
Lampiran 1 

Hasil Observasi  

Himbauan Pemakaian Jilbab Siswi Muslim  

dalam Upaya Pendidikan Budi Pekerti  

di SMA Negeri 7 Yogyakarta 

 

No Komponen  Keterangan  

1. 1.  Kondisi geografis sekolah  Letak sekolah di jl. MT. Haryono no 47 

 Lokasi strategis di pusat kota  dan di 

pinggir jalan raya 

 Sekolah terlihat asri, bersih, terdapat 

banyak pohon dan tanaman obat-obatan 

 Sarana dan prasarana sudah mencukupi 

dalam menunjang kegiatan belajar 

mengajar 

 Penataan gedung sudah cukup baik dan 

sudah sesuai dengan fungsinya 

 Terdapat posterisasi seperti: visi dan misi 

SMA N 7 Yogyakarta, himbauan 

pemakaian jilbab, poster persuasif untuk 

menjadikan sekolah bersih 

2. 2.  Lingkungan sosial sekolah  Keadaan sekolah aman dan nyaman  

 Meskipun lokasi sekolah dekat jalan raya 

namun tidak bising sehingga tidak 

mengganggu kegiatan pembelajaran 

3. 3.  Kondisi ruangan mushola, 

ROHIS 

 Mushola dalam keadaan bersih dan rapi, 

mukena dan Al-Quran tertata rapi 

 Ruang ROHIS berdekatan dengan mushola, 

keadaannya juga bersih rapi 

4. 4.  Kondisi ruang kelas  Cukup bersih dan rapi dengan meja dan 

kursi yang memadahi 

 Fasilitas kelas terdiri dari: papan tulis, 

speaker, kipas angin, meja, kursi   

5. 5.  Jumlah siswa kelas X1 - X6  Putra: 74 orang 

Putri: 129 orang 

Jumlah siswa kelas X: 203 orang 

 Yang beragama Islam: 183 orang 



 Yang beragama Katolik: 14 orang 

 Yang beragama Kristen: 6 orang 

6. 6.  Kegiatan keagamaan Islam  Seni baca Al- Qur’an 

 Pesantren kilat pada bulan Ramadhan 

 Kegiatan Mentoring 

7. 7.  Kultur sekolah terkait budi 

pekerti 

 Senyum, sapa, salam 

 Berjabat tangan antar guru, dan antara 

siswa dengan guru 

 Sopan santun dalam berbicara 

 Terdapat kantin kejujuran yang 

mengajarkan kejujuran pada saat jajan 

 Membuang sampah pada tempatnya 

 Siswa diajak untuk memelihara dan 

merawat taman, ini dibagi per kelas 

 Pada saat istirahat jam 12 siang siang 

dianjurkan untuk sholat berjamaah 

 Ada tempat mencuci tangan di depan 

ruangan yang bertujuan mengajak siswa 

dan guru membiasakan mencuci tangan 

sebelum makan 

8. 8.  Pelaksanaan pemakaian jilbab di 

kelas maupun di luar kelas  

 Baju rata-rata longgar sudah sesuai 

dengan himbauan dari pihak sekolah dan 

sesuai dengan ketentuan pakaian 

muslimah 

 Hampir semua ibu guru yang beragama 

Islam sudah menggunakan jilbab 

 Rata-rata mata kaki masih terlihat karena 

kaos kaki pendek 

 Untuk yang beragama selain Islam 

siswinya ada yang masih menggunakan 

baju pendek dan rok panjang 

 Lengan baju hampir semua siswa dan 

siswi dipanjangkan dan tidak dilipat 

 Baju siswi rata-rata dimasukkan 

  Baju siswa masih ada yang tidak 

dimasukkan 

 Jilbab cukup panjang dan sudah sesuai  

 Seragam olah raga terlihat nyaman 

meskipun memakai jilbab 



 Masih ada siswi muslim yang belum 

memakai jilbab saat olah raga di sekolah 

 Rambut depan tidak terlihat namun 

apabila dari belakang masih terlihat 

 

 

 

9. 9.  Hambatan yang dirasakan siswi 

muslim dalam pelakasanaan 

himbauan pemakaian jilbab di 

sekolah 

 Saat berjalan ada beberapa siswi yang 

roknya ditarik keatas karena saat 

berjalan langkah mereka kurang leluasa 

 Anak masih merasa gerah saat pelajaran, 

jadi ada beberapa yang melepas 

jilbabnya 

 

10. 10.  Interaksi antar siswa dan 

interaksi antara siswa dengan 

guru di lingkungan sekolah  

 Ada jarak antara siswa dan siswi saat 

berkomunikasi 

 Saling mengucapkan salam, terutama 

sebelum dan sesudah pelajaran  

 Ketika duduk siswi muslim duduk 

dengan sopan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Koding dan penggolongan data hasil wawancara  

Himbauan Pemakaian Jilbab Siswi Muslim  

Dalam Upaya Pendidikan Budi Pekerti  

di SMA Negeri 7 Yogyakarta 

 

Tabel Keterangan Kode 

NO KODE PENJELASAN Hasil Wawancara 

1.  PMSMPJ Pemahaman siswi 

muslim dalam 

pemakaian jilbab  

 himbauan dan bukan keharusan 

 kurang begitu memahami makna 

kenapa sekolah menghimbau 

memakai jilbab 

 kebaikan untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, kalau anak 

sudah sadar tentang kewajiban 

perempuan menutup aurat pasti 

akan diimbangi dengan perilaku 

yang baik pula, itu tujuannya 

 belum siap 

 Sebenarnya kalau dipikir himbauan 

ini kan sebuah upaya dalam 

penyelamatan mereka 

 mengajak mereka untuk berfikir 

bahwa kebijakan ini adalah sebuah 

upaya kebaikan untuk mereka 

semua 

 harus diimbangi dengan perilaku 

yang baik 

 menjaga sopan santun, misalnya 

kalau tertawa menutupi mulutnya 

dengan tangan 

 sempet kaget, kan negeri kok pake 

jilbab gitu jadi kayak gak negeri 

tapi kayak Muhammadiyah 

 ngerasa belum pengen 

 belum sadar untuk pake jilbab 

 menjaga sopan santun, 

menjalankan ibadah tepat waktu 

 melatih anak biar terbiasa pake 

jilbab kalau di rumah trus kalau pas 

main juga 

 sholehah, lebih disayang Allah, 



menutup aurat 

 untuk membuat kesan sekolah yang 

punya citra baik mbk...kan kalau 

pake jilbab keliatan sopan 

 menjalankan sholat, berbakti sama 

orang tua, tidak mudah marah 

 kalau pake jilbab tu harus menutup 

aurat mulai dari rambut, dada, 

punggung, dan lekuk tubuh 

 harus menutupi bagian dada, baju 

tidak ketat, menutup kaki, rambut 

 biar membentuk pribadi siswi 

muslim yang bertaqwa kepada 

Allah, dan biar dalam mengikuti 

pelajaran tetep sopan dan tercipta 

budi yang mulia mbk. Terus 

mampu menciptakan anak didik 

dengan inteluktual yang baik dan 

juga baik dalam emosional dan 

religiusitasnya, jadi ada pencitraan 

sekolah yang baik 

 mungkin belum pada sadar 

kegunaannya menutup aurat mbk, 

terus kan belum ada sanksi tegas 

kalau ada yang lepas jilbab cuma 

ditegur aja 

 

2.  PSPJSSR Pelaksanaan 

pemakaian jilbab 

siswi muslim di 

sekolah dan rumah 

 hal ini sudah dihimbaukan sejak dua 

tahun sebelumnya tapi dulu masih 

dibebaskan kalau ada siswi muslim 

yang tidak berjilbab namun pada 

tahun 2010/ 2011 ini semua siswa 

baru diwajibkan membuat seragam 

panjang dan bagi siswi muslimnya 

memakai jilbab 

 siswi muslim dan juga ibu guru 

yang beragama Islam 

 dalam pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab alhamdulilah 

sudah 

 untuk tahun ini semua siswa baru 

diharuskan untuk memakai seragam 

panjang dan bagi siswi muslimnya 

juga harus memakai jilbab 

 sudah cukup banyak yang pake 



jilbab juga di rumah 

 harus niat dan ada kesadaran, jadi 

peran orang tua juga penting agar 

anak timbul kesadaran pake jilbab 

ya kadang memang harus setengah 

dipaksa 

 kalau saya pribadi mengharapkan 

semua guru juga pake jilbab  

 pernah mengingatkan dengan 

obrolan yang ringan dengan beliau-

beliau tapi ya belum siap 

 gak ada masalah mbk, mereka 

melaksanakan ketentuan yang sudah 

ada 

 sebuah peraturan sekolah 

 anak-anak sudah cukup tahu dalam 

pemakaian jilbab jadi saya rasa 

sudah sesuai dengan himbauan 

sekolah terutama perilaku mereka 

sudah cukup baik 

 karena dengan berseragam panjang 

dan memakai jilbab anak jadi lebih 

sopan dalam berperilaku, jadi dari 

komite setuju sekali 

 semua warga SMA 7 Yogyakarta ini 

yang beragama Islam tentunya 

 sangat antusias dalam 

pelaksanaannya 

 kalau pas di rumah kadang pake 

kadang gak mbk, tergantung pergi 

jauh dari rumah gak, kalau pergi 

jauh dari rumah ya pake 

 saya ngerasa cukup senang, 

alasannya kan disekolah banyak 

cowok-cowok, jadi bisa ngurangi 

pandangan yang negatif dari cowok 

ke cewek dalam hal fisik 

 menikmati dan senang 

 temen deket saya kan 7 orang mbk, 

tu semua kalau di sekolah pake 

semua tapi hanya 3 orang yang 

bener-bener pake sampe dirumah 

juga 

 sudah tapi belum terlalu berhasil 

sepenuhnya juga mbk, karena masih 



ada beberapa yang kadang dilepas 

 kadang jadi minder gitu mbk, kan 

belum bener kalau dibandingkan 

yang lainnya 

 tetep pake soalnya kan peraturan 

 ya belum sepenuhnya aja pake 

jilbabnya 

 tenang mbk, dan semua pake jilbab 

yang beragama Islam 

 masih adakan pas pelajaran selain 

pelajaran agama Islam lepas jilbab 

 dah biasa 

 kalau dirumah pake 

 pake jilbab itu bikin simpel mbk, 

kalau pas keringetan rambutnya gak 

nempel-nempel jadi mending pake 

jilbab 

 anak-anak disuruh baca Al-quran 

 sangat setuju dan mendukung 

 nyaman mbk 

 pernah dulu teman saya mbk di 

kelas trus tak tanya kowe i ngopo e 

cepot krudungi? jawabnya cuma 

mboh e aku bingung 

 ya kalau dilihat ketika pake jilbab 

tapi pas bercanda sama cowok 

terlalu deket 

 biasain diri pake jilbab gitu tapi y 

kalau aku pas pelajaran agama 

Islam aja pakenya 

 seragam olah raga panjang juga 

 setuju mbk, soalnya dah biasa 

 iya mbk, tapi kalau ikut latihan 

ekstrakulikuler ada`yang lepas 

jilbab 

 pokoknya nutup semua aurat, 

termasuk nutup rambut gitu mbk 

dan bajunya gak ketat 

 jadi lebih enak pas duduk kan 

roknya panjang, trus kalau olah raga 

juga enak kan baju ma celananya 

panjang jadi lebih bebas bergerak 

 alhamdulilah pake 

 kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah 

atau organisasi, kalau pake jilbab tu 



kayaknya lebih di percaya 

 ya ada mbk, kalau pas olah raga itu 

ada yang lepas soalnya mereka juga 

gak biasa pake juga kan, jadi pas 

olah raga aja yang di lepas 

 iya mbk, tapi kadang ada juga yang 

lepas pas olah raga gitu mbk 

katanya gerah 

3.  PYHPJSN Penyebab 

munculnya 

himbauan pemakaian 

jilbab di sekolah 

negeri dalam upaya 

pendidikan budi 

pekerti  

 himbauan ini merupakan suatu hal 

yang berguna untuk membimbing 

anak didik menuju kebaikan 

 berusaha untuk menjalankan 

perintah agama Islam bahwa wanita 

muslim memang harus 

menggunakan jilbab agar aurat 

mereka terjaga 

 menciptakan kultur sekolah seperti 

adanya himbauan pemakaian jilbab 

di sekolah, ini merupakan usaha 

mencapai misi dan visi sekolah ini 

mbk, agar peserta didiknya lebih 

taqwa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan berbudi luhur. Pendidikan 

budi pekerti juga bisa melalui kultur 

sekolah dengan pembinaan 

keagamaan 

 melalui pendekatan keagamaan 

mereka, selain itu juga seperti 

himbauan jangan buang sampah 

sembarangan karna kebersihan 

adalah sebagian dari iman, 

mengucapkan salam senyum sapa 

 atas usulan ROHIS dan guru agama 

Islam untuk membuat seragam 

disekolah ini panjang dan berjilbab, 

maka hal ini selalu dihimbaukan 

kepada siswa baru agar tumbuh 

kesadaran dan mau membiasakan 

diri berjilbab 

 menjaga agar anak bisa lebih 

meningkatkan ketaqwaannya dalam 

beribadah 

 dulu saya yang menganjurkan anak-

anak untuk memakai jilbab 

 karena ketika kita beribadah kan 



harus berpakaian yang menutup 

aurat 

 untuk membimbing anak-anak 

sesuai dengan agama Islam yang 

mereka anut 

 niat kita baik untuk menjaga 

keimanan siswa 

 institusi pendidikan memang kita 

wajib ngajak kebaikan dalam 

pemakaian baju seragam panjang 

dengan jilbab guna menutup aurat 

 Upaya lain selain itu seperti 

pembangunan saran dan prasarana 

juga bertujuan untuk meningkatkan 

atau mendekatkan mereka pada 

keimanan mereka dan pembentukan 

akhlak yang mulia 

 sebagai upaya penyelamatan mereka 

dari arus globalisasi pergaulan anak 

sekarang mbk, yang kalau 

berpakaian MasyaAllah...dengan 

demikian harapannya mereka bisa 

menjaga perilaku mereka setelah 

menggunakan jilbab 

 berawal dari keprihatinan kami 

sebagai guru dan anak-anak ROHIS 

yang melihat kegiatan anak di 

sekolah yang lama dan memakai 

seragam yang mungkin ada yang 

roknya terlalu pendek, bajunya 

mepet, dan di SMA 7 ini kan banyak 

yang Islam akhirnya kami sepakat 

untuk mengajukan proposal dalam 

hal tersebut 

 untuk memperbaiki akhlak trus 

kalau orang pintar itu juga 

akhlaknya harus baik, jangan sampe 

hamil diluar nikah 

 ibu pake jilbab gak dek?” 

Jwb:”iya mbk, cuma pas dirumah 

aja yang gak pake 

 kan pengaruh lingkungan juga 

 cewek harus menutup auratnya 

untuk suaminya, jadi menjauhkan 

dari pandangan laki-laki 



 membentuk siswanya biar lebih 

taqwa terhadap Tuhan, dan 

kebetulan disini kan banyak yang 

beragama Islam kan mbk mungkin 

biar siswanya lebih taqwa beribadah 

dengan adanya kebijakan pake 

jilbab terus biar siswanya 

mempunyai budi pekerti luhur 

 rata-rata iya mbk, kan banyak yang 

beragama Islam 

 soalnya dari SMP udah pake jilbab 

mbk tapi kan yang membedakan 

cuma lingkungannya aja 

 biar membentuk pribadi siswi 

muslim yang bertaqwa kepada 

Allah, dan biar dalam mengikuti 

pelajaran tetep sopan dan tercipta 

budi yang mulia mbk. Terus mampu 

menciptakan anak didik dengan 

inteluktual yang baik dan juga baik 

dalam emosional dan 

religiusitasnya, jadi ada pencitraan 

sekolah yang baik 

4.  SOHPJS Sosialisasi terhadap 

himbauan pemakaian 

jilbab di sekolah  

 selalu di himbau oleh guru agama 

Islam untuk memakai jilbab 

 saya menggunakan pakaian yang 

berjilbab sesuai dengan ketentuan 

sekolah 

 figur guru akan selalu menjadi 

contoh bagi anak didiknya. 

Perhatian siswa terhadap gurunya 

juga termasuk dalam hal 

penampilannya 

 kepala sekolah dan guru-guru selalu 

berusaha mengajak siswi muslim 

untuk mengenakan jilbab sesuai 

dengan ajaran Islam. Itu sejak anak-

anak baru masuk dan membeli 

seragam sudah disosialisasikan 

 talkshow yang membahas jilbab, 

buletin seputar jilbab, mading dan 

mentoring yang membahas jilbab 

 dari pas awal masuk registrasi 

 disela-sela pelajaran kadang saya 

menghimbau agar anak perempuan 



terus mamakai jilbab karena ini 

merupakan kewajibab menutup 

aurat 

 awal masuk sekolah sudah 

diinformasikan 

 sudah sesuai menurut saya, dan 

tidak ada henti-hentinya kita sebagai 

pendidik selalu menjadi contoh 

tauladan bagi mereka dalam 

penampilan maupun segala hal 

 pas masuk registrasi langsung 

dikasih tahu kalau seragamnya  pake 

jilbab, bajunya harus panjang gitu 

mbk trus kalau pas hari jumat itu 

harus wajib pake jilbab jadi 

kamisnya sudah diumumkan 

 sebenernya sih gak terlalu 

disosialisasiin gitu, cm kayak 

siswanya tu tau sendiri gitu mbk, 

Cuma pas pembelian seragam itu aja 

mbk dikasih taunya 

 ditegur bu guru tapi ya dengan 

bercanda-bercanda 

 dari kepala sekolah atau guru gak 

menekan banget bagi siswi muslim 

yang belum pake jilbab si mbk, jadi 

siswinya sendiri mungkin merasa 

masih bisa bebas 

 langsung disuruh seragamnya 

panjang dan pake jilbab, terutama 

pengumuman hari kamis yang setiap 

hari jumat harus pake jilbab 

 dianjurkan pake jilbab semua mbk 

yang beragama Islam, terus baca Al-

Quran sebelum pelajaran dimulai 

 pas pembelian seragam udah ada 

jilbabnya sekalian petunjuk model 

seragamnya dan informasi pas 

registrasi udah dikasih tau mbk, trus 

juga ada spanduk-spanduk tentang 

pemakaian jilbab bagi yang Islam 

 dulu buat buletin tentang pemakaian 

jilbab, dan ada juga kegiatan pas 

dibulan Ramadhan, terus ada juga 

mentoring tiap minggu 5 kali 



 dari kepala sekolah dulu pas awal 

masuk dah ngumumin mbk, terus 

guru agama yang sering ngingetin 

harus pake jilbab kalau perempuan 

muslim, dan selalu ngingetin buat 

sholat berjamaah. Kan ada spanduk 

juga tentang himbauan pake jilbab, 

sama kalau pas upacara hari senin 

juga ada pengumuman tentang 

pakaian panjang dan pakai jilbab 

 kan model seragamnya memang 

harus panjang mbk, dan itu sudah 

ada jilbabnya juga, jadi otomatis 

sudah tau kalau setiap hari harus 

pake jilbab 

5.  HBUPBP Hambatan-hambatan 

yang dialami dalam 

upaya pendidikan 

budi pekerti 

 mempertanyakan pihak sekolah 

kenapa sekolah negeri pakai jilbab 

dan seragam panjang 

 tentu saja komite sekolah setuju 

 belum biasa mbk, kalau dirumah 

belum pakai 

 kurang begitu memahami makna 

kenapa sekolah menghimbau 

memakai jilbab 

 pemakaian jilbab untuk anak 

sekolah kan memang sudah 

membudaya 

 kalau di keluarga mereka tidak 

mengharuskan si anak pake jilbab 

biasanya di sekolah juga masih 

sering lepas, masih kurang 

kesadarannya 

 saya tegur mbk “jilbabnya kemana 

kok ilang ayu ne? 

 alasannya anaknya belum siap pake 

jilbab, terus harga seragam satu 

paket tu masih dirasa mahal 

 ROKAT pun juga mendukung 

 pas kegiatan agak sedikit gerah 

 ibu juga gak pake 

 pake terus mbk, soalnya kalau PMR 

jamnya masih masuk jam sekolah, 

sedangkan basket luar jam sekolah 

 belum sadar untuk pake jilbab 

 dari kepala sekolah atau guru gak 



menekan banget bagi siswi muslim 

yang belum pake jilbab si mbk, jadi 

siswinya sendiri mungkin merasa 

masih bisa bebas gitu 

 y belum biasa aja mbk, kadang pas 

pelajaran di kelas ngerasa gerah, 

apalagi kalau pelajaran olah 

raga...gerah banget 

 belum ada sanksi tegas kalau ada 

yang lepas jilbab cuma ditegur aja 

6.  DPSMHP

J 

Dampak yang 

dirasakan siswi 

muslim setelah 

menjalankan 

himbauan pemakaian 

jilbab 

 tentunya iya mbk, anak-anak 

semakin menjaga sopan santun 

ketika berbicara dan ketika duduk 

saat pelajaran atau istirahat  juga 

nyaman 

 sudah cukup banyak yang pake 

jilbab juga di rumah 

 sangat antusias sekali agar adek-

adek kelasnya pake jilbab semua 

 anak perempuan duduk akan lebih 

sopan dan tertutup ketika 

menggunakan rok panjang 

 anak lebih terjaga pribadinya 

sebagai seorang muslim 

 menjalankan ajaran-ajarannya 

termasuk menutup aurat 

 anak-anak sholat berjamaah 

 perilaku siswa selalu dalam 

kejujuran, tidak sombong, tidak 

suka berprasangka buruk, bisa 

menjaga nama baik, suka menolong 

dan tidak memfitnah temannya 

 setiap tahun anak-anak sini tu sudah 

ada yang haji atau umroh 

 membaca Al-Qur’an dulu sekitar 15 

menit 

 saya rasa sudah mbk, terbukti anak-

anak sini sopan santun, dan dari 

kejujuran kalau dibandingkan 

sekolah lain sini masih baik sekali 

 membentuk pribadi anak didik yang 

mempunyai akhlak yang mulia 

dalam wujud keimanan dan 

ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 



 mencanangkan program kebersihan 

dan kepedulian lingkungan sekolah 

 Termasuk juga kantin kejujuran 

yang sudah berjalan, dalam konsep 

mengajak anak untuk jujur ketika 

jajan walaupun tidak ada yang 

menjaga kantin 

 di ROHIS lah anak mendapat wadah 

untuk menggali lebih dalam ilmu 

agama Islam 

 menjadikan sholat itu suatu 

kebutuhan 

 menjaga cara berjalan, duduk, dan 

pada saat bertemu guru bersalaman 

atau paling tidak senyum 

 rata-rata kalau yang ikut ROHIS itu 

pake jilbab juga di rumah dek. Tapi 

yang lain belum tentu juga 

 kayak baksos, bazar, kalau bulan 

Ramadhan ada pesantren kilat 

 demi menghindarkan anak dari hal-

hal yang tidak diinginkan mbk, 

sekarang ni kan banyak anak usia 

sekolah yang hamil diluar nikah, 

jadi kalau pake jilbab kan bisa 

meminimalkan hal tersebut 

 lebih menjaga perilaku saya mbk, 

menjaga perkataan, meningkatkan 

ibadah, bisa bergaul dengan teman 

yang baik 

 sekarang bisa jaga jarak kalau 

ngobrol sama cowok, baik di 

sekolah maupun di rumah, pengen 

ningkatin pemahaman agama, 

memperbaiki sikap dengan orang 

tua sedikit-sedikit, dan yang paling 

penting bisa selalu inget segala yang 

kita perbuat Allah selalu tahu 

 menjaga sopan santun, misalnya 

kalau tertawa menutupi mulutnya 

dengan tangan 

 setelah SMA dan pake jilbab saya 

coba jaga sikap saya 

 perubahannya kayak misalnya sholat 

dulu menunda-nunda kalau sekarang 



ah tinggal sholat aja 

 ya kayak kajian, baksos 

 kayak jadi motivator buat aku 

 jadi sekarang saya mencoba 

menjaga sikap saya terus biar selalu 

bagus setelah pake jilbab 

 dulu suka main sama cowok jadi pas 

di rumah gak pake jilbab trus 

rambutnya pendek banget jadi kayak 

cowok sekarang dah gak, dulu suka 

kebut-kebutan pake motor sekarang 

dah gak 

 masih ngeyel, masih telat, suka 

njahili temen, kadang masih bo’ong 

 kalau pas ulangannya susah dan gak 

bisa dulu nyontek, kalau sekarang 

kalau bisa gak...jangan sampe 

insyaAllah 

 cara berjalan gak boleh dibuat-buat, 

sopan santun, taat beribadah, patuh 

sama orang tua 

 untuk membuat kesan sekolah yang 

punya citra baik mbk...kan kalau 

pake jilbab keliatan sopan 

 kalau baca Al-Quran sering gak 

dek?  

Jwb:”kalau di sekolah pas pelajaran 

agama aja, kalau dirumah pas 

maghrib aja 

 ada pengaruhnya mbk, tapi ya masih 

cerawak (sering ketawa-ketawa 

keras dan suka usil) 

 ya jadi sering diingetin sholat sama 

temen apa guru mbk, soalnya kan 

sekolah sini banyak yang pake jilbab 

 jadi lbh sedikit sopan sih mbk kalau 

ngomong sama orang tua, tapi ya 

masih suka ngeyel kalau di suruh 

orang tua 

 kalau pas gurunya enak dan 

pelajaran susah ya nyontek kalau 

bohong ya gak sering paling sama 

temen aja 

 pernah bolos gak dek?” 

Jwb:”pernah mbk, ya baru 3 kali 



selama kelas X ini 

 tapi sekarang saya dah janji gak mau 

bolos lg mbk kasihan ma guru yang 

mengajar 

 pribadi saya masih sama kayak dulu 

masih suka ngusilin temen dan kalau 

ngomong sama temen keras, sama 

orang tua dan guru aja yang agak 

sopan, tapi soal sholat dan ngaji 

masih taat....kan gak enak mbk 

kalau yang lain rajin masak aku gak, 

suka banget sholat berjamaah di 

sekolah 

 kalau sama temen pernah mbk, sama 

orang tua gak mbk, kalau sama guru 

kadang ngeluh aja pas dikasih tugas 

banyak 

 jadi tepat waktu kalau sholat mbk, 

jadi jarang maen tapi di rumah 

bantuin kerjaan orang tua 

 rajin ngerjain PR, gak suka marah-

marah, lebih nurut sama orang tua, 

lebih menjaga sopan santun dengan 

teman dan guru 

 sudah mbk, dalam artian adanya 

himbauan pemakaian jilbab bisa 

memberikan pengaruh perilaku yang 

baik kepada siswa, meskipun ada 

yang makai jilbab di lepas, 

pokoknya setidaknya ada dampak 

yang positif yang ditimbulkan 

dengan adanya himbauan itu 

 kalau sudah mau memakai jilbab 

sepenuhnya dan tingkah lakunya 

juga sudah baik, njalanin sholat, gak 

suka bohong, sopan santun 

 saya di rumah juga udah pake 

 ibu juga pake kok mbk, kalau bapak 

ibu sih selalu ngingetin aku biar bisa 

tanggung jawab kalau dah pake 

jilbab tu harus bersikap seperti apa 

gitu mbk, jadi lebih ngasih tanggung 

jawab ke aku 

 lebih bisa menyesuaikan diri, 

soalnya dari SMP udah pake jilbab 



mbk tapi kan yang membedakan 

cuma lingkungannya aja. Di sini 

banyak yang udah pake jilbab jadi 

seneng mbk. Lagian kalau ada 

kegiatan-kegiatan sekolah atau 

organisasi, kalau pake jilbab tu 

kayaknya lebih di percaya 

 senang mbk, dan jadi termotivasi 

pengen pake terus dan berusaha 

selalu meningkatkan ibadah saya 

 jadi saya lebih jaga sikap saya 

setelah pake jilbab 

 kalau bohong pernah sama temen 

kalau sama bapak ibu gak, kalau 

nyontek tergantung kalau kepepet 

banget iya 

 bisa dapat temen-temen yang baik 

mbk, jadi selalu inget ibadah dan 

selalu jaga sikap dimanapun dan 

kapanpun 

 menjaga sopan santun, gak 

bertingkah laku yang aneh-aneh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

 

Data peserta didik tahun ajaran 2010/ 2011  

kelas X1-X6 SMA Negeri 7 Yogyakarta 

 

KELAS: X.1 

No Nama Peserta L/ P 

1. Ani Sholihah P 

2. Anindita Maribeth Cintya 

Maheswari 

P 

3. Anindya Nova Anjasmara P 

4. Anton Nurrohman L 

5. Aprilia Putri Afiati P 

6. Arif Maulana Mukti L 

7. Aris Dwi Saputra L 

8. Arkhamul Ikhwan Fahrozi L 

9. Artdiaz Safitra Mustifa P 

10. Axel Adam Hermawan L 

11. Chlarissa Early Arumy P 

12. Deby Dahlin Abdurozak L 

13. Dewan Riyang Sambodo L 

14. Fajar Yudhistira Prabowo L 

15. Fiqi Nur Rohmah P 

16. Haslita Nisa P 

17. Intannur Habibah Abdussalam P 

18. Irma Tantriningsih P 

19. Lailia Tantri Zulaeha P 

20. M. Himanghadi’aynun Bihaj 

Sharatun 

L 

21. Maryam Muharroron P 

22. Miftah Nur Chumairoh P 

23. Mirza Putra Andista L 



24. Naufal Diaz Aditia L 

25. Ninggar Diastiti P 

26. Novi Febriliyani P 

27. Rizki Rahma Nurwahyuni P 

28. Sarwendah Widya Lestari P 

29. Sustikawati  P 

30. Tutut Nanda Eka Cahyani  P 

31. Vinda Nu Atmina P 

32. Wipti Aga Pramasepta L 

33. Zubaida Putri Sholekhah P 

34. Zulfa Fauzia  P 

 

L : 12        

P : 22       

Jml : 34       

 

  

KELAS: X.2 

No Nama Peserta L/ P 

1. Alifa Mifti Fala P 

2. Anggraeni Puspita P 

3. Aninda Sariyani P 

4. Anisa Pra Fitriani P 

5. Ardhano Priatama L 

6. Arista Anggraeni P 

7. Bomantara Putratama L 

8. Chandra Yanuar L 

9. Ema Novita Sari P 

10. Erytrina Cania Syafiatri P 

11. Evie Dwi Oktaviani P 

12. Havri Ahsanul Fu’Ad L 

13. Imay Anggi Kustinisva P 



14. Intan Milasari P 

15. Irfandaris Saputra L 

16. Karina Kusumawardhani P 

17. Katon Bhagaskara L 

18. Lindia Anggraini P 

19. Mar’Atus Sholikhah P 

20. Mirza Indrawan L 

21. Nikma Fitri Athifah P 

22. Okti Itsnaini Rohmah P 

23. Rahayu Hana Saudah 

Lestariningtyas  

P 

24. Rahma Zahwa Aldila P 

25. Ramdhan Refian Nizar L 

26. Rivai Nur Kusuma  L 

27. Rudy Fadillah L 

28. Ruly Alifiani Nur Shabrina P 

29. Suluk Siamturi L 

30. Syamsul Arifin P 

31. Tika Kurnia Illahi P 

32. Triana Yunitasari P 

33. Wijiantoro L 

34. Yusuf Pradipta L 

L : 13        

P : 21       

Jml : 34   

 

 

KELAS: X.3 

No Nama Peserta L/ P 

1. Aisyah Ambar Masdanti P 

2. Arif Ardiasmono  L 

3. Benny Ariandy Saputra L 



4. Dananto Ramadhan L 

5. Dandhy Akbar Prabowo L 

6. Dewi Andriani P 

7. Dicky Yusuf Musthofa L 

8. Dinda Kardina P 

9. Fauzia Latifa Putriani P 

10. Febiannisa Rahmania P 

11. Hani Nur Andriani  P 

12. Hanif Yudha Adidana L 

13. I Nyoman Artha Ananda L 

14. Komang Ayu Savitri Adnyana P 

15. Kurnia Siwi Cahyani P 

16. Meisa Rinawati P 

17. Muhammad Maulana Naviri L 

18. Nitis Asmara Bachrun P 

19. Novelas Anandayu Wijayati P 

20. Novia Locita Saputri P 

21. Nur Tania Dhyaksa Sofiyanti P 

22. Putri Dian Utami  P 

23. Raden Dhimas Andreanufi L 

24. Rahardyan Bisma Setya Putra L 

25. Ratih Mulyaningsih P 

26. Rezki Bambang Wisanggeni L 

27. Ridwan Yuniawan  L 

28. Rusyda Dyah Utari Aditya  P 

29. Sekar Ayu Amalia Putri P 

30. Thya Malinda Basmar P 

31. Wilda Suci Hidayah P 

32. Yossita Ayu Hartantri P 

33. Yuni Laras Wati P 



34. Yusuf Islam    L 

 

L : 13        

P : 21         

Jml : 34  

 

KELAS: X.4 

No Nama Peserta L/ P 

1. Adhi Wirawan Dwi Pamungkas  L 

2. Ananda Aning Pradita P 

3. Annisa Trisnia Sasmi P 

4. Arif Ro’Id Caesarano L 

5. Artha Uli Simatupang P 

6. Deny Setyoko Wati  P 

7. Dian Lan Tika Sari P 

8. Elisa Dini Novarianti P 

9. Fachrudin Setiawan  L 

10. Faridatul Oktaviana P 

11. Finni Alqorina P 

12. Fitri Damayanti P 

13. Gina Nala Munfa’Ah P 

14. Hizbullah Handa L 

15. Josi Aspratiwi  P 

16. Justika Oktavia P 

17. Lilia Mulia Humanisa P 

18. Luthfi Fahmi Roshaanatun P 

19. Muchammad Agni Prakosa L 

20. Noor Rahman Firmandaru L 

21. Novita Putri Wijaya P 

22. Oky Ardiansyah Nur H L 

23. R.R. Hastari Wahyu Utami P 

24. Restu Pramuji  L 



25. Satriana Raka Chrisma Putra L 

26. Shafri Imtiyaz P 

27. Siti Maisarotun Nuronniyya P 

28. Sony Febriawan L 

29. Ulfah Yuni Pangestuti P 

30. Umar Mahmud L 

31. Yunia Inten Saputri P 

32. Zhaki Anggadewi Hemaradevi P 

33. Zuyina Adina Eda P 

 

L : 11        

P : 22         

Jml : 33  

 

KELAS: X.5 

No Nama Peserta L/ P 

1. Adinda Mas Ayu Ardyaputri  P 

2. Aditya Darmawan L 

3. Anggia Carista Nurshadrina P 

4. Aulia Andito Purbo L 

5. Bagus Naufal Fauzi L 

6. Della Pramita Sari P 

7. Desi Wahyu Widiastuti P 

8. Dewi Arimurti P 

9. Dima Fatmawati Putri P 

10. Elza Zulfannisa P 

11. Fadli Widiansyah L 

12. Fathimah Nurul A’Isyah 

Amrullah 

P 

13. Inneke Anggraini Puspita Sari P 

14. Irfan Cahyo Nugroho L 

15. Irma Lingga Soviani P 



16. Lukman Fathoni  L 

17. Melia Catur Anggraini  P 

18. Milawati Hartono P 

19. Muhammad Zaky Rakha L 

20. Nindya Tyas Iswari P 

21. Nur Rahmi Nugraheni P 

22. Nur Sigit Triyogantara  L 

23. Nur’Aini Putri Dwi Rahmawati P 

24. Ratnasari Mulyaningsih   P 

25. Sri Arum Wahyuningsih P 

26. Wina Martiana P 

27. Yana Sinta Wati P 

28. Yushna Septian Adyarta L 

29. Antonius Indra Setiawan L 

30. Chicilia Linda Purnama Putri P 

31. Dera Indera Permana 

RistraWiratama 

P 

32. Fransiskus Xaverius Bagus 

Nugroho 

L 

33. Matthias Pamoso Diwangkoro L 

34. Regina Lintang Suprobo  P 

L : 12        

P : 22         

Jml : 34 

 

KELAS: X.6 

No Nama Peserta L/ P 

1. Agnesi Sekarsari Putri P 

2. Agustin Mahardika Sari P 

3. Anggrid Kurniawati P 

4. Annisa Ayu Dewanti P 



5. Arum Wulandari P 

6. Galih Satria Ramadhan L 

7. Gatot Purnomo Aji L 

8. Hanifah Febriani P 

9. Hendra Permana L 

10. Henky Becheta Anggraeni P 

11. Ihsan Adi Pratama L 

12. Latifa NurinaAyuningtyas P 

13. Mukta Hikam L 

14. Novia Permatasari P 

15. Nugraheni Furnia Putri P 

16. Nurvita Trias Puspitasari P 

17. Pungki Syaraswati P 

18. Ridwan Pamungkas L 

19. Tesa Aprilia  P 

20. Yuhan Futri Basya P 

21. Agnes Sulistya Wardani P 

22. Andreas Anggara Dwi Septianto L 

23. Justinus Aldo Saputra L 

24. Kristiawan Mukti Wicaksono  L 

25. Maria Iski Saputri P 

26. Stephani Aninda Puspitasari P 

27. Stevanus Odi Pratama L 

28. Yoseph Dimas Ardian L 

29. Dwi Mirna Subagia  P 

30. Paquita Ayu Ganis P 

31. Paula Dwiyanti Mewengkang P 

32. Raka Kristyanti Praba Aditya L 

33. Randhika Novan Aryadi L 

34. Shella Melyana Oktavianes Saka P 



 

L : 13        

P : 21         

Jml : 34       

 

 

Data peserta didik berdasarkan agama yang dianut 

 

Tingkat 

Islam Kristen Katholik     Hindu 

L P L P L P 
 

L 

 

P 

Kelas X 63 118 2 4 8 6 1 1 

Jumlah 

203 

 

181 

  

14 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 6 

Data Jumlah Pendidik 

 

No Nama L/P 

Mata Pelajaran/  

Tugas Lain 

Keterangan 

1 

Timbul Mulyono, 

Drs.M.Pd 

L Kepala Sekolah Kepala Sekolah 

2 FX. Supriyadi, Drs. L Fisika Wali Kelas 

3 Nur Lestari, Dra. P Matematika  Wali Kelas 

4 Siti Munawaroh, Dra. P Sosiologi  Wali Kelas 



No Nama L/P 

Mata Pelajaran/  

Tugas Lain 

Keterangan 

5 

Emy Roch Dwiyanti, 

Dra. 

P Ekonomi  Wali Kelas 

6 Baniyah, Dra P BK 

Wakasek urs. 

Kurikulum 

7 Endang Dwi Is, Dra. P Sejarah  Wali Kelas 

8 Yulia Wulandari, Dra P Geografi Wali Kelas 

9 Murtiningsih, S.Pd P Biologi  Wali Kelas 

10 Siti Hinduniyah, Dra  P Agama Islam Wali Kelas 

11 Bandono. Drs.MM. L BK 

 

12 Suwandi, AR, Drs. L PPKN 

 

13 Doso Priyono, Drs L Penjaskes 

 

14 

Supardjo Sapto 

Putro,SPd 

L Fisika  

Wakasek urs. 

Humas 

15 Budi Iriyanto, Drs. L Matematika  Wali Kelas 

16 

M. Ridwan Hasyim, 

Drs. 

L Senirupa Wali Kelas 

17 

Rahaju Prihadarjati, 

Dra. 

P B.Inggris  Wali Kelas 

18 Budi Rahayu, Dra. P B.Indonesia 

 

19 Sumiyati, Dra. P Bim. Kons. 

 



No Nama L/P 

Mata Pelajaran/  

Tugas Lain 

Keterangan 

20 Pujiastuti, Dra. P Kimia Wali Kelas 

21 Ida Lydiati, Dra.MM P Matematika Wali Kelas 

22 Ratmitun, S.Pd. P Fisika  Wali Kelas 

23 Lilik Lina Heni, S.Pd. P Matematika 

Wakasek urs. 

Sarana 

24 

Siti Nurul Badriyah, 

S.Pd. 

P B. Indonesia  

 

25 

Endang Purwanti, 

S.Pd. 

P B. Jerman  Wali Kelas 

26 Farida, S.Pd. L Ekonomi Wali Kelas 

27 M. Giyata.S.A. S.Pd. L Ag.Katholik 

 

28 Sri Lestari, Dra. P Fisika  Wali Kelas 

29 Sri Suhartini, Dra. P PPKN  Wali Kelas 

30 Zululana, Dra. P B.Inggris  

 

31 Puji Suharjoko, Drs. L Ekonomi 

 

32 Supriyono, S.Pd. L Geografi 

 

33 Irwan Yusuf, S.Pd. L Fisika 

 

34 Suharno, Drs. L Sosiologi 

Wakasek urs. 

Kesiswaan 

35 Wardani, Dra. P Sosiologi  

 



No Nama L/P 

Mata Pelajaran/  

Tugas Lain 

Keterangan 

36 Maryana, M.Si P BK 

 

37 Amudiono, S.Pd. L Biologi 

 

38 

Nugroho Teguh 

Asmono,BA 

L Sejarah  Wali Kelas 

39 

M.Ernawati 

Milantana, S.Pd. 

P Matematika  

 

40 Muslimah, S.Pd. P Kimia 

 

41 Jufri Arsyad, Drs. L Ag. Islam 

 

42 

Ni Made 

Sulisuarsidi,Dra 

L Ag. Hindu 

 

43 Paino, Amd L Ag. Kristen 

 

44 Budi Luhur, S.Kom L TIK 

 

45 

Besar Martono. 

S.Kom 

L TIK 

 

46 Saryadi, S.Pd L PKN  

47 Sri Indrawati, S.Pd P Ekonomi  

48 Rina Dwi Astuti, S.Pd P Ekonomi  

49 Eva Kurnia P B. Jepang 

 

50 

R. Heru Adi 

Prasetyanta, S.Pd 

L Bahasa Inggris 

 



No Nama L/P 

Mata Pelajaran/  

Tugas Lain 

Keterangan 

51 

Arum Utaminingsih, 

S.Pd 

P B. Indonesia 

 

52 Sudibyantoro, Drs L Penjaskes 

 

53 Sriyono, Drs L Biologi 

 

59 Agriyati, S.Pd P B. Indonesia  

60 Siti Kawiyah, S.Pd P Matematika  

 

Tenaga kependidikan 

No Nama L/P Pendidikan 

1 Iswanjono L SMEA Tata Usaha 

2 Siti Baridah P STM 

3 Sri Yuni Hariningsih P SMA 

4 Sumarwati P D.III 

5 Riyadi L KPAA 

6 Noveri Budi Utami P SMA  

7 Amperawati Desri W. P SMA 

8 Jumiran L SMA 

9 Kahana L STM 

10 Budijono. L KPAA 

11 Sutinah. P KPAA 



No Nama L/P Pendidikan 

12 Suhartadi. L SMA 

13 Parjiyono L SMP 

14 Harsono L SD 

15 Moh Zen, Drs. L IKIP 

16 Subandi, Drs. L IKIP 

17 Agus Wardiyono L STM 

18 Suranto L SD 

19 Paryanto. L STM 

20 Waljiyono L SMP 

21 Mulyadi L SMEA 

22 Wiharjo L SMP 

23 Nadiyono L Tdk Tamat 

24 Mujiyanto L SMA 

25 Pargiyo L Tdk Tamat 

26 Anang Supriyadi L S.1 

27 Basuki Rakhmat L D.1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

 

 

Denah SMA Negeri 7 Yogyakarta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Gb. II Siswi saat berdiskusi dengan salah satu Guru di Bangsal Wiyata Mandala  

tanggal 11 Mei 2011 

 

 

 

 
 

Gb. III Peserta didik kelas X setelah wawancara tanggal 11 Mei 2011 

 



 

 

 
 

Gb. IV Pemakaian jilbab Ibu Guru tanggal 11 Mei 2011 

 

 
 

Gb. V Ibu Dra. Siti Hinduniyah setelah wawancara tanggal 11 Mei 2011 



 

 

 
 

Gb. VI Pelajaran Olah Raga siswi muslim menggunakan jilbab dan berseragam 

panjang, sedangkan yang non muslim menggunakan seragam panjang tanggal 5 

Mei 2011 

 

 

 
 

Gb. VII Siswi yang sedang melaksanakan sholat Dhuha tanggal 5 Mei 2011 

 

 



 

 

 
 

Gb. VIII Kondisi Mushola Sekolah tanggal 27 April 2011 

 

 
 

Gb. IX Kondisi SMA Negeri 7 Yogyakarta tanggal 27 April 2011 

 



Lampiran 9 

 

Dokumentasi 

Foto Peserta didik, Pendidik dan lingkungan SMA N 7 Yogyakarta 

 

 

 
 

 
Gb. I Kondisi SMA Negeri 7 Yogyakarta tanggal 27 April 2011 


