 

tentang jilbab ? 

2. Bagaiamana Upaya Guru meningkatkan 

Kesadaran berjilbab siswi SMK N 1 Ponorogo ? 

3. Bagaimana Moralitas siswi dalam berjilbab di 

SMK N 1 Ponorogo ? 

D. TUJUAN PENELITIAN 

        Berdasarkan rumusan masalah yang 

disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa 

jauh perseppsi siswi SMKN 1 Ponorogo tentang 

jilbab. 
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2. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya apa 

saja yang dilakukan Guru dalam meningkatkan 

kesadaran siswi SMKN 1 Ponorogo dalam 

berjilbab. 

3. Untuk mengetahui bagaimana moralitas siswi 

dalam berjilbab di SMKN 1 Ponorogo. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

        Dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis  

      Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk 

bisa membantu menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. 

Selain itu penelitian ini juga bermanfaat untuk 

mengembangkan pengalaman penulis mengenai 



11 
 

 

kepedulian terhadap pendidikan Agama Islam 

Khususnya tentang Berjilbab. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan acuan dan untuk kepentingan 

studi ilmiah sebagai bahan informasi, bagi 

peneliti lain yang hendak melakukan 

penelitian. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pembaca sebagai 

sumber informasi, menambah pengetahuan 

yang berhubungan dengan betapa pentingnya 

sebagai umat muslim untuk meningkatkan 

kesadaran dalam berjilbab. 

c. Sebagai salah satu untuk menghindari 

terjadinya kenakalan remaja yang 

mengakibatkan kerugian bagi pelaku, orang 

tua dan masyarakat sekitar 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

       Isi dari sistematika penyusunan laporan hasil 

penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. Untuk mempermudah dalam penulisan, maka 

pembahasan dalam laporan penelitian nanti penulis 

kelompokkan menjadi 5 bab, yang masing-masing 

bab terdiri dari sub bab yang berkaitan. Sistematika 

pembahasan ini adalah : 

       Bab I pendahuluan bab ini merupakan gambaran 

umum untuk menggambarkan tentang penelitian 

yang akan dilakukan yang meliputi : latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

       Bab II Kajian Teori bab ini akan menguatkan 

landasan teoritik meliputi tentang Jilbab, Persepsi, 
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dan Moralitas dan Telaah hasil penelitian terdahulu 

untuk melihat kelebihan dan kekurangan. 

       Bab III Metode penelitian merupakan bab yang 

memperinci metode penelitian. Berisikan pendekatan 

dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

penelitian, data, dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan, serta tahapan-tahapan penelitian. 

       Bab IV Temuan Penelitian dalam bab ini berisi 

tentang hasil-hasil penelitian dilapangan yang 

meliputi data umum tentang paparan data siswi SMK 

N 1 Ponorogo dan Guru SMKN 1 Ponorogo, paparan 

data khusus tentang persepsi siswitentang jilbab di 

SMKN 1 Ponorogo. 

       Bab V Pembahasan dalam bab ini membahas 

secara mendetail yang berakitan tentang hasil yang 

ditemukan yaitu terkait persepsi siswi tentang jilbab, 
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kemudian moralitas siswi dalam berjilbab dan 

bagaimana guru dalam meningkatkan siswi dalam 

berjilbab. 

       Bab VI Penutup, merupakan bab terakhir dari 

semua rangkaian pembahasan dari Bab I sampai Bab 

V. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

       Setelah melakukan tujuan pustaka, ada 

beberapa penelitian yang membahas beberapa 

hal yang terkait dengan tema yang di teliti. 

Adapun skripsi yang secara tidak langsung 

relevan dengan judul pembahasan yang akan 

ditulis penulis adalah : 

       Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh 

Darningsih, skripsi yang berjudul “Persepsi 

Mahasiswa Terhadap Penggunaan Jilbab Syar’i 

dan Implikasinya Terhadap Perilaku Di Kampus” 

STAIN Ponorogo 2016  Dari hasil penelitian 

tersebut dapat diketahui bahwa persepsi 

15 



 

 

mahasiswi terhadap penggunaan jilbab syar’i dan 

implikasinya dalam berperilaku para mahasiswi 

ternyata memliki argument yang beragam 

diantaranya adalah mereka menggunakan jilbab 

atas dorongan orang tua, lingkungan yang 

bernuansa Islami atau pondok. Kesadaran 

mereka sendiri atau termotivasi dari temannya. 

Fenomena berjilbab juga dipahami berbeda-beda 

dikalangan mahasiswi. Sebagian mahasisiwi 

berpendapat bahwa yang mereka pakai itu bukan 

jilbab melainkan kerudung yang sifatnya untuk 

menutup. Ada pro dan kontra sebagian 

mahasiswi yang menggunakan jilbab syar’i dan 

yang menggunakan jilbab biasa. Seseorang yang 

menggunakan jilbab syar’i itu perilakunya belum 

tentu baik begitu pula dengan yang 

menggunakan jilbab bisa belum tentu tidak baik. 
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Bahkan ada yang menggunakan jilbab syar’i 

tetapi perilakunya lebih kejam dan yang 

menggunakan biasa itu lebih baik. Pergaulan 

mahasiswi yang menggunakan jilbab syar’i 

dengan mahasiswi yang menggunakan jilbab 

biasa dengan mahasiswa lainnya baik laki-laki 

maupun perempuan di STAIN Ponorogo terjalin 

dengan baik dan masih dalam batas sopan dalam 

norma-norma yang ada. Mereka membuka diri 

untuk beradaptasi dengan baik tetapi juga ada 

yang tertutup. 

       Penelitian yang pertama dari Darningsih 

dengan judul skripsi “PERSEPSI MAHASISWI 

TERHADAP PENGGUNAAN JILBAB SYAR’I 

DAN  IMPLIKASINYA TERHADAP 

PERILAKU DI KAMPUS” disini dapat dilihat 

persamaan dan perbedaan antara skripsi yang 



 

 

terdahulu dengan skripsi yang akan saya teliti 

yaitu pertama persamaan yaitu pada kata kunci 

tentang persepsi disini skripsi yang dulu 

menggunakan kata persepsi dan 

penelitianyangakan saya lakukan juga 

menggunakan kata persepsi jadi sama-sama 

merujuk pada bagaimana persepsi objek yang 

akan di teliti dan kemudian perbedaannya 

pertama terletak pada lembaga atau instansi yang 

diteliti kalau skrisi Darningsih tujuannya kepada 

mahasiswa STAIN Ponorogo sedangkan dari 

skripsi yang akan saya teliti tujuannya kepada 

siswi  SMKN 1 Ponorogo, kedua tentang kata 

jilbab syar’i disini jelas  berbeda dikarenakan di 

skripsi yang pertama ada kata Syar’i dan skripsi 

akan saya susun hanya menggunakan kata jilbab, 

ketiga skripsi pertama ada implikasinya 
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sedangkan skripsi yang akan saya buat tidak 

menggunakan kata implikasi jadi memang 

hampir secara keseluruhan sangat berbeda. 

              Penelitian kedua yang dilakukan oleh Riski 

Wahyuningsi, dengan judul “Persepsi 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

ALAUDDIN Makassar Terhadap Jilbab” UIN 

Allaudin Makassar 2017, Adapun hasil dari 

penelitian tersebut, Persepsi Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN ALAUDDIN Makassar 

Terhadap Jilbab (Q.S. an-Nur/24:31), jilbab 

merupakan identitas wanita muslimah, jilbab 

juga adalah salah satu kewajiban wanita 

muslimah yang sudah balig yang dengan 

mengenakan jilbab berarti mereka berinisiatif 



 

 

untuk menjaga kehormatan. Lebih taat kepada 

Allah SWT, lebih dihormati lawan jenis dan 

menjadi penghalang untuk melakukan hal-hal 

egative. Pemahaman Mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN ALAUDDIN Makassar tentang 

syariat-syariat cara penggunaan jilbab masih 

sangat sempit sehingga masih banyak 

Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam 

yang hanay menegnakan jilbab pada waktu dan 

tempat tertentu, misalnya dikampus, acara 

resmi, dan acara seremonial sedangkan untuk 

mengenakan jilbab dilingkungan sekitarya 

masih abal-abalan. Penulis memahami fenomena 

seperti ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan 

hidup mahasiswa tersebut. 
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             Penelitian yang kedua dilakukan oleh Risky 

Wahyuningsi dengan judul “PERSEPSI 

MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM FAKULTAS TARBIYAH 

DAN KEGURUAN UIN ALAUDDIN 

MAKASSAR TERHADAP JILBAB KAJIAN 

(Q.S. AN-NUR/24:31)” dari skripsi yang kedua 

ini dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. 

Persamaan pertama tetap pada persepsi yang 

menjadi kata utama dalam judul skripsi kedua 

dan skripsi yang akan saya teliti. Selanjutnya 

dilihat perbedaan antara skripsi kedua dengan 

skripsi yang akan saya buatyaitu pada tempat 

atau lokasi yang di teliti untuk skripsi kedua ini 

lokasi yang dipilih di JURUSAN 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM FAKULTAS 

TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN 



 

 

ALAUDDIN MAKASSAR sedangkan skripsi 

yangakan saya buat berlokasi di 

SMKN1Ponorogo, kemudian selanjutnya pada 

kajiannya untuk skripsi yang kedua ini 

menggunakan (Q.S. AN-NUR/24:31), 

sedangkan skripsi saya menggunakan kajian 

teori tentang Jilbab. 

       Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Layli 

Tsurayya S.Hum pada tahun 2016 dengan judul 

“Konsep Jilbab dan Identitas Keagaamaan 

Persepsi Mhasiswi Sebagai Calon Guru PAI” 

UIN Sunan Kalijaga 2016 Dari penelitian 

tersebut bahwa dengan menggunakan teori 

dimensi keagamaan Glock dan Stark, hasil 

penelitian menunjukan : Pertama, Konsep 

pemahaman tentang jilbab menurut mahasiswa 

PAI sebagai calon guru agama tidak hanya 
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meiliki konsep tunggal. Melainkan terdiri dari 

lima variasi, yaitu : (1) Jilbab sebagai kewajiban 

dalam islam untuk menutup aurat, (2) Jilbab 

segaia identitas muslimah, (3) Jilbab sebagai 

motivasi untuk membentuk karakter, (4) Jilbab 

sebagai pelindung, (5) Jilbab senagai bentuk 

penghormatan kepada kaum wanita, (6) Jilbab 

sebagai gaya hidup baru wanita muslimah. 

Kedua, Pengaruh konsep Mahasiswa PAI 

terhadap perilaku keagamaannya dapat dilihat 

dari dua hal yakini, dari aspek kepribadian dan 

sosial. Aspek kepribadian yang mereka miliki 

adalah kreatif dan inovatif, bersikap dewasa 

dalam memandang setiap persoalan, serta sopan 

dalam bertutur kata dan bertindak. Adapun dari 

aspek sosialnya adalah kemampuan mereka 

dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan 



 

 

baik terhadap orang-orang di sekitarnya, 

terlebbih dengan orang yang belum sepenuhnya 

mereka kenal. 

       Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Layli 

Tsurraya, S.Hum dengan judul “KONSEP 

JILBAB DAN DAN IDENTITAS 

KEAGAMAAN PERSEPSI MAHASISWI 

SEBAGAI CALON GURU PAI” disini dapat 

dilihat persamaan dan perbedaannya. Persamaan 

pertama tetap pada kata kunci persepsi yang 

menjadi persamaan yang sangat mendasar dan 

kemudian perbedaannya pertama tentang konsep 

jilbab disini lebih menjelaskan bagaimana 

konsep Jilbabnya sedangkan skripsi yang saya 

susun lebih kepada pengertian tentang jilbab, 

kedua lokasi berada dilembaga Perguruan 
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Tinggi sedangkan skripsi yang saya kerjakan 

berada di sekolah.  

B. Kajian Teori 

1. Kajian tentang Pengertian persepsi 

       Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) 

langsung dari suatu perempuan, sehingga 

dalam persepsi terjadi proses masuknya 

pesan atau informasi. Persepsi juga dapat 

berisi tanggapan yaitu bayangan yang tinggal 

dalam ingatan pengamatan, yaitu proses yang 

terjadi dari obyek-obyek yang tertangkap 

oleh panca indra dan diproyeksikan pada 

bagian tertentu di otak sehingga pelakunya 

dapat mengamati obyek tersebut.Sehingga 

tanggapan adalah kenangan dari hasil 

pengamatan. 



 

 

Dalam mempersepsikan seseorang, 

individu yang dipersepsi mempunyai pola 

kemampuan, perasaan, harapan dan 

sebagainya yang mempersepsikan. Walaupun 

kehadirannya berbeda dengan individu, orang 

yang di persepsikan dapat menjadi teman, 

orang yang di persepsikan dapat memberika 

pengaruh pada orang yang memepersepsikan. 

Proses mempersepsi seseorang terhadap 

orang lain berlaku saat seseorang 

mempersepsi orang lain dalam suatu 

kelompok.
1
 

       Persepsi merupakan suatu proses 

yang didahului oleh proses pengindraan, 

yaitu merupakan proses diterimanya stimulus 

                                                           
1
 Darningsih, Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan 

Jilbab Syar’I dan Implikasinya terhadap di Kampus, Skripsi IAIN 

Ponorogo, 2016, 21. 
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oleh individu oleh individu melalui alat 

indera atau juga disebut proses sensoris.
2
  

Dalam bahasa inggris persepsi adalah 

perception yaitu cara pandang sesuatu atau 

mengutarakan pemahaman hasil olahan daya 

pikir, artinya persepsi dikaitkan denga faktor 

eksternal yang direspon melalui panca indra, 

daya ingat, dan daya jual. Dalam kehidupan 

manusia dalam individu, kesadaran pertama 

harus di kembangkan dan di jaga adalah 

persepsi tentang diri sendiri melalui identitas 

kehadiran yang menimbulkan citra diri dan 

harga diri. Gambaran tentang diir sendiri 

sebagai awal untuk mempertegas kedudukan 

individu sebagai manusia yang diakui 

eksistensisnya orang lain. Jadi dapat diartikan 

                                                           
2
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta, 

ANDI, 2003), 87-88. 



 

 

sebagai daya pikiran dan daya pemahaman 

indvidu terhadap berbagai rangsangan yang 

datang dari luar. 

Persepsi adalah merupakan proses 

pemaknaan terhadap stimulus. Sebagai suatu 

proses. persepsi selalu memasyarakatkan 

objek, objek persepsi sangat beragam salah 

satunya adalah self. Sebagai objek persepsi, 

self bukanlah objek tunggal, tapi objek yang 

memiliki aspek-aspek yang sangat kompleks. 

Secara umum aspek-aspek dari self itu bisa 

dikategorikan menjadi empat kategori: aspek 

fisik, psikologis, sosial-kultural, dan 

spiritual.
3
 

Persepsi biasanya digunakan untuk 

mengungkapkan tentang pengalaman 

                                                           
3
 Agus Abdul Rahman, Psikologi Sosial “Integrasi 

pengetahuan Wahyu dan Pengetahuan Empirik”, (Jakarta, RajaGrafindo 

Persada, 2017), 48. 
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terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu 

kejadian yang dialami. Dalam kamus standart 

dijelaskan bahwa persepsi dianggap sebagai 

sebuah pengaruh ataupun sebuah kesan oleh 

benda yang semata-mata menggunakan 

pengamatan pengindraan. Persepsi ini 

didefinisikan sebagai proses yang 

menggabungkan dan mengorganisir data-

data indra kita (pengindraan) dikembangkan 

secara sedemikian rupa sehingga kita dapat 

menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar 

akan dirikita sendiri.
4
 

2. Kajian Teori tentang Jilbab 

A. Pengertian Jilbab 

Imam Raghib, mengartikan jilbab 

sebagai pakaian longgar yang terdiri atas baju 

                                                           
4
 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu pengantar 

dalamperspektif  Islam, (Jakarta, PT. FajarInterpratama Offset, 2009), 

110. 



 

 

panjang dan kerudung yang menutup badan 

kecuali muka dan telapak tangan, Imam Al-

Fayumi, salah satu penyusun kamus Arab 

mengatakan, bahwa jilbab adalah pakaian 

yang lebih longgar dari kerudung, tetapi tidak 

seperti selendang, Ibnu Mansur, juga 

mengatakan, jilbab adalah selendang atau 

pakaian lebar yang dipakai perempuan untuk 

menutupi kepala, punggung, dan dada. A 

Hassan ahli tafsir mengatakan, bahwa jilbab 

adalah pakain yang menutup segenap badan 

atau sebgaian dari badan dan sebelah atas. 

H.B. Jassin menuturkan, jilbab adalah 

baju kurung yang menutupi kepala, muka, 

dan dada. Prof. Quraish Shihab 

mengartikannya sebagai, baju kurung yang 

longgar dilengkapi dengan kerudung penutup 
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kepala. Ibnu Abas dan Qatadat mengartikan 

jilbab sebagai, pakaian yang menutup pelipis 

dan hidung meskipun kedua mata 

pemakaiannya terlihat, namun tetap menutup 

dada dan bagian mukanya.
5
 

Louis Ma’luf Al-Yasu’I, penyusun 

Al-Munjid mengartikan jilbab tersebut 

dengan “pakaian atau kain yang lapang dan 

luas”. Imam Al-Fayumi, salah seorang 

penyusun kamus Arab yang berorientasi 

kepada masalah hukum islam mengartikan 

jilbab sebagai “ pakaian yang lebih longgar 

dari kerudung, tetapi tidak seperti 

selendang”. 

Imam Raghib, ahli kamus Al-Qur’an 

yang termasyhu, mengartikan jilbab sebagai 

                                                           
5
 Sutan Deni Bhatiar, Berjilbab dan Tren Buka Aurat 

(Yogyakarta:Mitra Pustaka, Cet. 1, 2009), 85-86. 



 

 

“pakaian longgar yang terdiri atas baju 

panjang dan kerudung yang menutup badan 

kecuali muka dan telapak tangan”. Ibnu 

Manzhur mendefinisikan jilbab sebagai 

“selendang atau pakaian lebar yang dipakai 

perempuan untuk menutupi kepala, 

punggung, dan dada”. 

Dr. Ibrahim Anis mengartikan jilbab 

sebagai “pakaian dalam (gamis), atau 

selendang (khimar) atau pakaian untuk 

melapisi segenap pakaian perempuan bagian 

luar untuk menutupi semua tubuh seperti 

halnya mantel”. Imam Ar-Razi mengatakan 

bahwa kata “jilbab berasal dari kata jalbu, 

artinya menarik atau menghimpun, 

sedangkan jilbab berarti pakaian lebar seperti 

mantel”. Erward William Lane, penyusun 
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Arabic English Lexicon, mengartikan jilbab 

sebagai “a garment with which the women 

covers her other garments; a woman’s head 

covering; a garment with which she covers 

her head and bosom”. Hans Wehr 

mengartikan jilbab sebagai “garment, dress, 

gown; womens’s dress”. 

Tim Penyusun Kamus Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 

mengartikan jilbab sebagai “baju kurung 

yang longgar, dilengkapi dengan kerudung 

yang menutupi kepala, sebagian muka dan 

dada”. J.S Badudu mengartikan jilbab 

sebagai “sejenis pakaian perempuan yang 

hampir menutup seluruh tubuhnya, yang 

terbuka hanya wajah dan tangan”. 



 

 

Tim Penyusun Pustaka-Azet 

mengartikan jilbab sebagai “kerudung, cadar, 

jilbab, selendang; pakaian lebar yang dipakai 

perempuan untuk menutupi kepala, 

punggung, dan dada pakaian dalam (gamis), 

selendang (khimar), atau pakaian untuk 

melapisi segenap pakaian perempuan bagain 

luar seperti halnya mantel”. Dewan Redaksi 

Ensiklopedia Islam mendefinisikan jilbab 

sebagai “sejenis baju kurung lapang yang 

dapat menutup kepala, muka, dan dada”.
6
 

Jilbab adalah bentuk tunggal sedang 

bentuk jamaknya, Jalabib, jilbab berasal dari 

akar kata Jalaba yang berarti menghimpun 

dan membawa. Jilbab merujuk kepada 

pakaian yang dikenakan perempuan pada 

                                                           
6
 Nina Surtiretna, Anggun Berjilbab (Bandung : Penerbit Al-

Bayan (Kelompok Penerbit Mizan), Cet IV, 1997), 53-54. 
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masyarakat Arab jauh sebelum Islam. 

Bahkan, jilbab dikenakan juga oleh bangsa 

selain Arab, Dalam budaya Arab jilbab lebih 

populer dengan jilbab,atau dalam istilah 

inggris veil yang menunjuk pada penutup 

tradisional tubuh, wajah, dan kepala 

perempuan timur tengah. Dalam era Nabi 

Muhammad, jilbab adalah pakaian luar yang 

menutupi segenap anggota badan dari kepala 

hingga kaki perempuan dewasa.7 

Dalam An – Nadhr, Al-Hafizh Ibnu 

Hajar mengatakan, “Al-Jilbab adalah pakaian 

yang lebih pendek dari pada al-khimar atau 

lebih lebar dari padanya, yang disebut 

dengan al-miqna’ah, Al-Khimar berarti al-

ghitha’ atau penutup,”penutup apakah ini, 

                                                           
7
 Unun Roudlotul J & Kadi, Tubuh Perempuan Kontruksi 

Tubuh Bagi Perempuan Berjilbab  (Ponorogo, P3m STAIN Prees 

Ponorogo,2011) 37.  



 

 

kebanayakan yang dimaksud dengan penutup 

di sini adalah penutup kepala, baik laki-laki 

maupun perempuan. Diriwayatkan dari 

Rasulullah Saw, “ Bahwasanya beliau Saw 

membasuh dua muzzah dan al-khimar 

(penutup).” (HR. Ibnu Majah diriwayatkan 

dari bilal). Dalam sebuah riwayat disebutkan, 

“A=la al-khuffain wa al-imamah (membasuh 

kedua penutup kaki dan sorban)”.Al-khimar 

dan al-jilbab inilah yang sekrang kita sebut 

degab istilah asy-syal atau isyarah. Pada 

awalnya kaum perempuan penutup kepala 

mereka menggunakan dengan menggunakan 

al-khimar atau al-jilbab, kemudian mereka 

menyibakkannya kebelakang punggung 

mereka. Allah Swt kemudian memerintahkan 

mereka untuk menutup dada mereka 
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menggunakan al-khimar dan menutup kepala 

mereka dengan jilbab. Al-jaib artinya kerah 

baju, sehingga bagian atas dada mereka 

tampak hingga Allah SWT memerintahkan 

untuk menutupnya.8 

Para tafsir al-Biqa’I (1406–1480 M) 

menyebutkan beberapa pendapat tentang 

makna jilbab. Antara lain baju yang longgar 

atau kerudung penutup kepala wanita, atau 

pakaian yang menutupi baju dan kerudung 

yang dipakainya, atau semua pakaian yang 

menutupi badan wanita.
9
  

Kata “Jilbab” jamaknya jalabib, yaitu 

pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari 

kepala sampai kaki atau menutupi sebagian 

                                                           
8
 Muhammad Haitsam Al-Khayyat, Problematika Muslimah di 

Era Modern, (Jakarta, P.T Erlangga, 2007). 131. 
9
 M. Quraish Shihab,  Jilbab Pakaian Wanita Muslimah, 

(Tangerang, PT. Lentera Hati, 2018) 81. 



 

 

besar tubuh dan dipakai dibagian luar seperti 

halnya jas hujan.
10

 

Menurut M. Quraish Shihab, Jilbab 

adalah baju kurung yang longgar dilengkapi 

dengan kerudung penutup kepala.
11

 

B. Sejarah Jilbab 

Salah satu ayat yang menerangkan 

tentang jilbab yaitu Al-Qur’an Surat Al-

Ahzab ayat 59 :  

نينَي  َك َوبَ َناتيَك َونيَساءي اْلُمْؤمي َْزَواجي ُّ ُقْل ِلي يَا أَي َُّها النَِّبي

نَّ   يُْدنينَي َعَلْيهي

                                                           
10

 Umar Sidiq, “Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-

Ahzab Ayat 59 menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab,” (Nata 

Karya, Volume 6 No. 1 Tahun 2012), 166. 
11

 Umar Sidiq, Diskursus Makna Jilbab Dalam Surat Al-Ahzab 

Ayat 59, (Ponorogo, CV. Nata Karya, 2016), 65. 
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ليَك أَْدََنَٰ َأْن يُ ْعَرْفَن َفََل يُ ْؤَذْيَن   ّن ذََٰ ْن َجََلبييبيهي وََكاَن مي

يًما  اللَُّه َغُفورًا َرحي

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 (Al-Ahzab 59).
12

 

        

Di dalam ayat ini Rasulullah di 

perintahkan oleh Tuhan supaya 

memeritahkan pula kepada isteri-isterinya 

dan anak-anaknya yang perempuan. Setelah 

itu ialah kepad Isteri-isteri orang yang 

                                                           
12

 Al-Qur’an 33:59 



 

 

beriman. Supaya kalau mereka keluar dari 

rumah hendaklah memakai jilbab. 

Anak beliau yang laki-laki ialah 

Qasim, Thaher, Abdullah, dan Thayyib. Ada 

juga riwayat mengatakan bahwa Thaher dan 

Thayyib dan Abdullah hanya nama dari satu 

orang. Berdasar kepada ini maka tiga orang 

anak laki-laki dari satu ibu, yaitu Khadijah 

yang agung. Setelah di Madinah lahir 

Ibrahim dan dayang beliau Mariah orang 

Qibthi. Kesemua anak-anak laki-laki ini 

meninggal dibawar umur. Qasim meninggal 

dalam usia dua tahun, Ibrahim usia 10 bulan. 

Nama Qasim di kekalkan jadi Kunniyat 

Rasulullah “Abdul Qasim”! menurut 

kebisaan orang Arab memanggil seorang 
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ayah berumur dengan kunniyatnya memakai 

nama anak itu adalah satu penghormatan. 

Maka yang sampai dewasa hanyalah 

empat anak perempuan keempatnya dari satu 

ibu, yaitu Khadijah. Anak yang paling tua 

ialah Zainab. Dia dikawini oleh anak dari 

saudara ibunya, yaitu Haalah binti khuwailid 

yang berkunniyat Abu as bin Rabi’ (Sedang 

Khadijah binti khuwailid pula). Zainab 

meninggal tahun kedelapan hijrah. Suaminya 

kemudian masuk Islam dari dia, sesudah 

ditebus oleh Zainab dengan kalung pusaka 

ibunya dari tawanan di perang Badar.
13

 

Anak perempuan kedua adalah 

Ruqaiyah. Mulanya Ruqaiyah kawin dengan 

Utbah bin Abu Lahab sebelum Nabi 

                                                           
13

 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu XXII (Jakarta: PT.Pustaka 

Panjimas, 1999), 93-96 



 

 

Muhammad menyatakan dirinya sebagai 

utusan Allah maka pamannya Abu Lahab 

itulah salah seorang yang sangat keras 

menentang da’wah beliau. Maka oleh karena 

sangat marahnya kepada Rasulullah s.a.w dia 

bersumpah kepada anaknya : “Kepalaku 

haram bersentuh dengan kepalamu sebelum 

anak si Muhammad itu engkau ceraikan.” 

Lantaran paksaan ayahnya itu maka Utbah 

pun menceraikan Ruqaiyah sebelum mereka 

serumah. Ketika ibunya (Khadijah) 

menyatakan Iman kepada seruan Nabi, 

Ruqaiyah telah mengikuti langkah ibunya, 

dan turut berbai’at terhadap Rasulullah 

bersama perempuan-perempuan yang lain. 

Kemudian dia dikawini oleh Usman bin 

Affan. Perempuan-perempuan Quraisy sangat 
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senang atas perjodohan kedua orang ini. 

Sehingga jadi buah nyanyian mereka.
14

 

Dua kali Usman hijrah ke Habsyi 

kedua kalinya Ruqaiyah ikut serta. Sekali 

Ruqaiyah keguguran dalam mengandung. 

Setelah itu mereka beroleh putera diberi 

nama Abdullah. Tetapi setelah Abdullah 

berusia enam tahun, dicocok ayam jantan 

matanya, maka meninggalah anak itu dari 

sebab kesakitan. Setelah itu Ruqaiyah tidak 

beranak lagi. Setelah orang berbondong 

berhijrah hijrah ke Madinah Usman dan 

Ruqaiyahpun ikut berhijrah. Ketika 

Rasulullah s.a.w. akan menghadapi 

peperangan Badar yang terkenal itu, 

Ruqaiyah sakit. Usman dierintahkan 

                                                           
14

 Ibid Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu XXII  94-95 



 

 

Rasulullah menjaga isterinya. Sebab 

makaitulah dia tidak ikut peperangan Badar. 

Peperangan badar membawa 

kemenangan gemilang bagi Islam. Zaid bin 

Haritsah disuruh pulang terlebih dulu ke 

madinah menyampaikan berita kemenangan 

dan Nabi pulang kemudian dengan 

rombongan. Tetapi sesampai Zaidbin 

Hatitsah di Madinah, di dapatinya orang baru 

saja menimbuni kuburan Ruqaiyah, sehingga 

kematiannya tidak dahadiri Rasulullah. Ini 

kejadian tujuh belas bulan sesudah Hijrah. 

Atau termasuk dalam tahun kedua. 

Ketiga ialah Ummi Kaltsum. Dia 

dikawini oleh ‘Utaibah bin Abu Lahab. Adik 

pula dari ‘Utbah sebelum nubuwwat. Dia pun 

dipaksa oleh ayahnya menceraikan isterinya 
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itu, sebelum mereka bercampur. Dia pun 

memeluk Islam bersamaan dengan ibunya 

ketika beliau menyatakan iman kepada Nabi 

bersama-sama dengan perempuan lain. 

Seketika diadakan bai’at untuk perempuan, 

dan dia punturut hijrah ke Madinah meuruti 

ayahnya Rasulullah s.a.w. setelah Ruqaiyah 

meninggal dunia, dikawinkanlah Ummi 

Kaltsum oleh Rasulullah s.a.w. dengan 

Usman. Cara kitanya ialah “ganti tikar”. 

Karena kawin dengan dua anak Rasulullah 

berturut-turut dua kali itulah maka Usman 

diberi orang gelar “Dzin Nuraini”. Yang 

mempunyai 2 cahaya. Dia pun meninggal 

dalam bulan sya’ban tahunkesembilan 

hijriah. Rasulullah s.a.w. sendiri tegak 

memberikan kafan yang akan dipakaikan 



 

 

keadaan dirinya di balik dinding tempat 

mayatnya dimandikan. Rasulullah sendiri 

turut berdiri dipinggir kuburnya ketika dia 

dimasukan ke liang lahad oleh Ali bin Abi 

Thalib dan Fadhal bin Abbas dan Usamah 

bin Zaid.
15

 

Yang paling bungsu ialah Fatimah. 

Dialah yang dikawinkan Nabi dengan Ali bin 

Abi Thalib. Fatimah dilahirkan lima tahun 

sebelum nubuwwat. Dialah anak paling 

bungsu. Dia dikawini oleh Ali pada bulan 

Ramadhan tahun kedua hijrah, dan mereka 

memulai serumah pada bulan Dzulhijjah 

tahun itu. Fatimah meninggal tidak beberapa 

lama sesudah Rasulullah Rasulullah 

meninggal. Fatimah sahajalah anaknya yang 

kemudian wafat dari pada beliau s.a.w. 

                                                           
15

 Ibid, Hamka, Tafsir Al-Azhar Juzu XXII  95-96 
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Maka keempat anak perempuan inilah 

yang dimaksud dengan wahyu ini kalau ayat 

yangtengah kita tafsirkan ini turun sekitar 

tahun keempat atau kelima, maka Ruqaiyah 

tidak ada lagi. Kepada isteri-isteri beliau dan 

anak-anak beliau didahulukan perintah 

sesudah itu baru kepada isteri-isteri orang 

yang beriman, ialah isteri-isteri dan anak-

anak perempuan itulah yang lebih dahulu 

akan di contoh orang banyak. 

Disamping kepada isteri-isteri dan 

kepada anak-anak perempuan beliau itu, 

perintah ini hendaklah disampaikan pula 

kepada isteri-isteri dari orang-orang yang 

beriman. Yaitu supaya mereka meekatkan 

jilbab ke atas badan mereka. Kata  jama’ dari 

jilbab ialah jalaabib. 



 

 

Selanjutnya ayat yang berkaiatan 

dengan jilbab menurut M. Quaish Shihab 

dalam Tafsir Al-Mishbah ialah surat An-Nur 

31 :  

َفْظَن  َوقُْل لِلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن َأبَْصارِِهنَّ َوََيْ

نَّ َوََل يُْبِديَن زِينَََتُنَّ  َلَّ َما َظهََر ِمْْنَا ۖ فُُروََجُ
ِ
إ

نَّ ۖ َوََل يُْبِديَن زِينَََتُنَّ  ُمرِِهنَّ عَََلٰ ُجُيوِِبِ َولَْيْْضِْبَن ِِبُ

نَّ َأْو  نَّ َأْو أ ََبِء بُُعولََِتِنَّ َأْو َأبْنَاِِئِ َلَّ ِلُبُعولََِتِنَّ َأْو أ ََبِِئِ
ِ
إ

نَّ َأْو بَِن  ْخَوإِِنِ
ِ
نَّ َأْو بَِن  َأبْنَاِء بُُعولََِتِنَّ َأْو إ ْخَوإِِنِ

ِ
إ

نَّ َأْو َما َملََكْت َأيَْماُِنُنَّ َأِو  نَّ َأْو ِنَساِِئِ َأَخَوإِِتِ

يَن  ِ ْفِل إَّلَّ َِجاِل َأِو إلط ِ ْربَِة ِمَن إلر 
ِ
إلتَّاِبِعنَي غَْْيِ ُأوِِل إَْل

 لَْم يَْظهَُروإ عَََلٰ َعْوَرإِت إلن َِساِء ۖ َوََل يَْْضِْبَن ِبأَْرُجِلهِنَّ 

َُّه  يًعا َأي ِ ََجِ ََل إَّللَّ
ِ
ۚ  َوتُوبُوإ إ ِفنَي ِمْن زِينََِتِنَّ ِلُيْعََلَ َما ُُيْ

 إلُْمْؤِمنُوَن لََعلَُُّكْ تُْفِلُحونَ 

Artinya : Katakanlah kepada wanita yang 

beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan 

kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali 

yang (biasa) nampak dari padanya. 
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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.
16

 

Setelah ayat yang lalu memerintahkan 

Nabi Muhammad saw. Agar berpsesan 

kepada orang-orang mukmin lelaki, kini 

perintah serupa ditujukan untuk disampaikan 

kepada wanita-wanita mukminah. Ayat ini 

                                                           
16

 Al-Qur’an 24:31. 



 

 

menyatakan : katakanlah kepada wanita-

wanita mukminah: “Hendaklah mereka 

menahan pandangan mereka, dan 

memelihara kemaluan mereka sebagaimana 

perintah kaum pria mukmin untuk 

menahannya, dan disamping itu janganlah 

mereka menampakkan hiasan yakni bagian 

tubuh mereka yang dapat merangsang lelaki 

kecuali yang biasa nampak darinya atau 

kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk 

ditampak-tampakan, seperti wajah dan 

telapak tangan 
17

 

Selanjutnya karena salah satu hiasan 

pokok wanita adalah dadanya maka ayat ini 

melanjutkan dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kerudung mereka ke dada 

                                                           
17

 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 

2002), 326-327. 
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mereka, dan perintahkan juga wahai Nabi 

bahwa  janganlah menampakkan perhiasan 

yakni keindahan tubuh mereka, kecuali 

kepada suami mereka karena memang salah 

satu tujuan perkawinan adalah menikmati 

hiasan itu, atau ayah mereka, karena ayah 

sedemikian cinta kepada anak-anaknya 

sehingga tidak mungkin timbul berahi 

kepada anak-anakanya atau ayah suami 

mereka karena kasih sayangnya kepada 

anaknya menghalangi mereka melakukan 

yang tidak senonoh kepada menantu-

menantunya, atau putra-putra mereka karena 

anak tidak memiliki berahi terhadap ibunya, 

atau putra-putra suami mereka yakni anak tiri 

mereka, karena merekabagaikan anak apalagi 

rasa takutnya kepada ayah mereka 



 

 

menghalangi mereka usil, atau saudara-

saudara laki-laki mereka, putra-putra 

saudara laki-laki mereka, atau putra-putra 

saudara perempuan mereka karena mereka 

itu bagaikan anak-anak kandung sendiri, atau 

wanita-wanita mereka  yakni wanita-wanita 

yang beragama Islam. Karena mereka wanita 

dan keislamannya mengahalangi mereka 

menceritakan rahasia tubuh wanita yang 

dilihatnya kepada orang lain berbeda dengan 

wanita non muslim yang boleh jadi 

mengungkap rahasia keindahan tubuh 

mereka, atau budak-budak yang memiliki, 

baik lelaki maupun perempuan, atau yang 

budak perempuan saja, karena wibawa 

tuannya menghalangi mereka usil, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak 
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mempunyai keinginan yakni berahi terhadap 

wanita, seperti orang tua atau anak-anak 

yang belum dewasa karena belum mengerti 

tentang aurat-aurat wanita sehingga belum 

memahami tentang seks.
18

 

Jilbab dan Jilbab adalah dua 

persoalan yang secara syar’i ditujukan 

kepada kaum perempuan demi terwujudnya 

pergaulan yang terhormat, harmoni dan 

aman. Kedua hal ini berbeda 

esensinya,namun sangatterkait antara 

keduanya. Dapat dikatakan jilbab lebih 

bersifat umum, sedangkan jilbab kebih 

spesifik. Atau dengan kata lain, jilbab adalah 

tujuan,sedangkan jilbab adalah sarana untuk 

mewujudkan esensi jilbab itu.  

                                                           
18

 Ibid, M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah  327. 



 

 

Dalam penerapannya, persoalan jilbab 

dan jilbab ternyata mengundang kontroversi 

di kalangan umat Islam. Ada diantaranya 

yang sangat ekstrim, sehingga banyak terlihat 

banyak terlihat kaum perempuan keluar 

rumah beraktifitas dengan menutup seluruh 

tubuhnya secara keseluruhan. Ada juga 

diantara mereka berjilbab dengan menutup 

seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak 

tangannya. Kedua cara berjilbab ini 

terkadang mengklaim diri masing-masing 

sebagai yangpaling sesuai syariat dan paling 

benar.
19

 

 

C. Permasalahan Seputar Jilbab 

                                                           
19

 Jasmani, “Jilbab dan Jilbab Menurut Hukum Fikih”, (Vol.6 

No.2 Juli 2013), 63. 
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Selanjutnya Jilbab berfungsi sebagai 

bahasa menyampaikan pesan-pesan sosial 

dan budaya. Bagi umat Kristen, jilbab 

menjadi sebuah simbol fundamental yang 

bermakna ideologis, khusus bagi Khatolik 

jilbab merupakan bagian padangan 

keperempuanan dan kesalehan, dan dalam 

pergerakan Islam jilbab itu mempunyai posisi 

penting sebagai simbol identitas dan 

resistensi. 

Tentu saja jilbab merupakan bagian 

dari fashion yang berbasis pada simbol-

simbol nasionalisme atau keagamaan 

tertentu. Bernard menyatakan bahwa fashion 

merupakan fenomena kultural yang 

digunakan kelompok untuk mengkonstruksi 

dan mengkomunikasikan identitasnya. 



 

 

Di Indonesia, kita melihat tahun di 

tahun 1980-an muncul kasus-kasus siswi 

berjilbab di sekolah negeri harus memilih 

tetap bersekolah di sana tanpa berjilbab atau 

terus berjilbab dengan konsekuensi 

meninggalkan sekolah yang bersangkutan. 

Ini tentu ironis, karena agama sudah bukan 

lagi urusan personal, tapi mulai dirampas 

oleh tangan-tangan publik yang berkedok 

alasan normatif, seperti mengurangi konflik 

dan menjaga keseimbangan perdamaian 

sosial. Di beberapa instansi pemerintah, 

perusahaan, dan sejenisnya pun cenderung 

menolak memperkerjakan perempuan 

berjilbab. Alasannya sangat klasik, yakni 

untuk memperlancar komunikasi  dan proses 

produksi. Kondisi ini kemudian berbalikdi 
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tahun 1990-an, pelarangan berjilbab siswi 

sekolah dicabut dan diberlakukan surat 

keputusan diperbolehkannya pelajar putri 

belajar tanpa meninggalkan jilbabnya. 
20

 

Pemakian jilbab yang dulu hanya 

sebatas sebagai identitas agama bagi 

muslimah, sekarang telah melebur 

menjadisebuah gaya hidup bagi masyarakat 

muslimahmodern yang menjadikan jilbab 

sebagai bagian untukmenunjukan identitas 

diri dalam kehidupan sosial. Fashion adalah 

semacam kode berpakaian ”makro” yang 

menetapkan gaya standar hidup menurut, 

usia, gender, kelas sosial, dan sebagainya 

(Danesi). Dapat disimpulkan bahwa 

pemhaman jilbab fashion jika dikaji dari segi 

                                                           
20

 Atik Catur Budi, “Jilbab Gaya Hidup Baru Kaum Hawa,” 

Jurnal Sosisologi Islam, Vol. 1, No.1 April 2011 ISSN: 2089-0192, 61-

62.  



 

 

historisnya merupakan pemakaian jilbab 

yang dahulu diangap kuno dan seiring 

perkembangan zaman menjadi gaya hidup 

dan memiliki keteraitan dengan fashion. 

Penggunaan  jilbab fashion bagi 

muslimah pada era modern ini merupakan 

sebuah hasil fenomena dari konstruksi sosial 

dan realitas. Konstruksi sosial atas realitas 

merupakan proses interaksi dalam kehidupan 

sosial, diaman melalui komunikasi maka 

dunia sosial dapat terbentuk dan terjadi 

pemhaman yang sama mengenal dunia sosial 

tersebut.
21

 

Fenomena kerudung atau jilbab tidak 

cukuplagi hanya dipahami semata-mata 

sebagai ungkapan takwa. Akan tetapi, bagi 

                                                           
21

 Ade Nur Istiani, “Konstruksi Makna Hijab Fashion Bagi 

Moslem Fashion Blogger”, (Volume 3, No. 1, Juni 2015), 52. 
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sebagian kalangan modern, busana muslimah 

itu sendiri tidak ubahnya seperti pergantian 

selera mode berpakaian saja. Banyak 

perempuan dan anak gadis kelas menengah 

kini beramai-ramai mengenakan busana 

muslimah hasil rancangan artis dan desainer 

terkenal yang mahal dan trendi. Hal ini 

adalah salah satu contoh bagaimana logika 

industri budaya dunia telah bertemu dengan 

pergeseran kesadaran agama yang 

ditransformasikan dalam bentuk eksotisme 

dan simbolisme kesalehan dalam berpakaian. 

Salah satu transformasi sosial yang 

menarik dicermati adalah pergeseran selera 

atau gaya muslimah dalam berbusana yang 

menjadi kecenderungan kuat sejak akhir 

1980 dan awal 1990 dan mulai menjadi 



 

 

bagian dari industri fesyen sejakakhir 1990. 

Kini kita bisa melihat “kekayan 

simiotis”fesyen mulsim kalau menyaksikan 

cara, corak, aksesoris, dan gaya muslimah 

berpakaian. 
22

 

D. Jilbab Antara Religiusitas dan Trend 

Fashion 

       Sebagian besar masyarakat Indonesia 

mulai beramai-ramai memakai jilbab. Tak 

pernah lagi, kondisi itu mendorong 

pemakaian jilbab pada kalangan keluarga 

menengah ke atas, para istri dan anak pejabat 

atau pengusaha mulai berbondong-bondong 

memakai jilbab. Banyak terkesan dalam 

pemakaian jilbab tidak mengikuti syarat-

syaarat yang tercantum dalam teks agama. 

                                                           
22

 Yayah Rukiyah, “Fesyen Sebagai Gaya Hidup Masyarakat 

Kota”, Dimensi DKY, Vol.1-No. 2 Oktober 2016, 166.  
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Aturan pamakaian jilbab begitu saja 

diabaikan karena sebenarmya tidak ada niatan 

untuk memakai jilbab sebagai bentuk 

ketaatan agama tetapi berangkat dari kondisi 

intervensi negara terhadap kebebasan 

beragama. 

       Hal ini akhirnya mendorong pemakaian 

jilbab sebagai sebuah fantasi kenikmatan 

bentuk lain dari berpakaian. Jilbab tidak 

menjadi simbol identitas keimanan tetapi 

bagian dari aksesoris berpakaian. Sejakitu, 

jilbab pun menjadi trend, sehingga mereka 

yang memakai jibab dapat dianggap 

mencapai suatu prastise tertentu. Dengan kata 

lain pakaian muslimah (jilbab) dapat 

dianggap mamapu mengkomunikasikan 

hasrat menjadi orang modern karena 



 

 

mengikuti trend. Berbagai merk terkenal 

jilbab mulai membanjiri di semua pertokoan 

baik mal maupun butik-butik khusus baju 

muslim. Tidak hanya itu penjahit pun ada 

yang khusus menerima jahitan jilbab dengan 

berbagai model yang disesuaikan degan 

“dandanan” dan pakaiannya. 
23

        

       Jilbab Gaul, pakaian adalah produk 

budaya, sekaligus tuntutan agama, dan moral. 

Dari sini lahir apa yang dinamakan pakaian 

tradisional, daerah, dan nasional. Juga 

pakaian resmi untuk perayaan terentu, serta 

pakaian untuk beribadah. Akan tetapi perlu 

dicatat bahwa sebagaian tuntunan agama lahir 

dari budaya masyarakat, karena agama sangat 

mempertimbangkan kondisi masyarakat 

                                                           
23

 Ibid, Atik Catur Budi, “Jilbab Gaya Hidup Baru Kaum 

Hawa”, 63. 
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sehingga menjadikan adat istiadat yang tidak 

bertentangan dengan nilai-nilainya sebagai 

salah satu pertimbangan hukum.”Al’adat 

muhakkimah” dengan rumus yang 

dikemukakan oleh pakar-pakar hukum Islam. 

Seiring dengan kemajuan zaman dan 

teknologi telah membawa perubahan dalam 

berbagai aspek kehidupan salah satunya yaitu 

perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup 

yang terjadi dalam masyarakat nampaknya 

mempunyai pengaruh besar di kalangan kaum 

perempuan. Pengaruh tersebut antara lain 

dapat dilihat dari segi berjilbab dikalangan 

masyarakat. 

       Jilbab Gaul sebuah simbol dan makna, 

manusia dalam kehidupannya 

menerjemahkan kenyataan yang dihadapi 



 

 

dengan menggunakan simbol. Keteraturan 

dalam kehidupan manusia dan bagaimana 

mereka menerjemahkan kenyataan yang 

dihadapi,maka manusia itu menggunakan 

simbol-simbol bahkan menciptakannya. 

Maran menjelaskan simbol merupakn sesuatu 

yang dapat mengekspresikan atau memberi 

makna. Banyak simbol yang berupa objek-

objek fisik telah memperoleh makna kultural 

dan digunakan untuk tujuan-tujuan yang 

bersifat simbolik.
24

 

       Pemakaian jilbab di Indonesia adalah 

salah satu dari budaya berpakaian wanita 

muslim indonesia (saat ini). 

Perkembangannya sangat dinamis, baik dari 

perubahan model atau jumlah pemakainya. 
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 Middya Boty, Makna Jilbab Gaul “Study Pada Mahasiswa 

Psikologi Islam Fakultas Ushludin UIN RadenFatah Palembang, ISSN : 

2443-0919 JIA/Juni 2017/Th.18/Nomor1, 22.  
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Sudah dijelaskan di atas bahwa berjilbab 

mulai marak diakhir tahun 90-an dan kini 

boleh dikatakan puncaknya. Bila tahun 80-an 

pengguna jilbab merupakan minoritas, 

sekarang mereka mayoritas. Penelitian 

tentang jilbab tidak bisa dilepaskan dari unsur 

politis karena di Indonesia pada tahun 80-an 

pemerintah secara resmi melarang 

penggunaannya dalam aktivitas formal 

(Sekolah, Pegawai Negeri). Kondisi ini 

menimbulkan prodan kontra. Baik dari 

komunitas yang mempertahankan untuk tetap 

memakai dan kalangan yang bersikukuh 

mematuhi aturan. Persoalan prodan kontra 

saat ini pun masih terus berlangsung. 

Perdebatan yang tak kunjung usai ini pun 

terjadi karena perbedaan cara pandang dalam 



 

 

pemakaiannya. Selanjutnya, yang tak kalah 

penting adalah soal intervensi media yang 

mempengaruhi opini masyarakat. Opini 

dibentuk melalui berbagai tayangan religius. 

Bintang sinetron berjilbab, penyanyi 

berjilbab, pemenang ajang pencarian bakat 

berjilbab, dan lain-lain. Opini yang 

dibentuk,khusunya oleh televisi, seperti yang 

dikemukakan Ibrahim,”Beragama tapi tetap 

trendi atau biar religius tapi tetap modis”.
25

  

 

 

 

3. Kajian Teori Tentang Moralitas 

a. Pengertian Moralitas 
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 Lina Meilinawati Rahayu, “Jilbab : Budaya Pop Dan 

Identitas Muslim Indonesia”, ISSN : 1693-6736, Vol, 14, No.1, Januari–

Juni 2016, 142-143.  
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       Shaver mengemukakan bahwa sekolah 

sebagai lembaga pendidikan bertanggung 

jawab untuk meningkatkan kemampuan 

berfikir dan kecakapan siswa dalam 

menetapkan suatu keputusan untuk  bertindak 

atau untuk tidak bertindak.kemampuan 

demikian terkait dengan nilai-nilai, terutama 

nilai yang bersifat humanis. Oleh karena itu, 

sekolah sebagai lembaga pendidikan 

mempunyai beban dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pendidikan moral dan 

membantu siswa mengembangkan cara 

berfikirnya dalam menetapkan keputusan 

moralitasnya.
26

 

       Istilah Moral berasala dari bahasa latin, 

yakni mores kata jamak dari mos yang 

                                                           
26

 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Moral, Intelektual 

Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati 

Diri,(Jakarta, PT.Bumi Aksara 2014), 42. 



 

 

sepadan dengan kata adat kebiasaan. 

Bilamana perkataan moral dibicarakan, selalu 

ada perkataan atauistilah seperti : nilai, 

norma, etika, kesusilaan, budi pekerti akhlaq, 

perilaku, dan adat istiadat, istialah-istilah 

tersebut juga hampir memiliki makna konsep 

yang sama. 

       Nilai Moral seperti menghormati 

kehidupan dan kemerdekaan, bertanggung 

jawab terhadap orang lain, kejujuran, 

keadilan, toleransi, sopan santun, disiplin 

diri, integritas, belas kasih, keberanian, dan 

kedermawanan adalah faktor penentu dalam 

asal membentuk pribadi yang baik. Jika 

disatukan, seluruh faktor ini akan menjadi 

warisan moral yang diturunkan dari  satu 

generasi ke generasi berikutnya. Mengetahui 
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nilai moral berrati memahami bagaimana 

menerapkannya dalam berbagai situasi.
27

 

4. Kajian Teori Tentang Kesadaran 

a. Pengertian Kesadaran 

       Kesadaran sama artinya dengan mawas 

diri (awareness). Namun, seperti apa yang 

kita lihat, kesadaran juga mencakup persepsi 

dan pemikiran secara samar-samar di dasari 

oleh individu hingga akhirnya terpusat.
28

  

       Kesadaran (consciusnes) adalah 

kesiagaan (awareness) seseorang terhadap 

peristiwa-peristiwa di lingkungannya (seperti 

pemandangan dan suara-suara dari perasaan 

dan sensasi-sensasi fisik. Kesadaran adalah 
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 Ilham Hudi, Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap 
Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekan BaruBerdasarkan 
Pendidikan Orang Tua,( STAI Nurul Falah, VOL.2 No.1 2017), 31. 
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 Imam  Malik, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta, 

Penerbit TERAS,2011), 45. 



 

 

suatu kondisi mental yang dialami seseorang 

sepanjang hidupnya, dalam setiap harinya.
29
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 Robert L.Solso, Otto H.Maclin, dan Kimberly, Psikologi 
Kognitif, (Jakarta, Erlangga,2007), 240-242. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

        Dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kulitatif deskriptif 

dikarenakan variabel penelitian merupakan objek 

yang tidak perlu menggunakan pengukuran dan 

proses statistik, oleh Karena itu dalam penelitian 

ini peneliti lebih spesifik menggunakan metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian 

deskriptif dalam penelitian ini menggambarkan 

hal-hal yang berhubungan dengan keadaan atau 

status fenomena yang berupa kata-kata tertulis 

atau lisan. 

       Ada enam macam metodologi penelitian 

yang menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

etnografi, studi kasus, teori grounded, penelitian 

71 



 

 

interaktif, penelitian ekologikal, dan penelitian 

masa depan.
1
 

       Dan dalam hal ini, jenis penelitian yang 

digunakan adalah study kasus, yaitu suatu 

deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu 

atau satuan sosial seperti individu, kelompok, 

institusi, atau masyarakat. Studi kasus dapat 

digunakan secara tepat dalam banyak bidang. 

Disamping itu merupakan penyelidikan secara 

rinci atau satu kejadia tertentu.
2
 

 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus yaitu uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu 

                                                           
1
 Mariam & Simpson, A Quid to research for Eeducators and 

trainer on adults. (Malabar, Florida: Robert E. Krieger Publishing 

Company, 1984). 
2
 Bogdan dan Biklen, Qualitative Research For Education , An 

Introduction To Theory And Methods (Boston : Allyn and Bacon, 1982, 

Inc). 
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kelompok, suatu organisasi (kumunitas), suatu 

program atau suatu situasi sosial. Peneliti studi 

kasus berupaya menelaah sebanyak mungkin 

data mengenai subjek yang diteliti.
3
 

B. Kehadiran Peneliti 

       Penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta pada dasarnya 

berarti mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secara cermat mungkin pada yang 

sekecil-kecilnya sekalipun.
4
 Kehadiran peneliti 

dalam penelitian ini sangat penting dilokasi 

sebagai human instrument  berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data melakukan pengumpulan 

data, menilai kualitas data, analisis data, 

                                                           
3
 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2003), 201. 
4
 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2009, 117. 



 

 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.5
 Untuk itu, dalam penelitian ini, 

peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, 

partisipan penuh sekaligus pengumpulan data, 

sedangkan instrumen yang lain sebagai 

penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

              Lokasi penelitian ini adalah jalan 

Jendral Sudirman, Kelurahan Pakunden, 

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. 

Dengan alasan bahwa pada saat ini tingkat 

kesadaran siswi SMKN 1 Ponorogo dalam 

berjilbab masih sangat kurang. 

D. Sumber Data 

       Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

                                                           
5
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: 

Alfabeta, 2008), 60. 
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tambahan seperti dokumen dan lain-lainnya. 

Dengan demikian sumber data dalam penelitian 

ini adalah kata-kata dan tindakan sebagai sumber 

utama lainnya adalah data tertulis, foto, dan 

sumber data tambahan lainnya.  

       Adapun sumber data penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Orang (person), yaitu sumber data yang 

bisa memberikan data berupa jawaban 

tertulis melalui angket, atau secara lisan 

melalui wawancara, dan tindakan 

pengamatan di lokasi penelitian. Dalam 

penelitian ini adalah Siswi SMKN 1 

Ponorogo dan Bapak Ibu Guru SMKN 

1 Ponorogo untuk memperoleh data 

tentang bagaiman persepsi siswi SMKN 

1 Ponorogo dan Bagaimana Guru 



 

 

dalam meningkatkan kesadaran siswi 

dalam berjilbab. 

2. Tempat (Place), yaitu lokasi penelitian 

yang bisa memberikan data berupa 

bagaiamana kesehariaan siswi SMK N 

1 Ponorogo dan usaha apa saja yang 

dilakukan guru dalam meningkatkan 

kesadaran siswi dalam berjilbab.  

3. Dokumen (Paper), yaitu sumber data 

yang menyajikan tampilan huruf berupa 

huruf, gambar atau simbol-simbol, dan 

data-data yang di peroleh dari SMKN 1 

Ponorogo. 

4. Dalam penelitian ini Siswi SMKN 1 

Ponorogo serta Bapak dan Ibu Guru 

Pendidikan Agama Islam di SMK N 1 

Ponorogo akanmenjadi obejak yang 
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akan di teliti. Peneliti melakukan 

observasi, wawancara terhadap siswi 

SMK N 1 Ponorogo dan Bapak Ibu 

Guru SMK N 1 Ponorogo. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan Data tetap merupakan 

langkah yang strategis, keran tujuan pokok 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian kualitatif 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

kondisi yang alami. Sumber data primer, dan 

lebih banyak pada teknik observasi dan 

dokumentasi.
6
 Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat dimengerti maknanya secara 

baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek 

melalui wawancara mendalam dan diobservasi 

                                                           
6
 Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2101), 164. 



 

 

pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung dan disamping itu untuk melengkapi 

data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-

bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 

       Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data.
7
 

       Hal ini dilakukan dengan teknik observasi 

(datang ketempat yang ingin diteliti), wawancara 

langsung dengan siswi dan Bapak Ibu Guru 

Pendidikan Guru Agama Islam, dalam melihat 

kesadaran sisiwi dalam berjilbab. Menggali 

informasi terkait bagaimana kesadaran siswi 

SMKN 1 Ponorogo dalam berjilbab, ketika 

aturan sekolah mulai menertibkan berjilbab 

sampai belum tertibnya atau aturanya 

                                                           
7
 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , 308. 
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dilaksanakan, dan mencari tentang manfaat yang 

dirasakan baik bagi siswi SMKN 1 Ponorogo dan 

Guru Pendidikan Agama Islam serta lingkungan 

sekolah  SMK N 1 Ponorogo. 

1. Teknik Observasi (Pengamatan) 

       Pengamatan adalah alat pengumpulan data 

yang dilakukan cara mengamati dan cara 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
8
 Disini Peneliti memakai Observasi 

Nonpartisipan Kalau dalam observasi partisipan 

peneliti terlibat langsung dengan aktivitas orang-

orang yang sedang diamati, maka dalam 

observasi nonpartisipan peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat independen. Misalnya 

dalam suatu Tempat Pemungutan Suara (TPS), 

peneliti dapat mengamatinagaimana perilaku 

                                                           
8
 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian 

(Jakarta: PT. Bumi Akasara, 2008), 70. 



 

 

masyarakat dalam hal menggunakan hak 

pilihnya, dalam interaksi dengan panitia dan 

pemilih yang lain. Peneliti mencatat, 

menganalisis dan selanjutnya dapat membuat 

kesimpulan tentang perilaku masyarakat dalam 

pemilihan umum. Pengumpulan data dengan 

observasi nonpartisipan ini tidak akan 

mendapatkan data yang mendalam, dan tidak 

samapai pada tingkat makna. Makna adalah 

nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang 

terucapkan dan yang tertulis. Kemudian peneliti 

juga menggunakan Observasi Tidak Terstruktur, 

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang 

tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa 

yang akan di observasi. Hal ini dilakukan Karena 

peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang 

akan diamati. Dalam melakukan pengamatan 
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peneliti tidak menggunakan instrument yang 

telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu 

pengamatan.
9
  

       Selanjutnya dalam teknik observasi ini 

peneliti melakukan pengamatan di lokasi 

penelitian untuk melihat langsung  proses 

kegiatan keseharian siswi disekolah dyang 

berkitan dengan tingkat kesadaran dan cara 

pandang siswi tentang berjilbab. Tujuan 

observasi ini adalah agar peneliti menemukan 

data-data yang diperlukan melalui keseharian 

siswi di sekolah dalam berjilbab, melihat 

keadaan setempat di sekolah bagaimana siswi 

dalam menggunakan jilbab, apakah tingkat 

kesadaran sisiwi suydah tercapai apa belum serta 

melihat guru sebagai pemberi solusi dalam 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016) ,204-205. 



 

 

meningkatkan kesadaran siswi dalam berjilbab di 

SMKN 1 Ponorogo. 

2. Teknik Wawancara 

       Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwwancara 

(interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu. Ada bermacam-macam cara 

pembagian wawancara yang dikemukakan 

dalam kepustakaan
10

 

       Dalam penelitian ini teknik wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terstruktur dan tak 

struktur. Maksud wawancara terstruktur adalah 

wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

                                                           
10

Afriza, Metode Penelitian Kulitatif : Sebuah Upaya 

Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin 

Ilmu, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), 20-21. 
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diajukan. Peneliti yang menggunakan jenis 

wawancara ini bertujuan mencari jawaban 

terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-

pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat. Jenis 

ini dilakukan pada situasi jika sejumlah sampel 

yang representatif ditanyai dengan pertanyaan 

yang sama dan hal ini penting sekali. Semua 

spek dipandangn mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan. Jenis wawancara ini tampaknya 

bersamaan dengan apa yang dinamakan 

wawancara baku terbuka menurut Patton seperti 

yang dijelaskan di atas.
11

 

       Wawancara Semi Terstruktur, Berbeda 

dengan wawancara tersrtuktur yang sangat kaku, 

tidak fleksibel, dan ada jarak yang dengan 

sengaja diciptakan antara penelitian dengan 

                                                           
11

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 190. 



 

 

subjek yang diteliti, jenis wawancara tersebut 

sangat sesuai untuk penelitian kuantitatif, 

wawancara semi terstruktur lebih tepat jika 

dilakukan pada peneliti kualitatif ketimbang 

penelitian lainnya. Salah satu alasan utama 

mengapa wawancara semi terstruktur lebih tepat 

digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

karena peneliti diberi kebebasan sebebas-

bebasnya dalam bertanya dan memiliki 

kebebasan dalam mengatur alur dan setting 

wawancara. Tidak ada pertanyaan yang sudah 

disusun sebelumnya, penelitian hanya 

mengandalkan guideline wawancara sebagai 

pedoman penggalian data.
12

 

       Setelah melakukan pengamatan, untuk lebih 

mendapatkan informasi yang mendalam terkait 

                                                           
12

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, dan Focus 

Groups Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta, 

PT.Raja Grafindo Perkasa, 2015), 66.  
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kesadaran dam cara pandang siswi dalam 

berjilbab, peneliti melakukan wawancara kepada 

beberapa siswi SMKN 1 Ponorogo, dan peneliti 

juga menggali informasi wawancara langsung 

kepada Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama 

Islam mengenai kondisi yanga ada, tanggapan 

dan juga solusinya dalam hal kesadaran dalam 

berjilbab tersebut. 

Adapun yang akan dijadikan 

informan dalam penelitian ini adalah: 

a. Siswi SMK N 1 Ponorogo 

       Karena siswi mampu memberikan 

informasi yang mendalamkarena 

memang siswi yang menjadi objek 

utamadalam hal penelitian ini 

b. Bapak dan Ibu Guru SMKN 1 Ponorogo 



 

 

       Karena dari Bapak dan Ibu Guru 

SMKN 1 Ponorogo, kita dapat 

memperoleh data-data yang mendalam 

terkait bagaimana persepsi siswi tentang 

jilbab dan bagaimana cara meningkatkan 

kesadaran para siswi tersebut. 

Hasil wawancara dari masing-masing 

informan tersebut ditulis lengkap dengan 

kode-kode dalam transkip wawancara. 

Kemudian tulisan lengkap dari 

wawancara ini dinamakan transkip 

wawancara. 

3. Teknik Dokumentasi  

       Dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditunjukan pada 

subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. 

Dokumen catatan tertulis yang isinya 
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merupakan pernyataan tertulis disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan 

pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi 

sumber data, bukti, informasi, kelamiahan 

yang sukar di peroleh, sukar ditemukan, dan 

membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas pengetahuan terhadap sesuatu 

yang diselidiki, ada beberapa kelebihan dari 

studi dokumentasi anatar lain : 1) Pilihan 

alternative untuk subyek penelitian yang 

sukar atau tidak mungkin dijangkau, 2) 

Peneliti yang menggunakan adata yang 

menjangkau ke masalalu, 3 ) Teknik ini  

memungkingkan untuk mengambil sampel 

lebih besar dengan biaya yang relatif kecil 

adapun kelemahan dari teknik dokumnetasi 

dianatarnya : 1) Data yang disajikan dalam 



 

 

dokumen bisa berlebihan, 2) Selektif, 3) 

Tidak komplit, dan 4) Tidak baku.
13

 

Disamping itu ada macam-macam dokumen 

diantaranya : 

1) Dokumen pribadi yang meliputi 

dokumen komperehensif, dokumen yang 

telah diperbaiki, dan masih asli, 

dokumen tanpa nama terang, buku 

harian, surat pribadi, dan autobiografi. 

2) Dokumen resmi yang meiputi memo, 

pengumuman, instruksi, aturan suatu 

lembaga masyarakat tertentu yang 

digunakan dalam kalangan sendiri. 

3) Film yang meliputi foto temuan dan foto 

hasil peneliti
14

 

                                                           
13

 Mahmud, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2011), 183-184. 
14

 Ibid; Metodologi Penelitian Kualitatif, 199-200. 
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       Teknik yang selanjutnya yaitu peneliti 

melakukan dokumentasi 

dengan mencatat atau mengambil gambar terkait 

data yang diperlukan seperti dokumen foto ketika 

siswi kurang menyadari menggunakan jilbab saat 

disekolah, dokumen peraturan dan catatan 

penting saat menggunakan jilbab. 

F. Teknik Analsis Data 

       Analisis Data adalah proses penghimpunan 

atau pegumpulan pemodelan dan transformasi 

data dengan tujuan untuk menyoroti dan 

memperoleh informassi yang bermanfaat, 

memberikan saran, kesimpulan, dan mendukung 

pembuatan keputusan.
15

  

       Teknik analisis data adalah proses mengatur 

urutan data, adalah proses mengatur urutan data 

                                                           
15

Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian, (Jogjakarta; 

Graha Ilmu 2010), 253. 



 

 

mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 

kategori, dan satu uraian dasar.
16

 Analisis data 

merupakan upaya mencari dan menata secara 

sistematis catatan hasil observasi, wawancara, 

dan lainya untuk meningkatkan pemahaman 

penelitian tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.
17

 

 

 

 

 

 

       Selain itu analsis adalah proses mencara data 

dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil catatan lapangan sehingga 

                                                           
16

 Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 264. 
17

 Neong Muhajir, Metodologi Penelitian Kulaitatif: 

Pendekatan Positvistik, Rasionalistik, Phenomenal, dan Realisme 

Metafisik Telaah Studi Teks dan Penleitian Agama, (Yogyakarta : PT 

Bayu Indra Grafika, 1998), 104. 
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dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unti-unit menyusun 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.
18

 

       Adapun langkah-langkah dalam 

menganalisis data yaitu: 

1. Mereduksi data dalam konteks 

penelitian yang di maksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, membuat kategori dan 

pemusatan perhatian. Dengan demikian 

data yang telah direduksikan 

                                                           
18

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 243-244. 



 

 

memberikan gambaran yang lebih jelas 

dan mempermudah penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, proses ini berlangsung 

selama penelitian ini dilakukan dari 

awal sampai akhir penelitian.
19

 

       Reduksi data merupakan proses 

berfikir sensitif yang memerlukan 

kecerdasan keluasan dan kedalaman 

wawasan yang tinggi. Dalam mereduksi 

data peneliti akan dipandu oleh tujuan 

yang akan dicapai. Pada tahap ini 

peneliti mencari informasi terkait 

kurangnya tingkat kesadaran siswi 

SMK N 1 Ponorogo dalam berjilbab, 

persepsi siswi SMKN 1 Ponorogo 

tentang Jilbab, kemudian melihat 

                                                           
19

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, 338. 
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tanggapan dan solusi yang akan 

diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru 

dalammeningkatkan kesadaran siswi 

SMK N 1 Ponorogo, dan Manfaat apa 

yang didapat ketika siswi SMK N 1 

Ponorogo, kesadaranya mulai tumbuh 

dan taat dalam menggunakan jilbab. 

Tujuan utama dari penelitian kulitatif 

adalah pada temuan. Oleh karena itu 

jika peneliti melakukan penelitian 

menemukan sesuatu yang dipandang 

asing, tidak dikenal sebelum memililki 

pola justru itu yang harus dijadikan 

perhatian peneliti dalam melakukan 

reduksi data. 

 

1. Penyajian Data (Display Data) 



 

 

       Tahap data display (penyajian data 

adalah sebuah tahapan lanjutan analisis 

dimana peneliti menyajikan temuan 

penelitian berupa kategori atau 

pengelompokan. Miles dan Huberman 

menganjurkan untuk menggunakan matriks 

dan diagram untuk menyajikan hasil 

penelitian yang merupakan temuan 

penelitian.
20

 

       Dalam penyajian data, peneliti 

mengumpulkan semua data penting yang 

didapatkan dan menyusun dengan sebaik 

mungkin agar mudah dipahami oleh 

pembaca. Jadi, peneliti menyajikan data 

tentang cara pandang tentang jilbab dan 

tkurangnya tingkat kesadaran siswi SMK N 1 

Ponorogo tentang berjilbab. Selanjutnya 

                                                           
20

Ibid., 179. 
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menyajikan tentang solusi yang diberikan 

oleeh Bapak dan Ibu Guru Pendidikan 

Agama Islam untuk meningktakan kesadaran 

siswi SMKN 1 Ponorogo tentang berjilbab. 

2. Menarik Kesimpulan/Verifikasi 

       Kegiatan analisis ketiga yang sangat 

penting adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. Dari permulaan pengumpulan 

data, seorang penganalisis kualitatif mulai 

mencari art benda-benda mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi, yang mungkin, alur 

sebab akibat, dan proposisi. 

       Demikian kesimpulan, hanyalah 

sebagian dari kegiatan dari konfigurasi yang 

utuh. Kesimpulan-kesimpulan pula 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. 



 

 

Makna-makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenerannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya, yakni yang merupakan 

validitasnya. Jika tidak demikian yang kita 

miliki adalah cita-cita yang menarik 

mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak 

jelas kebenarnnya dan kegunaannya.
21

 

       Dalam tahap ini peneliti menyimpulkan 

semua data yang telah disusun dan disajikan. 

Seperti pengertian di atas peneliti 

mencocokan atau mencari kebenaran tentang 

kurangnya tingkat kesadaran siswi SMKN 1 

Ponorogo dalam berjilbab dan solusi apa saja 

yang diberikan oleh Guru Pnedidikan Agama 

Islam dalam meningkatkan kesadarab siswi 

SMKN 1 Ponorogo tentang berjilbab. 

                                                           
21

 Miles Matthew & Michael Huberman, Analsisi Data 

Kualitatif; Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, (Jakarta: UI 

Press, 1992), 19. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

A. Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas 

data) dapat di adakan pengecekan dengan teknik 

yaitu pengamatan ketekunan dan triangulasi. 

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan 

       Ketekunan pengamatan yang 

dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat 

relevan dengan persoalan atau isu yang 

sedang dicari. Ketekunan pengamatan 

dilaksanakan peneliti dengan cara: 

a) Mengadakan pengamatan dengan 

teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-

faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan bagaimana 

persepsi siswi tentang jilbab dan 

bagaimana Bapak dan Ibu Guru 



 

 

dalammeningkatkan kesadarannya, 

serta moralitas siswi yang seperti 

apa. 

b) Menelaahnya secara rinci sampai 

pada suatu titik jenuh, sehingga 

pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu atau seluruh 

factor tentang persepsi siswi dan 

bagaimana Bapak dan Ibu Guru 

dalammeningkatkan kesadarannya, 

serta moralitas siswi yang seperti 

apa. 

B. Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(Validitas) dan keandalan (Reliabilitas).
22

 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

                                                           
22

 Ibid,Metode Penelitian Kualitatif, 171. 
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yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Ada empat macam 

traingulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan : sumber, 

metode, penyidik, dan teori.
23

 

       Teknik trianggulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

perbandingan terhadap data itu. Ada 4 

macam trianggulasi sebagai teknik 

pemerikasaan yang memanfaatkan 

penggunaan: sumber, metode, peneylidikan, 

dan teori.
24

 

                                                           
23

 Ibid, 178. 
24

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 



 

 

       Dalam penelitian ini, dalam hal ini 

digunakan teknik triangulasi dengan sumber, 

berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu 

dapat dicapai peneliti dengan jalan: a) 

Membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, b) 

Membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi, c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya 

sepanjang waktu, d) Membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang 
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berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

berada, orang pemerintahan, e) 

Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

       Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap 

terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah : 1) Tahap pra lapangan, yang 

meliputi : Menyusun rancangan penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan,  menjajagi dan me nilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika 

penelitian, 2) Tahap pekerjaan lapangan, yang 



 

 

meliputi : Memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data : 3) Tahap 

analisis data, yang meliputi : Analisis selama dan 

setelah pengumpulan data, dan  4) Tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. 

1. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

       Isi dari sistematika penyusunan laporan hasil 

penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga bagian 

utama, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian 

akhir. Untuk mempermudah dalam penulisan, 

maka pembahasan dalam laporan penelitian nanti 

penulis kelompokkan menjadi V bab, yang 

masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

berkaitan. Sistematika pembahasan ini adalah : 

       Bab I pendahuluan bab ini merupakan 

gambaran umum untuk menggambarkan tentang 
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penelitian yang akan dilakukan yang meliputi : 

latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

       Bab II Kajian Teori bab ini akan 

menguatkan landasan teoritik meliputi tentang 

Jilbab, Persepsi, dan Moralitas dan Telaah hasil 

penelitian terdahulu untuk melihat kelebihan dan 

kekurangan. 

       Bab III Metode penelitian merupakan bab 

yang memperinci metode penelitian. Berisikan 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data, dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, serta tahapan-

tahapan penelitian. 



 

 

       Bab IV Temuan Penelitian dalam bab ini 

berisi tentang hasil-hasil penelitian dilapangan 

yang meliputi data umum tentang paparan data 

siswi SMK N 1 Ponorogo dan Guru SMKN 1 

Ponorogo, paparan data khusus tentang persepsi 

siswi tentang jilbab di SMKN 1 Ponorogo. 

       Bab V Pembahasan dalam bab ini membahas 

secara mendetail yang berkaitan tentang hasil 

yang ditemukan yaitu terkait persepsi siswi 

tentang jilbab, kemudian moralitas siswi dalam 

berjilbab dan bagaimana guru dalam 

meningkatkan kesadaran siswi dalam berjilbab. 

       Bab VI Penutup, merupakan bab terakhir 

dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I 

sampai Bab V. Bab ini memuat kesimpulan dan 

saran.
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data umum 

1. Sejarah SMK Negeri 1 Ponorogo 

       Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 

1 Ponorogo semula bernama Sekolah Menengah 

Ekonomi Atas (SMEA) Ponorogo. Berdiri pada 

tanggal 5 Mei 1969. Beralamat di jalan Jenderal 

Sudirman No.105 Ponorogo merupakan sekolah 

filial atau cabang dari SMEA Negeri Madiun. 

Kepala sekolah pada waktu itu M. Soedarman, 

B.A. 

       Berdasarkan surat keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

No.077/o/1974, tentang perubahan status SMEA 

Negeri Filial SMEA Negeri Madiun di Ponorogo 

Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, 

107 
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dengan jurusan Tata Buku, Tata Usaha, dan Tata 

Niaga, sekaligus menunnjuk M. Soedarman, 

B.A. sebagai Kepala sekolah.
1
 

       Selanjutnya berdasarkan surat keputusan 

menteri pendidikan dan kebudayaan republik 

Indonesia No.036/O/1997 tanggal 3 April 1997 

tentang perubahan nomer klatur SMKTA 

menjadi SMK serta organisasi dan tata kerja 

SMK maka SMEA Negeri Ponorogo berganti 

nama menjadi SekolahMenengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Ponorogo yang berlaku sejak 2 

juni 1997, dengan membuka jurusan: 

Perkantoran, Akutansi, Manajemen Bisnis, 

Kepala sekolah saat itu Moesono Sarbini, B.A. 

       Perubahan kurikulum 1999 kekurikulum 

2001, istilah kejurusan diganti dengan program 

                                                           
1
 Lihat pada observasi dalam  lampiran penelitian ini, Kode : 

03/O/25-03/2019. 

 



 

 

keahlian. Perkantoran menjadi Sekretaris, 

Manajemen bisnis menjadi Penjualan. Pada 

kurikulum 2004 tidak mengalami perubahan 

pada istilah program keahlian. 

       Seiring perkembangan re-enginering 

paradigma pendidikan kejuruan tahun 2004, 

SMKNegeri 1 Ponorogo pada tahun pelajaran 

2004/2005 menambah program keahlian baru 

yaitu Multimedia (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi). Tahun pelajaran 2004/2005 SMK 

Negeri 1 Ponorogo membuka 4 (empat) Program 

keahlian : Akutansi, Administrasi Perkantoran, 

Penjualan dan Multimedia. Selanjutnya pada 

tahun pelajaran2008/2009 menambah Program 

Keahlian baru yaitu Rekayasa Perangkat Lunak. 

2. Letak Geografis 
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      SMK Negeri 1 Ponorogo belokasi di jalan 

Jenderal Sudirman 10, Kelurahan Pakunden, 

Kecamatan Ponorogo,Kabupaten Ponorogo. Lokasi 

sekolah berada di perkotaan, tempatnya begitu 

strategis di dekat jalan raya yang sering dilewati 

banyak masyarakat.
2
 

      Keberadaan SMK 1 Ponorogo mempunyai fungsi 

sebagai sub satuan pendidikan kejuruan ditingkat 

Kabupaten Ponorogo, yang bertugas 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran khususnya 

pendidikan kejuruan tingkat menengah meliputi : 

pendidikan dan latihan bisnis dan manejemen serta 

teknologi yang mencakup : program keahlian 

akuntansi, administrasi, perkantoran, tata niaga, 

multi media, rekayasa perangkat lunak. 

                                                           
2
 Lihat pada observasi dalam  lampiran penelitian ini, Kode : 

03/O/25-03/2019. 



 

 

       Guna mengemban tugas dan fungsinya, SMKN 

1 Ponorogo mempunyai nilai-nilai yang harus 

dipedomani dan dijadikan acuan dalam bertindak 

dan berperilaku. Nilai-nilai tersebut adalah 

kebersamaan dalam  menetukan tujuan, memecahkan 

masalah, membagi dan menyelesaikan tugas.
3
 

       Transarasi dalam mengambil keputusan 

(kebijakan) dan hubungan antar sesama warga 

sekolah, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya 

masing-masing, saling percaya dan mempercayai, 

berfikir positif, dan tidak saling mecurigai, saling 

menghargai, menghormati, tugas dan fungsi masing-

masing disiplin sesuai laporan yang berlaku, kreatif, 

dan inovatif, serta selalu bersyukur sebagai motivasi 

                                                           
3
 Lihat pada observasi dalam  lampiran penelitian ini, Kode : 

03/O/25-03/2019. 
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untuk selalu berkreasi (mengembangkan ide-ide 

baru) untuk kemajuan SMK N 1 Ponorogo. 

3. Visi, Misi, dan Tujuan 

a. Visi 

       Menjadi lembaga pendidikan dan 

pelatihan kejuruan bertaraf internasional, 

berwawasan unggul, kompetitif, dan 

profesional dengan berdasarkan IMTAQ. 

b. Misi 

1. Membentuk tamatan yang 

berkepribadian unggul danmampu 

mengembangkan diri dengan 

berandaskan IMTAQ. 

2. Menyiapkan calon wirausahawan. 

3. Menjadi SMK yang mandiri dan 

profesional. 



 

 

4. Menjadi SMK sebagai sumber 

informasi. 

c. Tujuan 

1. Meningkatkan keterserapan tamatan 

SMK 

2. Meningkatkan kwalitas tamatan 

yang mengembangkan sikap kerja 

(DU/DI). 

3. Menyiapkan tamatan SMK yang 

megembangkan sikap profesional. 

4. Menyiapkan tamatan SMKyang 

unggul dan kompetitif. 

5. Mewujudkan etos kerja dan kwalitas 

kinerja tenaga kependidikan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya secara 

konsisten. 
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4. Sumber Daya SMKN 1 Ponorogo 

       Jumlah siswa SMK Negeri 1 Ponorogo pada 

tahun pelajaran 2016/2017 sebanyak 1493 orang. 

Terdiri dari 482 siswa Program keahlian Akutansi, 

375 Program Keahlian Administrasi dan 

Perkantoran, 213 siswa Program Keahlian Penjualan, 

254 siswa Program Keahlian Multimedia, dan 169 

siswa Program Keahlian Rekayasa Perangkat 

Lunak.
4
 

       Jumlah tenaga guru sebanyak 87 orang, 62 guru 

telah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 25 

guru lainnya masih bersifat guru tidak tetap (GTT), 

SMK Negeri 1 Ponorogo ada tahun pelajaran 

2017/2018 didukung sarana atau alat praktek : 

Gedung bertingkat lantai dua menepati area seluas 

                                                           
4
 Lihat pada observasi dalam  lampiran penelitian ini, Kode : 

03/O/25-03/2019. 



 

 

5400 m
2, 

dengan 24 ruang teori, 8 ruang praktek, 1 

ruang serbaguna, 1 mushola, dan 10 ruang lainnya.  

       Disamping itu mempunyai peralatan parktek 

siswa : 120unitkomputer terbagi di lima ruang 

praktek, 40 mesin ketik manualdan satu ruang 

laboratorium bahasa dengan kapsitas 40 chanel serta 

gedung Bussines Training Center (BTC). 

5. Struktur Organisasi Institusi SMK Negeri 1 

Ponorogo 

       Struktur Organisasi dalam suatu lembaga 

merupakan hal yang sangat penting bagi 

keberadaannya, karena dengan melihat dan 

membaca struktur organisasi, memudakan kita 

untuk mengetahui sejumlah personil yang 

menduduki jabatan tertentu di dalamlembaga 

tersebut. Disamping itu, pihak lembaga lebih 
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mudah melaksanakan program yang telah di 

rencanakan. 

       Adapun struktur organisasi Institusi di SMK 

Negeri 1 Ponorogo yaitu :  

1) Struktur Organisasi Institusi SMK Negeri 1 

Ponorogo yaitu struktur yang berisi sejumlah 

personil yang menduduki jabatan tertentu di 

dalam lembaga seperti Komite sekolah, 

Kepala sekolah, Majelis Sekolah, WMM, 

Kepala Tata Usaha, Waka Kurikulum, Waka 

Kesiswaan, Waka Sarpras, Waka Humas, 

Kaprog Akutansi, Kaprog Administrasi 

Perkantoran, Kaprog Penjualan BDP, Kaprog 

Multimedia, Karog RPL, Koord Normada, 



 

 

Koord  BK, dan Koord SBI.
5
 Adapun 

strukturnya sebagai berikut : 

Gambar. 4.1 

 

6. Keadaan Guru SMK N 1 Ponorogo 

a. Keadaan Guru yang berstatus PNS dan GTT 

SMK N 1 Ponorogo : 

Guru adalah seorang pendidik yang secara 

administratif bertanggung jawab atas 

kelangsungan proses belajar mengajar serta 

berkewajiban membimbing dan mengerahkan 

anak didiknya untuk mencapai tujuan yang 

                                                           
           5 Lihat transkrip dokumen dalam lampiran ini,kode 03/D/27-

V/2019 



117 

 

diharapkan. Oleh karena itu seseorang guru 

harus kreatif, inovatif, edukatif dalam 

mengembangkan pembelajaran.
6
 

Tabel. 4.1 

No. PNS GTT Jumlah 

1. 62 Guru 25 Guru 87 Guru 

 

7. Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 

Ponorogo 

       SMK Negeri 1 Ponorogo berdiri di atas 

tanah milik sendiri seluas 5400 m
2, 

 dengan 

meiliki sarana prasaran sebagai berikut :
7
 

 

 

 

                                                           
6
 Lihat pada transkrip dokumen dalam  lampiran penelitian ini, 

Kode : 03/D/26-III/2019 

 
7
 Lihat pada transkrip dokumen dalam  lampiran penelitian ini, 

Kode : 03/D/26-IV/2019 



 

 

Tabel 4.2 

Sarana dan Prasarana SMK Negeri 1 

Ponorogo 

No. Jenis Jumlah 

1. Ruang Teori 24 

2. Ruang Praktek 8 

3. Ruang Serbaguna 1 

4. Mushola 1 

5. Ruangan-Ruangan lain 10 

6. Komputer 120 

7. Mesin Ketik Manual 40 

8. Gedung BTC 1 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Bagaimana persepsi siswi SMK N 1 

Ponorogo tentang jilbab. 

       Perepsi merupakan tanggapan penerimaan 

seseorang dalam menyikapi suatu hal yang 

berkaitan tentang apapun yang mereka alami. 

Disini peneliti akan mengetahui bagaimana 

persepsi siswi tentang jilbab. Berikut hasil 

wawancara dengan siswi kelas X AKL 3 yang 

bernama Luktalinasari :  

     Jilbab menurut saya adalah suatu kewajiban 

untuk para wanita muslim untuk menutup 

auratnya.
8
 

 

       Terkait dengan pernyataan tersebut juga di 

kuatkan oleh peserta didik yang lain, bernama 

Ririn Wulandari : 

                                                           
8
 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 



 

 

Menurut saya jilbab itu merupakan suatu 

kewajiban bagi setiap umat muslim 

(perempuan) karena jilbab itu bisa merubah 

sikap perilaku saya menjadi lebih baik.
9
 

 

     Jadi dapat disimpulkan bahwa secara 

persepsi siswi cukup memahami tentang 

makna jilbab yang sesungguhnya, mereka juga 

mengetahui apa itu jilbab dan kegunaan jilbab. 

        Hal ini diperkuat oleh siswi kelas X 

OTKP 3 tentang jilbab yang bernama Melisa 

Dwi Astuti : 

Iya menurut saya jilbab itu untuk menutup 

aurat bagi wanita muslimah, dan apalagi 

seorang wanita jika tidak memakai jilbab 

itu kurang pas, seperti tidak sopan dan bisa 

mengundang hal-hal yang negatif.
10

 

  

       Dapat disimpulkan bahwa secara 

pemahaman siswi sudah mengerti akan hal 

tentang jilbab. 

                                                           
9
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
10

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
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2. Bagaimana Upaya Guru Meningkatkan 

Kesadaran Berjilbab Siswi SMK N 1 

Ponorogo tentang jilbab. 

       Edukasi merupakan cara untukbagaimana 

seorang pendidik menyampaikan segala ilmu 

kepada peserta didik dan mendidiknya agar 

menjadi murid yang mampu menangkap sesuatu 

yang disampaikan. Kemudian mengedukasi 

tentang jilbab agar siswi mampu melaksanakan 

segala sesuatuyang di terangkan oleh guru.  

       Adapun  cara yang dilakukan oleh Beliau 

Ibu Dra. Nuzul Nulani, M.Pd.I Waka Kesiswaan 

sekaligus Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengedukasi siswi tentang berjilbab sebagai 

berikut : 

Yang pertama di kelas anak-anak diberikan 

pengertian tentang pengertian jilbab. 

Memang di sekolah kebetulan 4 tahun 

terakhir ini  anak-anak  memakai seragamnya 



 

 

panjang. Jadi anak-anak tidak  diwajibkan 

memakai jilbab. Tidak ada aturan tertentu 

untuk memakai jilbab tapi bagaimana guru 

memahamkan dan mensosialisasikan. Maka 

disitu ada aturan memakai rok panjang 

kemudian atasan panjang.
11

 

 

Sebenarnya guru sudah memberikan 

pengertian tentang berjilbab mulai sejak 

kelas x dan memang tidak ada aturan untuk 

berjilbab atau diwajibkan bagi siswi kelas 

perempuan. 

 

Pernyataan waka kesiswaan tersebut  di perkuat 

oleh beliau Bapak Drs. Ahmad Rosidi, M.Pd.I 

berikut hasil wawancaranya : 

Dalam mengedukasi siswi memakai jilbab 

bahwa jilbab memang adalah suatu 

kewajiban perintah agama dalam hal ini 

sehingga melalui tata tertib sekolah yang 

pertama itu sudah dianjurkan semua siswi 

yang beragama islam untuk memakai jilbab 

yang non muslim walaupun tidak memakai 

jilbab minimal harus memakai pakaian 

                                                           
11

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 
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panjang sehingga kami yang membina 

mengampu pada pelajaran pendidikan agama 

islam mendorong kesadaran siswi melalui 

penggunaan jilbab yang syar’i dan islami. 

Semua disesuaikan dengan kemampuan 

mereka.
12

 

 

       Dari pernyataan diatas terdapat pernyataan 

yang mendukung lainnya yang disampaikan oleh 

Guru Pendidikan Agama Islam beliau bapak M. 

Anshor Hidayatullah, S.Pd.I dengan pernyataan 

sebagai berikut : 

Edukasi tentang jilbab itu dalam agama Islam 

sudah ada dan dijelaskan kepada siswi SMK 

N 1 Ponorogo, dari pihak manajemen sudah 

menganjurkan untuk mengenakan seragam 

panjang disekolah, ada dua pilihan yaitu 

panjang berjibab dan panjang tidak berjilbab, 

kemudian dari Bapak ibu guru sendiri, 

khususnya saya sendiri senantiasa 

menekankan, dan sebelum ini diwajibkan di 

sekolah SMK N 1 Ponorogo dulu setiap 

pelajaran Pendidikan Agama Islam itu wajib 

menggunakan jilbab. Untuk mengikuti 

                                                           
12

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019 



 

 

pelajaran, bagi yang tidak berjilbab harus 

mencari jilbab pinjam atau lain sebagainya.
13

 

 

Memang sejak ada peraturan tersebut dengan 

memakai baju panjang dan rok panjang siswi 

menjadi lebih bisa menjaga dirinya, dan Guru 

selalu memberi penakanan dalam berkaitan 

dengan jilbab. 

 

       Terdapat juga pernyataan dari peserta didik 

yang bernama Ririn Wulandari siswi kelas X 

AKL 3 memberikan pernyataan sebagai berikut : 

Menurut saya jilbab itu merupakan suatu 

kewajiban bagi setiap umat muslim 

(perempuan) karena jilbab itu bisa merubah 

sikap perilaku saya menjadi lebih baik.
14

 

       Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam hal mengedukasi siswi tentang 

jilbab oleh Bapak Ibu Guru cukup baik dengan 

                                                           
13

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 
14

 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
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pernyataa-pernyataanyang ada mulai dari mata 

pelajaran kelas X yang sudah di sampaikan dan 

juga melakukan pembinaan secara mendalam, 

agar siswi mampu melaksanakan sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan yang ada. 

       Adapun pernyataan untuk meningkatkan 

kesadaran siswi dalam berjilbab peneliti juga 

melakukan wawancara dengan beliau Bapak 

Ahmad Zeki Effendi, S.Pd.I beliau mengatakan :  

Berkaitan dengan itu karena masuk 

dipelajaran di kelas satu Pendidikan Agama 

Islam, jadi waktu mereka masuk di SMK ini 

mereka harus mengetahui tentang berjilbab, 

jadi dimateri kelas x ini sudah ada. Untuk 

mendukung hal tersebut kita setiap semester 

ada IMTAQ itu berkaitan dengan jilbab juga 

dan cara berpakaian mereka, baik siswa laki-

laki dan juga siswi perempuan.
15

 

 

                                                           
15

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 



 

 

Dari hal tersebut memang masih ada siswi 

yang sedikit menyimpang dalam artian 

memakai dan melepas jilbab sesuka hatinya. 

 

       Hal ini dapat disimpulkan bahwa memang 

bapak ibu guru sudah menyampaikan materi 

tentang jilbab sudah sejak mereka masuk di 

SMK N 1 Ponorogo. 

       Dalam berkaitan tentang jilbab respon 

peserta didik juga cukup baik dan mereka 

mendukung program sekolah tersebut, berikut 

hasil wawancara dengan salah satu siswi kelas X 

AKL 3 yang bernama Mona Febriyantika Putri 

Dinantha sebagai berikut : 

Menurut saya itu sudah baik, karena mampu 

mengubah perilaku siswi menjadi lebih baik 

lagi.
16

 

 

                                                           
16

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
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3. Bagaimana Moralitas siswi dalam 

berjilbab di SMK N 1 Ponorogo 

       Dalam hal moralitas ini memang 

sangatlah penting dimiliki setiap orang, 

moralias dalam hal tersebut meliputi : sikap, 

perilaku, sopan santun, tata krama, tutur kata, 

dan sebagainya.  

       Titik fokus pada hal ini adalah siswi 

dengan itu peneliti melakukan wawancara 

terhadap Ibu Dra.Nuzul Nulani, M.Pd.I 

:berikut pernyataan beliau terhadap kondisi 

moral siswi SMK N 1 Ponorogo : 

Hal tersebut tergantung pada siswinya 

masing-masing. Dengan memakai jilbab 

tadi, paling tidak dapat membuat siswi 

lebih menjaga diri. Kemudian misalkan 

siswi tersebut  ingin melakukan suatu hal 

yang menyimpang,  dan ia memakai 

jilbab, paling tidak bisa mencegah siswi 

tersebut untuk melakukan hal yang 

menyimpang tersebut, meskipun itu tidak 

100% menjamin seberapa berpengaruh 



 

 

terhadap moral siswi dari pada yang 

memakai rok pendek. Alangkah lebih 

baiknya jika dia memakai jilbab.
17

 

 

Dengan memakai jilbab memang 

berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 

siswi. Siswi akan lebih berhati-hati dalam 

mengambil sikap dan perilaku terhadap 

siapapun. 

 

       Pernyataan tersebut juga didukung 

oleh Bapak Drs. Ahmad Rosidi, M.Pd.I 

Guru SMKN 1 Ponorogo, berikut 

pernyataan beliau : 

Alhamdulillah, dari tahun ketahun 

kebetulan selama ini memang tapi tidak 

ada fokus menangani kasus perkasus 

tetapi justru kami dorong bagaimana 

mereka berprestasi. Prestasi-prestasi yang 

sesederhana ini adalah kami mengacu 

pada hadits nabi bahwa anak yang cerdas 

itu adalah anak yang bisa mempersiapkan 

                                                           
17

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 
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kehidupan terbaik setelah kematian itu 

artinya mereka punya bekal. Bekal yang 

tebaik itu adalah taqwa. Anak berprestasi 

itu tidak hanya anak yang mampu 

menghadirkan piala tetapi itu adalah salah 

satu bagian tetapi yang setidaknya 

sesederhana-sederhananya anak 

berprestasi adalah anak yang bisa 

melaksanakan kewajiban sholat lima 

waktu tepat ada waktunya, berbakti 

kepada orang tua lalu mereka menjalani 

kehidupan pola hidup yang normal wajar 

menjadi orang baik, itu adalah berprestasi 

mereka bisa mempertahankan jati dirinya 

sampai lulus, katakanlah narkoba, dan lain 

sebagainya itu sudah prestasi jadi tidak 

harus menghdirkan piala ataupun 

piagam.
18

 

 

Memang tidak hanya fokus pada satu 

kasus saja,akan tetapi lebih fokus kepada 

bagaimana menyiapkan agar siswi mampu 

menjaga dirinya dan membekali dengan 

ilmu agama sehingga siswi dapat menjadi 

muslimah sejati. 
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 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 



 

 

       Dalam hal moralitas bapak ibuk guru 

memang menekankan lebih kepada bagaiman 

menjaga diri mereka walaupunmasih ada satu 

datau duaanak yang sedikit menyimpang 

seperti perntaan oleh siswi yang bernama 

Melisa Dwi Asturi kelas X OTKP 3 : 

Kurang mengamati. Tapi sejauh ini 

menurut saya ada yang sedikit 

menyimpang dan ada juga yang sudah 

baik.
19

 

 

       Pernyatan ini juga di perkuat oleh siswi 

kelas X AKL 3 yang bernama Ririn 

Wulandari : 

Sejauh ini selama saya disini dari segi 

moralnya siswi SMK N 1 Ponorogo 

sebagian besar siswinya itu bagus Cuma 

iya karena semuanya perempuan jadi dari 

segi fashionnya berbeda-beda ada yang 

muslimah, ada yang kebarat-baratan, 

mungkin banyak siswi yang terpengaruh 

efek kebarat-baratan itu, untuk saat ini 

baik-baik saja, namun ada beberapa yang 

                                                           
19

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
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menyimpang dari aturan tapi masih bisa 

diperbaiki.
20

 

 

Memang fashion menjadi trend 

masakini,banyak siswi yang 

menggunakan model sesuai dengan 

seleranya danmemnag masih ada siswi 

yang menyimpang kondisi moralnya. 

Selanjutnya juga diperkuat dengan 

pernyataan siswi dari kelas X    AKL 3 yang 

bernama Mona Febriyantika P.D. sebagai 

berikut :      

Sejauh ini menurut saya masih baik 

walaupun masih ada satu dua sikapnya 

dan perilakunya yang maish 

menyimpang.
21

 

 

Jadi bahwasanya dapat disimpulkan bahwa 

kondisi moralnya sedikit menyimpang karena 

                                                           
20

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
21

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 



 

 

masih adanya pelanggaran yag dilakukan 

siswi dalam memakai jilbab. Seperti 

pernyataan bapak Ahmad Zeki Effendi , 

S.Pd.I : 

Kalau kita lihat dari tahun ke tahun 

moralitasnya semakin baik,karena dulu 

sekolah ini banyak orang berpandangan 

bahwa sekolah ini itubanyak siswi 

perempuannya danjuga aturannya sulit 

dan juga mungkin siswinya sedikit agak 

nakal tetapi dengan ini lama-lama 

kelamaan semakin bagus. Akan tetapi ada 

yang mengatakan bahwasanya di sekolah 

dia berjilbab tapi kalau sudah pulang 

sekolah atau di depan sekolah ada yang 

mungkin melepas, ada yang tetap 

berjilbab tergantung pada individunya dan 

macam-macam.
22

 

 

Memang kondisi moralitasnnya sudah 

baik akan tetapi masih ada siswi yang 

menyimpang dan tidak mentaati aturan 

sehingga berpengaruh terhadap moralnya. 

 

                                                           
22

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 
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       Jadi bahwasanya dapat disimpulkan 

bahwa kondisi moral siswi SMK N 1 

Ponorogo memang masih banyak yang 

menyimpang diantaranya pernyataan siswi 

kelas X OTKP 3 yang bernama Listia Luna 

Putri Harianti, wawancaranyasebagai berikut 

: 

Untuk keseluruhannya kurang tahu, dan 

mungkin beberapa sudah ada yang baik 

juga, dan beberapa yang lainnya pasti ada 

yang kurang baik dan masih melakukan 

perbaikan.
23

 

 

Memang secara keseluruhan dapat 

disimpulakan masih adanya siswi yang 

menyimpang dan tidak menaati peraturan 

yang ada sehingga kondisi moralnya sedeikit 

kurang baik. 

                                                           
23

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Persepsi Siswi Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Ponorogo tentang Jilbab 

       Persepsi tentang jilbab merupakan suatu 

penerimaan langsung dari sesuatu hal yang berarti 

jilbab,jadi bagaimana siswi mampu menerima 

sebuah aturan yang harus dilakukan jadi siswi 

mampu menerapkan apa yang diberikan oleh 

sekolah. 

       Persepsi yang siswi pahami merupakan sebuah 

tanggapan seperti tentang jilbab bahwasanya siswi 

harus memakai jilbab ketika dimanapaun baik di 

sekoah maupun di luar sekolah. Jadi siswi harus 

mengerti bahwa menggunakan jilbab adalah sebuah 

kewajiban dalam hal agama, dari sekolahpun 

memang tidak ada kata mewajibkan akan tetapi 

137 



 

 

memberikan inovasi kepada sekolah untuk 

membenahi terkait berjilbab, dimulai dari baju 

panjang dan rok panjang kemudian di lengkapi 

dengan jilbab. 

     Dari inovasi tersebut banyak dari pihak 

manajemen sekolah dan tentunya wali murid 

sangatlah mendukung adanya inovasi tersebut 

kemudian dari hasil penelitian dilapangan 

membuktikan siswi mampu menerima atau memberi 

tanggapan bahwa memakai jilbab itu wajib karena 

memang mulai kelas x mereka ditekankan 

menggunakan jilbab. 

       Memang dalam hal ini masih ada saja siswi 

yang memhami tentang jilbab masih setengah-

setengah dalam artian siswi memakai jilbab hanya 

seperlunya saja atau di waktu tertentu, jadi dapat 

diketahui bagaimana tanggapan siswi ketika mereka 
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menggunakan jilbab di sekolah dan di lingkungan 

mereka. 

          Dari hal inilah siswi menjadi terbiasa ketika 

sudah diberikan arahan dan motivasi untuk memakai 

jilbab, jadi tanggapan siswi sudah ada yang 

memahami itu sudah suatu kewajiban syariat agama 

dan juga siswi yang memahami hanya sekedarnya 

saja atau hanya sebagai tutup kepala saja. Dalam hal 

tersebut bisa dilihat bahwa persepi siswi tentang 

jilbab dapat dilihat dari pernyataan siswi SMK N 1 

Ponorogo bahwa menurutnya jilbab itu merupakan 

suatu kewajiban bagi setiap umat muslim 

(perempuan) karena jilbab itu bisa merubah sikap 

perilakunya menjadi lebih baik dan mampu bisa 

menjaga dirinya dari berbagai godaan.
1
 

                                                           
1
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 



 

 

       Bila dirujuk kepada teori tentang Persepsi 

adalah merupakan proses pemaknaan terhadap 

stimulus. Sebagai suatu proses. persepsi selalu 

memasyarakatkan objek, objek persepsi sangat 

beragam salah satunya adalah self. Sebagai objek 

persepsi, self bukanlah objek tunggal, tapi objek 

yang memiliki aspek-aspek yang sangat kompleks. 

Secara umum aspek-aspek dari self itu bisa 

dikategorikan menjadi empat kategori: aspek fisik, 

psikologis, sosial-kultural, dan spiritual.
2
 

       Dalam mempersepsikan seseorang, individu 

yang dipersepsi mempunyai pola kemampuan, 

perasaan, harapan dan sebagainya yang 

mempersepsikan. Walaupun kehadirannya berbeda 

dengan individu, orang yang di persepsikan dapat 

menjadi teman, orang yang di persepsikan dapat 

memberika pengaruh pada orang yang 

                                                           
2
 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum,87-88. 
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memepersepsikan. Proses mempersepsi seseorang 

terhadap orang lain berlaku saat seseorang 

mempersepsi orang lain dalam suatu kelompok
3
 

       Persepsi biasanya digunakan untuk 

mengungkapkan tentang pengalaman terhadap 

sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang 

dialami. Dalam kamus standart dijelaskan bahwa 

persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh ataupun 

sebuah kesan oleh benda yang semata-mata 

menggunakan pengamatan pengindraan. Persepsi ini 

didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan 

dan mengorganisir data-data indra kita 

(pengindraan) dikembangkan secara sedemikian 

rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling 

kita, termasuk sadar akan dirikita sendiri.
4
 

                                                           
3
 Darningsih, Persepsi Mahasiswa terhadap Penggunaan 

Jilbab Syar’I dan Implikasinya terhadap di Kampus,  21. 
4
 Abdul Rahman Shaleh, Psikologi Suatu pengantar dalam 

perspektif  Islam, 110. 



 

 

       Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam persepsi 

siswi dalam berjilbab secara keseluruhan mereka 

sudah bisa memahami dengan baik. Hal ini memang 

jibab digunakan untuk menutup aurat dan sesuai 

dengan perintah Al-Qur’an. 

B. Upaya Guru  Dalam Meningkatkan Kesadaran 

Berjilbab Siswi Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Ponorogo 

       Jilbab merupakan sehelai kain yang berguna 

untuk menutup  aurat diantaranya : bagian kepala, 

rambut, leher, dan dada. Jilbab memang sudah 

sangat melekat pada wanita muslimah. Wanita 

memakai jilbab untuk kegiatan aktivitas sehar-hari 

baik dirumah maupun diluar rumah, jilbab memang 

menjadi identitas yang sudahmelekat erat bagi 

wanita muslim. 
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       Dalam hal ini bagaimana upaya-upaya yang 

dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan 

motivasi dan kesadaran siswi dalam berjilbab agar 

mereka mampu menerima dan melaksanakan 

inovasi-inovasi dari sekolah dan dalam berjilbab 

siswi harus benar-benar bisa memahami,mengerti 

apa itu sejatinya berjilbab. 

       Memang berjilbab sudah menjadi suatu 

kewajiban bagi setiap wanita muslimah yang harus 

dilakukan karena memang hal tersebut ada dalam 

syariat agama Islam. 

       Terkait dalam meningkatkan motivasi dan 

kesadaran siswi dalam hal berjilbab sekolah sudah 

memberikan bentuk kegiatan untuk 

meningkatkannya di antaranya : 

1. Menerapkan aturan berjibab bagi siswi yang 

bergama Islam harus memakai jilbab, baju 



 

 

panjang, dan rok panjang, serta berlaku juga bagi 

siswi yang non muslim tetap berbaju panjang dan 

rok panjang tapi tidak berjibab. Dari upaya 

tersebut memang penerappan menggunakan 

bajupanjang dan rok panjang serta berjibab 

mendapat respon yang cukup baik dari wali 

murid, dengan hal tersebut sekolah memang 

terus memeberikan pemahaman secara 

mendalam terhadap siswi tentang berjilbab, 

walau memang tidak ada kata wajib dalam 

memakai jilbab.  

2. Pemberian materi tentang Berbusana Muslim dan 

Muslimah sebagai cermin kepribadian dan 

keindahan diri, materi ini sudah diberikan sejak 

semester I kelas X sehingga mereka mampu 

untuk memahami tentang berjibab. Terkait 

dengan hal ini memang sejak mulai masuk di 
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sekoah ini, siswi mendapat materi tentang 

berjilbab dan berbusana sehingga agar siswi 

mampu mengerti makna yang mendalam 

mngenai jilbab. 

3. Memberikan sosialisasi tentang penggunnaan 

jilbab melalui kegiatan IMTAQ,  merupakan 

kepanjangan dari IMAN dan TAQWA ini adalah 

salah satu agenda Ekstra Kurikuler Rohis, ini 

merupakan agenda setiap 1 semester SMK N 1 

Ponorogo, untuk meningkatkan pemahaman 

siswi tentang agama, salah satunya tentang 

berjilbab sehingga dari ini juga siswi mampu 

lebih tahu apa itu jilbabyang sesungguhnya dan 

diharapkan siswi juga mampu konsisten dan 

kesadarannya dalam menggunakan jilbab 

semakin bertambah. 



 

 

4. Meningkatkan melalui Kegiatan Ekstra Kurikuler 

Rohis (Rohani Islam) merupakan salah satu 

kegiatan yang menunjang siswi untuk memahami 

agama secara mendalam, disini siswi yang 

mengikuti rohis senantiasa mengaitkan segala hal 

dengan agama, diantaranya juga tentang 

berjilbab tersebut. Rohis memang merupakan 

salah satu ekstra yang kegiatannya sangat 

menunjang siswi untuk menggali tentang agama 

agar mereka mengetahui dan mampu 

mengimplementasikan apa yang telah diajarkan. 

       Adapun cara yang dilakukan oleh Ibu Dra. 

Nuzul Nulani, M.Pd.I Waka Kesiswaan sekaligus 

Guru Pendidikan Agama Islam, adapun cara guru 

dalam mengedukasi siswi tentang berjilbab antara 

lain: pertama, di kelas anak-anak diberikan materi 

pengertian tentang pengertian jilbab. Kedua, 
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Memang di sekolah ini, kebetulan 4 tahun terakhir 

ini  anak-anak  memakai seragamnya panjang. Jadi 

anak-anak memang tidak di wajibkan memakai 

jilbab dan tidak ada aturan tertentu untuk memakai 

jilbab. Akan tetapi bagaimana guru memahamkan 

dan mensosialisasikan. Maka disitu ada aturan 

memakai rok panjang kemudian atasan panjang.
5
 

       Pernyataan waka kesiswaan tersebut  di perkuat 

oleh beliau Bapak Drs. Ahmad Rosidi, M.Pd.I 

Beliau menyatakan dalam mengedukasi siswi dalam 

memakai jilbab bahwa jilbab adalah suatu kewajiban 

perintah agama dalam hal ini sehingga melalui tata 

tertib sekolah yang pertama itu sudah dianjurkan 

semua siswi yang beragama islam untuk memakai 

jilbab yang non muslim walaupun tidak memakai 

jilbab minimal harus memakai pakaian panjang 

                                                           
5
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 



 

 

sehingga kami yang membina mengampu pada 

pelajaran pendidikan agama islam mendorong 

kesadaran siswi melalui penggunaan jilbab yang 

syar’i dan islami. Semua disesuaikan dengan 

kemampuan mereka.
6
 

       Adapun jika merujuk dengan teori yang ada 

bahwa kesadaran sama artinya dengan mawas diri 

(awareness). Namun, seperti apa yang kita lihat, 

kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran 

secara samar-samar di dasari oleh individu hingga 

akhirnya terpusat.
7
 

        Kesadaran (consciusnes) adalah kesiagaan 

(awareness) seseorang terhadap peristiwa-peristiwa 

di lingkungannya (seperti pemandangan dan suara-

suara dari perasaan dan sensasi-sensasi fisik. 

Kesadaran adalah suatu kondisi mental yang dialami 

                                                           
6
 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019 
7
 Imam  Malik, Pengantar Psikologi Umum, 45. 
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seseorang sepanjang hidupnya, dalam setiap 

harinya.
8
 

       Dan dapat diketahui bahwa guru sudah 

mengupayakan berbagai cara untuk 

meningkatkannya diantara cara-cara yang telah 

digunakan diatas dari mulai materi di pelajaran, 

kegiatan ekstra kurikuler Rohis, dan kegiatan 

IMTAQ. Jadi dalam hal ini baik guru ataupun pihak 

sekolah sudah memaksimalkan dalam menekankan 

siswinya untuk menggunakan jilbab. Kemudian 

secara tingkat kesadaran siswi SMKN 1 Ponorogo 

memang masih sangat kurang khususnya tentang 

berjilbab. 

C.  Kondisi Moralitas siswi dalam berjilbab di 

Sekolah Menengah Kejuruan  Negeri 1 Ponorogo 

                                                           
8
 Robert L.Solso, Otto H.Maclin, dan Kimberly, Psikologi 

Kognitif, 240-242. 



 

 

       Dalam moralitas ini banyak aspek yang dilihat 

mulai dari sikap, tutur kata, perilaku, sopan 

santundan sebagainya yangberkiatan dengan moral. 

Moralitas memang sudah menjadi hal yang wajib 

dimilki oleh setiap siswi agar mereka mempunyai 

unggah-ungguh atau sopan santun kepada sia[apun 

khusunya kepada Bapak dan Ibu Guru. 

       Berkaitan tentang moralitas sudah menjadi hal 

yang tidak asing lagi, disini moralitas tentu berkaitan 

dengan kehidupan sosial diantaranya : bagaimana 

cara mereka bergaul, berteman dengan teman 

sebayanya, pengaruh terhadap perilakunya, dan 

menghormati kepadayang lebih tua serta bagaimana 

merekamampu menerima kondisi lingkungan 

sekolah yang dengan adanya sebuah aturan. 

       Selanjutnya tentang berjilbab di sekolah dengan 

moralitas, perubahan-perubahan siswi dalam 
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memakai jilbab memang sangat berpengaruh 

terutama dalam hal bersikap, sopan santun, dan 

bertutur kata. Memang secara moral setiap tahun 

menjadi lebih baik dan memang beberapa 

mengatakan sudah baik akan tetapi hasil yang ada 

dilapangan masih saja ada siswi yang melanggar 

aturan yaitu adanya siswi yang melepas jilbab sesuka 

hatinya disekolah, ada yang memakai hanya ada di 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan hanya 

sebagai formalitas saja. 

       Jadi memang masih adanya siswi yang moralitas 

belum baik, dikarenakan pemahaman siswi tentang 

jilbab belum benar-benar paham dan juga 

moralitasnya perlu dilakukan pembinaan secara 

mendalam. 

       Adapun bila merujuk dengan teori bahwa 

Shaver mengemukakan bahwa sekolah sebagai 



 

 

lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir dan kecakapan 

siswa dalam menetapkan suatu keputusan untuk  

bertindak atau untuk tidak bertindak.kemampuan 

demikian terkait dengan nilai-nilai, terutama nilai 

yang bersifat humanis. Oleh karena itu, sekolah 

sebagai lembaga pendidikan mempunyai beban dan 

tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan 

moral dan membantu siswa mengembangkan cara 

berfikirnya dalam menetapkan keputusan 

moralitasnya.
9
 

       Istilah Moral berasal dari bahasa latin, yakni 

mores kata jamak dari mos yang sepadan dengan 

kata adat kebiasaan. Bilamana perkataan moral 

dibicarakan, selalu ada perkataan atauistilah seperti : 

nilai, norma, etika, kesusilaan, budi pekerti akhlaq, 

                                                           
9
 Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak Moral, Intelektual 

Emosional dan Sosial Sebagai Wujud Integritas Membangun Jati Diri, 

42. 
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perilaku, dan adat istiadat, istialah-istilah tersebut 

juga hampir memiliki makna konsep yang sama. 

       Nilai Moral seperti menghormati kehidupan dan 

kemerdekaan, bertanggung jawab terhadap orang 

lain, kejujuran, keadilan, toleransi, sopan santun, 

disiplin diri, integritas, belas kasih, keberanian, dan 

kedermawanan adalah faktor penentu dalam asal 

membentuk pribadi yang baik. Jika disatukan, 

seluruh faktor ini akan menjadi warisan moral yang 

diturunkan dari  satu generasi ke generasi 

berikutnya. Mengetahui nilai moral berrati 

memahami bagaimana menerapkannya dalam 

berbagai situasi.
10

 

       Dengan moralitas siswi bisa memahami apa arti 

sesungguhnya tentang jibab seperti yang kita ketahui 

bahwa jilbab merupakan suatu kewajiban dan bukan 

                                                           
10

 Ilham Hudi, Pengaruh Pengetahuan Moral Terhadap 

Perilaku Moral Pada Siswa SMP Negeri Kota Pekan BaruBerdasarkan 

Pendidikan Orang Tua, 31. 



 

 

hanya sekedar sesukanya dalam menggunakan 

jilbab, berikut kondisi moral siswi SMK N 1 

Ponorogo menurut Melisa Dwi Asturi kelas X OTKP 

3 dia menyatakan bahwa Kurang mengamati. Tapi 

sejauh ini menurut saya ada yang sedikit 

menyimpang dan ada juga yang sudah baik.
11

 

       Kemudian juga peneliti mewawancarai salah 

satu Guru PAI yang bernama Bapak Ahmad Zeki 

Effendi, S.Pd.I  menyatakan Kalau kita lihat dari 

tahun ke tahun memang  kondisi  moralitasnya 

semakin baik, karena dulu sekolah ini banyak orang  

berpandangan bahwa sekolah ini banyak siswi 

perempuannya dan juga aturan sekoahnya sulit dan 

juga mungkin siswinya sedikit agak nakal. Tetapi 

dengan ini aturan berjilbab lama-lama kelamaan 

semakin bagus. Akan tetapi ada yang mengatakan 

                                                           
11

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 01/W/29-03/2019. 
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bahwasanya di sekolah dia berjilbab tapi kalau sudah 

pulang sekolah atau di depan sekolah ada yang 

mungkin melepas jilbab, ada yang tetap berjilbab 

tergantung pada individunya dan macam-macam.
12

  

       Untuk itu berkaitan dengan ini siswi kondisi 

moralitasnya masih sedikit menyimpang di 

antaranya : melepas jilbab dengan sesuka hatinya, 

kurang konsisten dalam memakai jilbab dan 

menggunakan jilbab pada jam pelajaran tertentu . 

Jadi  mereka belum bisa memahami secara 

mendalam apa makna jilbab yang sesungguhya 

sehingga memang masih perlu banyak upaya dalam 

memperbaiki moralitas siswi, sehingga ke depan 

untuk yang berkaitan dengan berjilbab, siswi 

semakin disiplin, perilakunya menjadi lebih baik, 

siswi berakhlaq baik dan bisa mencapai cita-citanya. 

                                                           
12

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran penelitian 

ini, Kode : 02/W/29-03/2019. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan seluruh hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti maka dari itu dapat 

disimpulkan sebagai berikut bahwa :  

1. Berdasarkan persepsi siswi SMK N 1 

Ponorogo tentang jilbab bahwa, siswi hanya 

memhami jilbab sebagai : pertama, Jilbab 

hanya sebagai penutup kepala,  kedua, jilbab 

hanya sebagai fashion dan trend, dan ketiga, 

jilbab sebagai perintah syari’at agama. 

2. Upaya Guru PAI SMK N 1 Ponorogo untuk 

meningkatkan kesadaran siswi dalam 

berjilbab di antaranya : Pertama, menerapkan 

aturan berjibab bagi siswi yang bergama 

Islam harus memakai jilbab, baju panjang, 
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dan rok panjang, serta berlaku juga bagi siswi 

yang non muslim tetap berbaju panjang dan 

rok panjang tapi tidak berjibab, Kedua, 

Pemberian materi tentang Berbusana Muslim 

dan Muslimah sebagai cermin kepribadian 

dan keindahan diri, materi ini sudah diberikan 

sejak semester I kelas X, Ketiga, 

Memberikan sosialisasi tentang penggunnaan 

jilbab melalui kegiatan IMTAQ, dan 

Keempat, Meningkatkan melalui Kegiatan 

Ekstra Kurikuler Rohis (Rohani Islam). 

3. Moralitas siswi memang sudah baik, mereka 

sudah mampu memakai jilbab dengan sesuai 

aturan sekolah akan tetapi, Tingkat kesadaran 

siswi memang masih kurang walaupun sudah 

banyak upaya yang dilakukan sekolah untuk 

meningkatkan kesadaran siswi sehingga 



 

 

kondisi moralitasnya kurang baik diantaranya 

: pertama, dalam hal memakai jilbab siswi 

masih ada yang suka melepas jilbab sesuka 

hatinya. 

B. Saran 

1. Dalam penerimaan dan pemahaman siswi 

terkait dengan jilbab harus lebih ditekankan 

lagi karena berjilbab merupakan suatu hal 

yang dilakukan seumur hidup dan agar 

kualitas siswi SMK N 1 Ponorogo juga agar 

di pandang dengan baik dan menjadi suri 

tauladan sekolah yang lainnya. 

2. Dengan terus meningkatkan dan menerapkan 

nilai-nilai keislaman dan selalu memberikan 

materi-materi yang baik serta motivasi dan 

upaya-upaya yang lainnya agar siswi 
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semakin tambah mengerti dan bisa 

memahami. 

3. Dengan kondisi moralitas yang ada bahwa 

siswi harus diperbaiki dandilaukan 

pembinaan secara mendalam sehingga tidak 

semakin banyak yan tidak berjilbab akan 

tetapi sebaliknya agar cepat sadar.
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