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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, pemakaian busana muslimah di kalangan siswi di Sekolah 

Negeri semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan. Budaya berbusana 

muslimah di kalangan siswi di Sekolah Negeri bisa dikatakan terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya siswi di 

Sekolah Negeri yang berbusana muslimah, atau bahkan menjadi mayoritas. 

Berbeda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, siswi yang berbusana 

muslimah di sekolah-sekolah negeri menjadi hal yang minoritas.  

Bahwa setiap muslimah itu berkewajiban untuk berbusana muslimah, 

namun kewajiban tersebut belum secara keseluruhan kaum muslimah 

memiliki kesadaran terhadap ajaran agama, maka yang terjadi di tengah 

masyarakat, kesadaran untuk berbusana muslimah tergantung dari kesiapan, 

kesadaran, dan kesediaan masing-masing individu muslimah, sehingga di 

tengah masyarakat ada yang berbusana muslimah dan ada juga yang sama 

sekali tidak berbusana muslimah. 

Sekolah Menengah Negeri pada umumnya memberikan pendidikan 

agama yang minim kepada para siswanya. Hal ini ditandai dengan jumlah jam 

pelajaran PAI yang hanya 3 jam pelajaran dalam satu minggunya. Berbeda 

halnya dengan sekolah menengah lain yang berbasis Islam seperti SMK 

Muhammadiyah, SMAIT, dan yang semisal, yang memberikan jam pelajaran 

agama yang lebih dengan memisahkan bagian-bagiannya seperti Aqidah, 
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Ibadah, Fiqih, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memberikan 

pendidikan agama yang lebih kepada para siswanya, sehingga diharapkan 

terbentuk keseimbangan antara intelektual dan spiritual. 

SMK Negeri 1 Banyudono Boyolali adalah sekolah menengah yang 

berdiri di bawah Kemendikbud, yang di dalamnya tidak terdapat peraturan 

yang mengharuskan siswinya untuk berbusana muslimah. Meskipun tidak ada 

peraturan yang mewajibkan untuk berbusana muslimah, akan tetapi banyak 

dari siswi SMK Negeri 1 Banyudono yang berbusana muslimah, dan dari 

sejumlah siswi yang berbusana muslimah, kelas X menjadi kelas yang paling 

banyak dibandingkan dengan kelas XI dan XII, atau bisa dikatakan bahwa 

kelas X adalah prioritas atau sebagian besar kelas X mengenakan busana 

muslimah.  

Dari mayoritas siswi kelas X yang berbusana muslimah, pasti mereka 

memiliki alasan masing-masing yang mendorong mereka memakai busana 

muslimah. Fenomena inilah yang menurut penulis menarik untuk diteliti. 

Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin meneliti lebih mendalam tentang 

“Apa saja yang menjadi motivasi berbusana muslimah siswi kelas X SMK 

Negeri 1 Banyudono ? Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti 

mengajukan judul : “MOTIVASI BERBUSANA MUSLIMAH SISWI 

KELAS X SMK NEGERI 1 BANYUDONO BOYOLALI TAHUN 

PELAJARAN 2014/2015”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah 

pokok dalam penelitian ini adalah “ Apa motivasi berbusana muslimah siswi 

kelas X SMK Negeri 1 Banyudono Boyolali tahun pelajaran 2014/2015 ? ” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan motivasi berbusana muslimah siswi kelas X SMK Negeri 1 

Banyudono Boyolali tahun pelajaran 2014/2015. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

memperkaya wawasan pengetahuan serta menjadi sumbangan 

pengembangan khasanah keislaman.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Sebagai pengetahuan atau wawasan bagi masyarakat tentang 

kewajiban menutup aurat bagi seorang muslimah. 

b. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan kontribusi positif bagi sekolah, khususnya 

jajaran guru PAI untuk senantiasa memberikan motivasi berbusana 

muslimah kepada siswinya. 

 

 


