
Lampiran 2 

Transkip Wawancara Pendidik dan Orang tua 

Himbauan Pemakaian Jilbab Siswi Muslim  

Dalam Upaya Pendidikan Budi Pekerti  

di SMA Negeri 7 Yogyakarta 

 

Responden 1 

Hari/ tgl : Rabu/ 27 April 2011  

Waktu  : 150 menit 

Nama   : Dra. Baniyah 

Jabatan  : Guru Bimbingan Konseling (Waka Kurikulum) 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak sekolah? 

Jwb: ”selalu mendukung mbk, karena himbauan ini merupakan suatu 

hal yang berguna untuk membimbing anak didik menuju kebaikan”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”saya pribadi setuju mbk, karena saya sendiri sejak masuk sini 

juga sudah memakai jilbab”  

3. Apakah tujuan dari himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”berusaha untuk menjalankan perintah agama Islam bahwa 

wanita muslim memang harus menggunakan jilbab agar aurat mereka 

terjaga” 

4. Apakah ada hubungan antar himbauan pemakaian jilbab dengan misi 

dan visi sekolah ini? 

Jwb:”iya ada mbk, dengan menciptakan kultur sekolah seperti adanya 

himbauan pemakaian jilbab di sekolah, ini merupakan usaha mencapai 
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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 

mbk”  

5. Apakah himbauan pemakaian jilbab merupakan salah satu upaya 

dalam pendidikan budi pekerti di sekolah ini? 

Jwb:”iya mbk, melalui pendekatan keagamaan mereka, selain itu juga 

seperti himbauan jangan buang sampah sembarangan karna 

kebersihan adalah sebagian dari iman, mengucapkan salam senyum 

sapa juga mbk” 

6. Mengapa perlu dijalankannya aturan berupa himbauan pemakaian 

jilbab untuk siswi Muslim? 

Jwb:”ya itu tadi mbk, 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” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun 

di luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

untuk siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma 

negeri 7 yogyakarta  

1. Bagaimanakah minat peserta didik dalam mengikuti organisasi 

ROHIS di SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb: :”cukup banyak, sekitar 500an tapi tidak semuanya aktif mbk” 

2. Apakah peserta didik banyak yang menjalankan ibadah sholat di 

sekolah? 

Jwb:”ya banyak mbk, tapi ya kesadaran anak-anaknya mbk” 

3. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh yang 

baik kepada peserta didik? 

Jwb”tentunya iya mbk, anak-anak semakin menjaga sopan santun 

ketika berbicara dan ketika duduk saat pelajaran atau istirahat  juga 

nyaman” 
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4. Setahu anda apakah peserta didik di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”ya sudah cukup banyak yang pake jilbab juga di rumah, karena 

mereka sangat antusias sekali agar adek-adek kelasnya pake jilbab 

semua” 

5. Bagaimana tanggapan orang tua peserta didik setelah mengetahui 

sekolah diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”kebanyakan orang tua siswa setuju mbk, namun ada juga yang 

mempertanyakan pihak sekolah kenapa sekolah negeri pakai jilbab 

dan seragam panjang” 

Sy:”lantas bagaimana pihak sekolah menjelaskan kepada orang tua 

siswa bu?” 

Jwb:”sekolah memberikan pengertian dengan cara menjelaskan 

manfaat ketika seragam anak dibikin panjang dan berjilbab salah satu 

untuk menjaga agar anak bisa lebih meningkatkan ketaqwaannya 

dalam beribadah” 

6. Bagaimanakah peserta didik yang beragama selain Islam dalam 

menjalankan himbauan tersebut? 

Jwb:”mereka menghargai sekali mbk, terbukti dengan mereka juga 

menggunakan seragam panjang” 

7. Apakah tidak ada penolakan dari peserta didik mengenai himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”tidak mbk, karena alasan tadi bahwa OSIS dan ROHIS lah yang 

mengajukan proposal seragam agar dibuat panjang dan berjilbab 

kepada kepala sekolah yang dulu, dan 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”   

8. Bagaimana kondisi kelas ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb:”selalu di himbau oleh guru agama Islam untuk memakai jilbab” 
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9. Bagaimana anda membimbing siswi muslim agar mempergunakan 

jilbab sesuai dengan ketentuan agama Islam? 

Jwb:”saya menggunakan pakaian yang berjilbab sesuai dengan 

ketentuan sekolah, maksudnya begini mbk, saya sebagai pendidik dan 

pengajar harus mampu berpenampilan yang sopan rapi dan memakai 

jilbab sesuai dengan ajaran agama Islam yang harus menutup aurat. 

Karena figur guru akan selalu menjadi contoh bagi anak didiknya. 

Perhatian siswa terhadap gurunya juga termasuk dalam hal 

penampilannya mbk” 

Sy:”kalau ada siswi yang melepas jilbabnya ketika berada 

dilingkungan sekolah gimana bu?” 

Jwb:”karena ini merupakan himbauan dan bukan keharusan, maka 

kami atau saya sebagai guru berusaha mengingatkan secara lisan 

terhadap anak yang bersangkutan dengan tidak menyinggung anak 

tersebut”  

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Bagaimana pendapat anda setelah peserta didik menjalankan 

himbauan pemakaian jilbab tersebut ? 

Jwb:”peserta didik sangat antusias menjalankannya mbk, karena hal 

ini sebenarnya adalah usulan dari anak-anak sendiri” 

Sy:”maksudnya bagaimana bu?” 

Jwb:”iya mbk, dari anak-anak ROHIS yang semula mengusulkan 

gimana kalau seragam sekolah harus panjang dan bagi siswi yang 

muslim pake jilbab, dengan pertimbangan kalau anak perempuan 

duduk akan lebih sopan dan tertutup ketika menggunakan rok panjang, 

dan kami pun setuju dan mendukung hal tersebut” 

2. Apakah himbauan pemakaian jilbab ini di setujui oleh pihak komite 

sekolah? 
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Jwb:”tentu saja komite sekolah setuju mbk”  

3. Apakah sasaran dari adanya himbauan pemakaian jilbab tersebut 

hanya peserta didik saja? 

Jwb:”ya tidak mbk, harapannya siswi muslim dan juga ibu guru yang 

beragama Islam, walaupun masih ada beberapa ibu guru yang belum 

memakai jilbab” 

Sy:”alasan belum pakai jilbab tu kenapa bu?” 

Jwb:”ya mungkin belum biasa mbk, kalau dirumah belum pakai gitu” 

4. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada peserta 

didik mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”dari pihak sekolah sangat mendukung akan pelaksanaan 

pemakaian jilbab karena ini merupakan usulan dari anak-anak ROHIS 

yang membuat proposal tentang pemakaian jilbab mbk, jadi 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”  

Sy:”dari ROHIS sendiri gimana mensosialisasikan pemakaian jilbab 

kepada adek-adek barunya bu?” 

Jwb:”ROHIS memang senantiasa menarik adek-adek kelasnya seperti 

mengadakan talkshow yang membahas jilbab, buletin seputar jilbab, 

mading dan mentoring yang membahas jilbab” 

5. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”ya seperti yang saya kemukakan tadi mbk, kalau yang memang 

sudah terbiasa memakai jilbab akan senang dan mendukung tapi bagi 

anak-anak yang belum ya masih kurang begitu memahami makna 

kenapa sekolah menghimbau memakai jilbab” 

6. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 
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Jwb:”dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab alhamdulilah 

sudah mbk, karena saya lihat anak-anak cukup menjaga sikap mereka 

dengan apa yang mereka kenakan” 

 

Responden 2 

Hari/ tgl : Rabu/ 11 Mei 2011  

Waktu  : 150 menit 

Nama   : Dra. Siti Hinduniyah 

Jabatan  : Guru Mata Pelajaran Agama Islam (Wali Kelas X2) 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak sekolah? 

Jwb:”itu dulu saya yang menganjurkan anak-anak untuk memakai 

jilbab mbk, karena saya kan mengampu mata pelajaran agama Islam. 

Dulu tu ajuan itu sampe ke Jakarta mbk, karena terjadi perdebatan kok 

sekolah negeri seragamnya panjang dan berjilbab, namun akhirnya 

disetujui pusat mbk. Mula-mula saya menghimbaukan kepada anak-

anak untuk pake jilbab dan ternyata anak-anak ROHIS setuju dan 

mereka membuat proposal ke kepala sekolah untuk menyeragamkan 

seragam mereka panjang dan berjilbab bagi yang muslim” 

Sy:”itu kira-kira tahun berapa bu?” 

Jwb:”sekitar 7 tahun yang lalu mbk, ya 2004” 

Sy:”setelah kejadian itu bagaimana bu?” 

Jwb:”sampe ke pusat Jakarta mbk, dan akhirnya diterima sehingga 

tahun-tahun berikutnya seragam panjang dan berjilbab. Meskipun dulu 

masih ada beberapa siswi muslim yang belum mau berjilbab, dan 

untuk tahun ini semua siswa baru diharuskan untuk memakai seragam 

panjang dan bagi siswi muslimnya juga harus memakai jilbab” 
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2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”tentu saja mbk kan biar anak lebih terjaga pribadinya sebagai 

seorang muslim” 

3. Apakah tujuan dari himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”kalau saya sendiri kan dari kecil memang sudah terbiasa pake 

jilbab mbk jadi ini yang membuat saya menghimbaukan anak-anak 

untuk pake jilbab, kalau dasar kenapa saya mengusulkan agar seragam 

dibuat panjang dan berjilbab karena ketika kita beribadah kan harus 

berpakaian yang menutup aurat. Karena setiap orang itu kan 

menginginkan keselamatan, dari Islam sendiri kan demikian jadi kita 

juga harus menjalankan ajaran-ajaran agama Islam termasuk menutup 

aurat”  

4. Apakah ada hubungan antar himbauan pemakaian jilbab dengan misi 

dan visi sekolah ini? 

Jwb:”tentu ada mbk, anak cerdas gak cuma dari akademiknya saja 

tetapi juga dari segi keimanannya, jadi harapannya setelah ada 

himbauan pemakaian jilbab ini anak-anak bisa lebih kuat 

keimanannya”  

5. Apakah himbauan pemakaian jilbab merupakan salah satu upaya 

dalam pendidikan budi pekerti di sekolah ini? 

Jwb:”tentunya mbk, budi pekerti itukan kecakapan dari akhlak yang 

mulia salah satunya dengan perbaikan keimanan agar anak sadar 

bahwa agama sudah mengajarkan 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 mbk” 

6. Mengapa perlu dijalankannya aturan berupa himbauan pemakaian 

jilbab untuk siswi Muslim? 

Jwb:”untuk membimbing anak-anak sesuai dengan ajaran agama 

Islam yang mereka anut, kalau anak perempuan harus menutup aurat” 
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B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

1. Bagaimanakah minat peserta didik dalam mengikuti organisasi 

ROHIS di SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:”banyak mbk yang ikut ROHIS, terutama semua kegiatan ROHIS 

pasti 100% anak-anak itu ikut” 

Sy:”apa kegiatan ROHIS diwajibkan ikut semua yang Islam bu?” 

Jwb:”sebenernya gak diwajibkan tapi otomatis anak-anak tu sudah 

pada tahu semua kok mbk, nanti kan ada presensi yang diserahkan 

kepada guru agama termasuk pada saya” 

2. Apakah peserta didik banyak yang menjalankan ibadah sholat di 

sekolah? 

Jwb:”alhamdulilah banyak saya berusaha mengajak anak-anak sholat 

berjamaah terutama kalau pas pelajaran agama Islam” 

3. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh yang 

baik kepada peserta didik? 

Jwb:”tentu saja mbk, jadi lebih punya sopan santun. Memang saya 

selalu mengajarkan dan membimbing mereka untuk selalu ingat 

kepada Allah, dengan demikian perilaku siswa selalu dalam kejujuran, 

tidak sombong, tidak suka berprasangka buruk, bisa menjaga nama 

baik, suka menolong dan tidak memfitnah temannya”   

4. Setahu anda apakah peserta didik di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”ya sudah cukup banyak yang pake jilbab juga di rumah, bahkan 

setiap tahun anak-anak sini tu sudah ada yang haji atau umroh mbk. 

Setiap pelajaran agama Islam kadang saya berbagi cerita tentang 

pengalaman haji saya biar anak-anak tu tertarik” 

5. Bagaimana tanggapan orang tua peserta didik setelah mengetahui 

sekolah diwajibkan memakai jilbab? 
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Jwb:”kayaknya tidak ada yang protes mbk karena kan dari awal 

memang sudah di informasikan dan pada saat pembelian seragam pun 

juga sudah ada jilbabnya sekalian”  

6. Bagaimanakah peserta didik yang beragama selain Islam dalam 

menjalankan himbauan tersebut? 

Jwb:”tidak ada penolakan mereka juga menggunakan baju seragam 

panjang semua”  

7. Apakah tidak ada penolakan dari peserta didik mengenai himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”tidak ada, justru mereka lah yang mendukung untuk kebijakan 

ini mbk” 

8. Bagaimana kondisi kelas ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb:”baik dan cukup kondusif, sebelum pelajaran dimulai saya minta 

anak-anak membaca Al-Qur‟an dulu sekitar 15 menit” 

Sy:”tujuannya apa bu?” 

Jwb:”membiasakan anak biar rajin membaca Al-Qur‟an” 

Sy:”kalau ujian anak-anak ada yang nyontek gak bu?” 

Jwb:”saya perketat pengawasan mbk, jadi saya menekankan kejujuran 

pada mata pelajaran saya, jadi misalkan ada siswa atau siswi yang 

ketahuan nyontek saya diamkan saja tetapi nilai tidak saya keluarkan 

dan nanti si anak saya panggil dan saya jelaskan kenapa nilainya tidak 

keluar. Dari awal saya sudah membuat kesepakatan dengan anak-anak 

demikian mbk” 

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Bagaimana pendapat anda setelah peserta didik menjalankan 

himbauan pemakaian jilbab tersebut ? 

Jwb:”anak-anak manut mbk, artinya menjalankan himbauan itu 

khususnya untuk mata pelajaran agama Islam, ya meskipun kalau di 
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rumah mereka gak pake tapi itu bagi yang gak kuat saja mbk, kalau 

bagi siswi yang kuat ya kebiasaan pake jilbab di sekolah diterapkan 

juga sampe di rumah. Seorang perempuan berjilbab itu kan harus niat 

dan ada kesadaran, jadi peran orang tua juga penting agar anak timbul 

kesadaran pake jilbab ya kadang memang harus setengah dipaksa ”  

2. Apakah himbauan pemakaian jilbab ini di setujui oleh pihak komite 

sekolah? 

Jwb:”iya mbk, setelah kepala sekolah menyetujui usulan anak-anak 

ROHIS pihak komite sekolah juga menyetujui, karena sekarang ini 

kan pemakaian jilbab untuk anak sekolah kan memang sudah 

membudaya mbk” 

3. Apakah sasaran dari adanya himbauan pemakaian jilbab tersebut 

hanya peserta didik saja? 

Jwb:”tentunya tidak mbk, yang namanya perempuan muslim itu kan 

diwajibkan untuk menutup aurat, kalau saya pribadi mengharapkan 

semua guru juga pake jilbab mbk” 

Sy:”apakah masih ada guru yang belum berjilbab yang beragama 

Islam bu?” 

Jwb:”ya masih ada mbk satu dua” 

Sy:”itu alasan beliau-beliau apa bu? Dan pernah tidak ibu mengajak 

untuk berjilbab?” 

Jwb:”kalau dulu pas saya tanya katanya belum siap mbk, dan saya 

selaku rekan kerja ya pernah mengingatkan dengan obrolan yang 

ringan dengan beliau-beliau tapi ya belum siap, katanya masih 

ngelumpuk-ngelumpuke mbk. Mengumpulkan baju dan jilbab 

mungkin mbk” 

4. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada peserta 

didik mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”dari pas awal masuk registrasi itu mbk” 

5. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 
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Jwb:”gak ada masalah mbk, mereka melaksanakan ketentuan yang 

sudah ada kok, tapi kalau pun pas ada yang gak bawa jilbab pasti 

mereka langsung bilang pada guru yang bersangkutan, kalau saya 

sendiri ya memaklumi mbk mungkin karena di rumah juga gak biasa 

pake” 

Sy:”jadi yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan himbauan itu 

apa bu?” 

Jwb:”ya salah satunya dari keluarga mbk, kalau di keluarga mereka 

tidak mengharuskan si anak pake jilbab biasanya di sekolah juga 

masih sering lepas, masih kurang kesadarannya mbk” 

 Sy:”kalau pas ibu melihat anak lepas jilbab di lingkungan sekolah 

lantas ibu bagaimana?” 

Jwb:”saya tegur mbk “jilbabnya kemana kok ilang ayu ne?” paling 

saya gitukan mbk”  

6. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”saya rasa sudah mbk, terbukti anak-anak sini sopan santun, dan 

dari kejujuran kalau dibandingkan sekolah lain sini masih baik sekali” 

 

Responden 3 

Hari/ tgl : Rabu/ 25 Mei 2011  

Waktu  : 150 menit 

Nama   : Lilik Lina Heni, S.Pd  

Jabatan  : Guru Mata Pelajaran Matematika (Waka Sarana Prasarana) 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak sekolah? 
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Jwb:”saya mendukung sekali dek, karena niat kita baik untuk menjaga 

keimanan siswa” 

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”saya sangat mendukung sekali dek” 

3. Apakah tujuan dari himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”sebagai institusi pendidikan memang kita wajib ngajak kebaikan 

dalam pemakaian baju seragam panjang dengan jilbab guna menutup 

aurat, dan kalaupun ada siswi yang menolak atau gak suka itu sudah 

menjadi urusan mereka kan ini adalah sebuah peraturan sekolah. 

Sebenarnya kalau dipikir himbauan ini kan sebuah upaya dalam 

penyelamatan mereka, karena aktifitas mereka disini sangat luar biasa. 

Ya bayangkan mbk dari jam7 pagi sampe jam 2 siang atau bahkan 

sore. Upaya lain selain itu seperti pembangunan saran dan prasarana 

juga bertujuan untuk meningkatkan atau mendekatkan mereka pada 

keimanan mereka dan pembentukan akhlak yang mulia” 

4. Apakah ada hubungan antar himbauan pemakaian jilbab dengan misi 

dan visi sekolah ini? 

Jwb:”ada mbk, membentuk pribadi anak didik yang mempunyai 

akhlak yang mulia dalam wujud keimanan dan ketaqwaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa” 

5. Apakah himbauan pemakaian jilbab merupakan salah satu upaya 

dalam pendidikan budi pekerti di sekolah ini? 

Jwb:”iya dek, karena harapannya kalau sudah terjaga secara 

penampilannya insyaAllah akan dapat terjaga pula perilakunya, tutur 

katanya, ketaqwaannya dalam menjalankan ibadah. Bahkan tahun ini 

saya juga mencanangkan program kebersihan dan kepedulian 

lingkungan sekolah dek” 

Sy:”seperti apa kegiatan dan tujuannya bu?” 

Jwb:”setiap harinya ada piket kebersihan satu kelas yang dilaksanakan 

setelah jam sekolah. Nanti siswa satu kelas itu akan didampingi oleh 
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wali kelas mereka untuk dibagi menjadi tiga bagian. Ada yang bagian 

depan dekat kantor TU dan ruang kepala sekolah,  halaman dan 

belakang. Kegiatannya seperti menyapu, membuang sampah, 

menyirami tanaman. Konsumsi untuk anak-anak dan wali kelas juga 

sudah disediakan.   

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembelajaran siswa bukan 

semata-mata sekolah tidak kuat membayar tukang kebun atau bapak 

ibu guru sendiri tidak mampu. Pembelajaran yang demikian ini 

mengajak anak untuk lebih mencintai lingkungan dan membentuk 

akhlak mereka, jadi mereka akan berfikir untuk tidak membuang 

sampah sembarangan, dan tentunya manfaatnya akan dirasakan anak 

kelak kalau mereka sudah menjadi orang yang sukses. Kegiatan ini 

sudah berjalan satu bulanan dek, kalau hal ini sudah berjalan terus 

kemungkinan akan dijadikan program sekolah. Termasuk juga kantin 

kejujuran yang sudah berjalan, dalam konsep mengajak anak untuk 

jujur ketika jajan walaupun tidak ada yang menjaga kantin”   

6. Mengapa perlu dijalankannya aturan berupa himbauan pemakaian 

jilbab untuk siswi Muslim? 

Jwb:”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” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun 

di luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

untuk siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma 

negeri 7 yogyakarta  

1. Bagaimanakah minat peserta didik dalam mengikuti organisasi 

ROHIS di SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:”cukup banyak dek, di ROHIS lah anak mendapat wadah untuk 

menggali lebih dalam ilmu agama Islam. Karena masa anak usia 

sekolah seperti ini kan butuh wadah untuk sharing mengenai 
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pergaulan yang baik sesuai agama yang mereka anut agar lebih pintar 

dalam menjaga diri mereka.  

2. Apakah peserta didik banyak yang menjalankan ibadah sholat di 

sekolah? 

Jwb:”iya dek jadi untuk istrahat ke dua itu kan 30 menit dari jam 12 

sampai jam setengah 1, tujuannya untuk mengajak anak sholat 

berjamaah. Dan anak-anak pun seolah-olah menjadikan sholat itu 

suatu kebutuhan, jadi secara otomatis kesadaran itu muncul sendiri” 

3. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh yang 

baik kepada peserta didik? 

Jwb:”jelas dek, menjaga cara berjalan, duduk, dan pada saat bertemu 

guru bersalaman atau paling tidak senyum” 

4. Setahu anda apakah peserta didik di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”rata-rata kalau yang ikut ROHIS itu pake jilbab juga di rumah 

dek. Tapi yang lain belum tentu juga” 

5. Bagaimana tanggapan orang tua peserta didik setelah mengetahui 

sekolah diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”ada beberapa yang coba menolak pada waktu pembelian 

seragam yang sudah satu paket dengan jilbab dari sekolah pas 

regristrasi masuk, alasannya anaknya belum siap pake jilbab, terus 

harga seragam satu paket tu masih dirasa mahal. Saya jawab”ibu ini 

sudah merupakan peraturan bagi yang beragama Islam harus pake 

jilbab, dan apabila ibu tidak mampu membeli seragam ini silahkan 

membuat surat ketrangan tidak mampu nanti sekolah akan 

memberikan keringanan” 

6. Bagaimanakah peserta didik yang beragama selain Islam dalam 

menjalankan himbauan tersebut? 

Jwb:”ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi mbk, dukungan itu 

justru ada dari peserta didik yang bukan beragama Islam, jadi mereka 

ikut menjalankannya tanpa ada penolakan” 
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7. Apakah tidak ada penolakan dari peserta didik mengenai himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”gak banyak si mbk, cuma kalau pas ada yang tanya dengan saya 

mengenai seragam panjang dan jilbab, saya jawab”apa kalian mau pas 

duduk dilihatin putra-putra terutama rok kalian?. Saya berusaha 

mengajak mereka untuk berfikir bahwa kebijakan ini adalah sebuah 

upaya kebaikan untuk mereka semua mbk” 

8. Bagaimana anda membimbing siswi muslim agar mempergunakan 

jilbab sesuai dengan ketentuan agama Islam? 

Jwb:”dari saya pada waktu pelajaran matematika karena saya 

mengajar matematika, disela-sela pelajaran kadang saya menghimbau 

agar anak perempuan terus mamakai jilbab karena ini merupakan 

kewajiban menutup aurat. Dan kalau ada yang melepas jilbab saya 

berusaha menegur secara halus. Tidak itu saja kadang saya 

menanyakan kepada mereka bagaimana hubungan mereka dengan 

orang tua, jadi seperti orang tua mereka di sekolah, saya juga 

menyarankan banyak-banyak lah meminta maaf kepada orang tua”  

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Bagaimana pendapat anda setelah peserta didik menjalankan 

himbauan pemakaian jilbab tersebut ? 

Jwb:”anak-anak sudah cukup tahu dalam pemakaian jilbab jadi saya 

rasa sudah sesuai dengan himbauan sekolah terutama perilaku mereka 

sudah cukup baik ”   

2. Apakah himbauan pemakaian jilbab ini di setujui oleh pihak komite 

sekolah? 

Jwb:”tentu saja mbk, karena dengan berseragam panjang dan 

memakai jilbab anak jadi lebih sopan dalam berperilaku, jadi dari 

komite setuju sekali” 
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3. Apakah sasaran dari adanya himbauan pemakaian jilbab tersebut 

hanya peserta didik saja? 

Jwb:”tidak dek, semua warga SMA 7 Yogyakarta ini yang beragama 

Islam tentunya. Tapi kan masih ada beberapa ibu guru yang belum 

siap memakai jilbab” 

4. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada peserta 

didik mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”awal masuk sekolah sudah diinformasikan dan untuk selanjutnya 

disesuaikan dengan kondisi saja” 

5. Bagaimana tanggapan peserta didik terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”tanggapannya sangat antusias dalam pelaksanaannya dan 

memang sudah sesuai dengan anjuran dari pihak sekolah” 

Sy:”dulu pertimbangan yang seperti apa bu kok sampai bisa ada 

himbauan seragam harus panjang dan berjilbab?” 

Jwb:”ya dulu 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. Ternyata 

ROKAT pun juga mendukung dengan usulan kami mengenai seragam 

yang harus panjang dan yang Islam memakai jilbab. Jadi tahun 2010/ 

2011 ini siswa baru harus menggunakan seragam panjang dan 

menggunakan jilbab semua”  

6. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”sudah sesuai menurut saya, dan tidak ada henti-hentinya kita 

sebagai pendidik selalu menjadi contoh tauladan bagi mereka dalam 

penampilan maupun segala hal” 
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Responden 4 

Hari/ tgl : Jumat/ 29April 2011  

Waktu  : 20 menit 

Nama   : Ida Wardani  

Orang tua siswi (ibu rumah tangga) 

 

Dampak terhadap perilaku siswi muslim di rumah setelah pelaksanaan 

himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim dalam upaya 

pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta  

 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:”saya mendukung hal tersebut mbk. Karena saya senang kalau 

anak saya pake jilbab, di rumah juga saya suruh pake mbk”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”setuju saya mbk, biar anak juga sadar kewajiban perempuan 

muslim pake jilbab” 

3. Apakah anak anda rajin menjalankan ibadah sholat setelah 

pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab di sekolahnya? 

Jwb:”iya mbk. Setelah memakai jilbab Fiqi rajin sholat dan gak telat 

lagi” 

4. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh kepada 

anak anda? 

Jwb:”iya, sekarang rajin ngaji juga. Dulu suka balapan motor sama 

cowok sekarang udah gak mbk” 

5. Apakah di rumah anak anda juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”dulu gak pake mbk, tapi sekarang Alhamdulillah udah pake” 

6. Bagaimana tanggapan anak anda terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”dia bilang kalau seneng mbk, temen-temennya sekarang banyak 

yang pake jilbab, dulu kan dia agak tomboy, tp sekarang dah gak” 
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7. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”sudah, saya melihat banyak perubahan kok setelah SMA, 

terutama pada anak saya sendiri” 

 

Responden 5 

Hari/ tgl : Jumat/ 29April 2011  

Waktu  : 15 menit 

Nama   : Murniyati 

Orang tua siswi (ibu rumah tangga) 

 

Dampak terhadap perilaku siswi muslim di rumah setelah pelaksanaan 

himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim dalam upaya 

pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta  

 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:”saya seneng mbk, biar anak saya bisa terbiasa pake jilbab” 

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”saya sangat mendukung sekali mbk” 

3. Apakah anak anda rajin menjalankan ibadah sholat setelah 

pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab di sekolahnya? 

Jwb:”Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang dia rajin, karena sudah 

saya biasakan sholat tepat waktu. Kalau selama SMA ini dia sudah 

banyak kegiatan mbk, ada tutorial, ekstrakulikuler, terus pramuka, jadi 

setiap hari saya suruh bawa mukena” 

4. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh kepada 

anak anda? 

Jwb:”sangat mbk, sekarang kalau mau pergi-pergi dah pake jilbab 

terus. Saya juga merasa anak saya sekarang rajin ngaji di rumah”  

5. Apakah di rumah anak anda juga mengenakan jilbab? 
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Jwb:”sudah pake jilbab sekarang mbk” 

6. Bagaimana tanggapan anak anda terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”antusias mbk, malahan sekarang ikut ROHIS juga, terlibat terus 

di kegiatan-kegiatannya mbk” 

7. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”saya rasa sudah, kalau pas wali murid saya melihatnya sudah” 

 

 

Responden 6 

Hari/ tgl : Sabtu/ 8 Oktober 2011  

Waktu  : 15 menit 

Nama   : Yayuk Sari Widya 

Orang tua siswi (Guru) 

 

Dampak terhadap perilaku siswi muslim di rumah setelah pelaksanaan 

himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim dalam upaya 

pendidikan budi pekerti di SMA Negeri 7 Yogyakarta  

 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:”saya mendukung, karena anak saya sendiri sudah saya ajarkan 

untuk memakai jilbab. Kebetulan saya sendiri juga sudah pake jilbab 

terus mbk” 

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”ya saya setuju, karena kalau di sekolah itukan lama mbk, dari 

pagi sampe sore, biar anak jadi terjaga dari hal-hal yang gak 

diinginkan. Kan jadi sopan juga mbk” 

3. Apakah anak anda rajin menjalankan ibadah sholat setelah 

pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab di sekolahnya? 
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Jwb:”kalau masalah sholat setiap hari saya suruh disiplin mbk, begitu 

mendengar adzan segera sholat, di sekolah juga saya suruh begitu” 

4. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh kepada 

anak anda? 

Jwb:”iya mbk, jadi lebih tanggungjawab kalau dah pake jilbab” 

5. Apakah di rumah anak anda juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”kadang pake kadang juga masih lepas mbk, saya sih pengennya 

anak saya pake terus mbk” 

6. Bagaimana tanggapan anak anda terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”cukup senang, dia juga mau pake terus kalau di sekolah mbk” 

7. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”sudah mbk, anak-anak di sana sopan-sopan dan banyak yang 

sudah pake jilbab terus” 

 

Responden 7 

Hari/ tgl : Minggu/ 9 Oktober 2011  

Waktu  : 15 menit 

Nama   : Septiningsih 

Orang tua siswi (ibu rumah tangga) 

 

Dampak terhadap perilaku siswi muslim di rumah setelah pelaksanaan 

himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim dalam upaya 

pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta  

 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:”saya mendukung, bahkan senang sekarang anak saya sudah 

memakai jilbab” 

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 
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Jwb:”saya setuju mbk” 

3. Apakah anak anda rajin menjalankan ibadah sholat setelah 

pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab di sekolahnya? 

Jwb:”iya mbk, saya ajak anak saya untuk menjalankan ibadah” 

4. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh kepada 

anak anda? 

Jwb:”cukup memberi pengaruh mbk, kalau dulu males pake jilbab 

sekarang malah mau” 

5. Apakah di rumah anak anda juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”iya mbk” 

6. Bagaimana tanggapan anak anda terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”cukup merespon baik mbk, dan mau pake di sekolah sama di 

rumah” 

7. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”sudah cukup sesuai dengan yang diharapkan kok mbk” 

 

Responden 8 

Hari/ tgl : Minggu/ 9 Oktober 2011  

Waktu  : 15 menit 

Nama   : Hendro Wiyono 

Orang tua siswi (BUMN) 

 

Dampak terhadap perilaku siswi muslim di rumah setelah pelaksanaan 

himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim dalam upaya 

pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta  

 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:”setuju sih sebenarnya tapi ya sekolah negeri masak harus pake 

jilbab” 
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2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”sebenarnya setuju tapi kurang pas aja rasanya karena sekolah 

negeri ” 

3. Apakah anak anda rajin menjalankan ibadah sholat setelah 

pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab di sekolahnya? 

Jwb:”masih sama pas SMP, masih bolong-bolong” 

4. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh kepada 

anak anda? 

Jwb:”iya mbk, tapi ya gak signifikan, ikut kegiatan keagamaan juga 

sih” 

5. Apakah di rumah anak anda juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”belum mbk, masih belum terbiasa” 

6. Bagaimana tanggapan anak anda terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”kalau saat ini kata anak saya memang belum siap, tapi katanya 

besuk-besuk dia mau pake jilbab terus” 

7. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”wah saya kurang tau mbk, tapi memang kalau pas jadi wali 

murid saya melihat anak-anaknya sopan-sopan kok mbk” 

 

Responden 9 

Hari/ tgl : Senin/ 10 Oktober 2011  

Waktu  : 15 menit 

Nama   : Hartono  

Orang tua siswi (petani) 

 

Dampak terhadap perilaku siswi muslim di rumah setelah pelaksanaan 

himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim dalam upaya 

pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta  

 

Примечание [N123]: DPSMHPJ 

Примечание [N124]: DPSMHPJ 

Примечание [N125]: DPSMHPJ 



1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan oleh pihak SMA Negeri 7 Yogyakarta? 

Jwb:” menurut saya bagus mbk, biar anak bisa latihan di sekolah” 

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”saya setuju mbk” 

3. Apakah anak anda rajin menjalankan ibadah sholat setelah 

pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab di sekolahnya? 

Jwb:”rajin mbk, dia juga ngajarin ngaji anak-anak kecil di sekitar 

rumah” 

4. Apakah menurut anda himbauan tersebut memberi pengaruh kepada 

anak anda? 

Jwb:”iya, semakin sadar akan kebutuhan dirinya, maksudnya sholat 

gak perlu disuruh udah tau sendiri gitu mbk” 

5. Apakah di rumah anak anda juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”iya mbk, dulu belum pake tapi sekarang udah pake terus” 

6. Bagaimana tanggapan anak anda terhadap pelaksanaan himbauan 

pemakaian jilbab tersebut?  

Jwb:”senang mbk, terutama adanya kegiatan yang berhubungan 

dengan keagamaan, dia juga aktif di ROHIS” 

7. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”saya rasa sudah, contohnya anak saya sendiri mbk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание [N126]: DPSMHPJ 

Примечание [N127]: DPSMHPJ 

Примечание [N128]: DPSMHPJ 



Lampiran 3 

Transkip Wawancara Siswi 

Himbauan Pemakaian Jilbab Siswi Muslim  

Dalam Upaya Pendidikan Budi Pekerti  

di SMA Negeri 7 Yogyakarta 

 

 

Responden 1 

Hari/ tgl : Selasa/ 3 Mei 2011  

Nama   : Anggrid Kurniawati 

Alamat : Kadipiro  

Usia   : 17 tahun 

Kelas   : X6 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan sekolah anda? 

Jwb: “saya merasa kalau udah dihimbau sekolah seperti ini untuk 

melatih kita supaya bisa membiasakan diri menutup aurat, melindungi 

diri dari pandangan cowok, kalau cewek dah pake jilbab terus mau 

berbuat negatifkan pasti mikir-mikir lagi to mbk”  

2. Apakah anda mengikuti organisasi ROHIS di SMA Negeri 7 

Yogyakarta? 

Jwb: “ikut saya mbk” 

SY: “dah lama ikutnya dek? Trus gimana cara daftarnya?” 

Jwb: “ya pas dah masuk sekolah daftar, abis itu wawancara mbk” 

SY: “anggota ROHIS banyak ya dek?” 

Jwb: “ya banyak mbk” 

SY: “kegiatan ROHIS ngapain aja dek?” 

Jwb: ”kayak baksos, bazar, kalau bulan Ramadhan ada pesantren 

kilat” 

3. Apakah anda di rumah juga mengenakan jilbab? 

Примечание [N129]: PYHPJSN 

Примечание [N130]: DPSMHPJ 



Jwb: “kalau pas di rumah kadang pake kadang gak mbk, tergantung 

pergi jauh dari rumah gak, kalau pergi jauh dari rumah ya pake mbk” 

SY: “kalau bapak sama ibu nyuruh pake jilbab gak dek?” 

Jwb: “bapak sama ibu nyuruh pake mbk, tapi kan kalau pake jilbab itu 

harus diimbangi dengan perilaku yang baik juga dan harus sreg dalam 

hati mau pake terus kan mbk, dan saya kayaknya belum bisa pake 

terus mbk” 

SY: “trus kita-kira ada keinginan untuk pake jilbab terus gak dek? 

Jwb: “ada mbk, ya mudah-mudahan bisa mbk” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

1. Bagaimana pendapat anda setelah menjalankan himbauan tersebut ?  

Jwb: “saya ngerasa cukup senang, alasannya kan disekolah banyak 

cowok-cowok, jadi bisa ngurangi pandangan yang negatif dari cowok 

ke cewek dalam hal fisik”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb: “setuju saya mbk, ya walaupun belum sepenuhnya saya pake” 

SY: “alasannya apa dek kok setuju?” 

Jwb:”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”  

3. Bagaimana kondisi kelas anda ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb: “semua siswi muslim pake jilbab, sebelum pelajaran agama 

dimulai semua membaca Al-quran selama lebih kurang 15 menit 

secara bersama-sama” 

SY: “ada gak dek yang lepas jilbab pas pelajaran didalam kelas, baik 

pelajaran agama Islam atau pelajaran yang lain?” 

Jwb: ”kalau pelajaran agama Islam gak ada mbk, tapi pas pelajaran 

lain ada” 

Примечание [N131]: PSPJSSR 

Примечание [N132]: PMSMPJ 

Примечание [N133]: PSPJSSR 

Примечание [N134]: PSPJSSR 

Примечание [N135]: DPSMHPJ 

Примечание [N136]: SOHPJS 



SY: “Gimana dek? 

Jwb: “pas sebelum pelajaran dia dah lepas, terus sama ibunya di tanya 

kok gak pake jilbab gitu mbk, alasannya jilbabnya ketinggalan 

(dengan senyum)” 

4. Bagaimana perasaan anda setelah menjalankan himbauan pemakaian 

jilbab tersebut? 

Jwb: “menikmati dan senang saja mbk” 

5. Apakah anda mengetahui tujuan dari himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb: “ya untuk memperbaiki akhlak trus kalau orang pintar itu juga 

akhlaknya harus baik, jangan sampe hamil diluar nikah” 

SY: ”kalau untuk adek sendiri gimana?” 

Jwb: “ya lebih menjaga perilaku saya mbk, menjaga perkataan, 

meningkatkan ibadah, bisa bergaul dengan teman yang baik” 

SY: “kalau temen adek yang deket pada pake jilbab semua gak?baik 

di sekolah mau di rumah?” 

Jwb: “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, tapi kalau dirumah saya kadang-kadang pake mbk” (sambil 

senyum)  

SY: “temen adek yang dirumah pake jilbab gak?” 

Jwb: “kalau temenku yang dirumah pada gak pake mbk” 

6. Apakah anda menjalankan ibadah sholat di sekolah anda? 

Jwb: “iya mbk, tapi kalau pas ada tugas yang belum selese kadang gak 

dan sholat dirumah” 

SY: “sering baca Al-quran gak dek kalau disekolah atau dirumah? 

Jwb: ”di sekolah pas pelajaran agama Islam, tapi kalau di rumah 

jarang sih mbk” 

7. Apakah menurut anda himbauan pemakaian jilbab tersebut memberi 

pengaruh yang baik kepada anda? 

Jwb: “iya mbk” 

Примечание [N137]: HBUPBP 

Примечание [N138]: PSPJSSR 

Примечание [N139]: PYHPJSN 

Примечание [N140]: DPSMHPJ 

Примечание [N141]: PSPJSSR 

Примечание [N142]: DPSMHPJ 

Примечание [N143]: DPSMHPJ 



SY: “seperti apa dek contohnya?” 

Jwb: ”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” 

8. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui sekolah anda 

diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb: “sangat setuju dan mendukung, karena dari SMP saya sudah 

pake jilbab mbk, SMP saya Muhammadiyah” 

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Apakah anda merasa nyaman dengan himbauan pemakaian jilbab 

yang dikeluarkan tersebut? 

Jwb: “ya lumayan nyaman mbk (sambil tertawa), tapi kalau pas 

kegiatan agak sedikit gerah mbk” 

SY: “terus gimana dek?” 

Jwb: ”la terus gimana mbk, ya harus terus dipake”  

2. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada anda 

mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb: ”itu kayaknya 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” 

SY: “terus sampe sekarang masih diumumkan gak dek?” 

Jwb: “udah gak sih mbk, kan setiap hari memang harus pake” 

SY: “yang mengumumkan sapa dek?” 

Jwb: “itu dari kakak-kakak ROHIS mbk, anggotanya juga banyak 

yang OSIS”   

Примечание [N144]: DPSMHPJ 

Примечание [N145]: HBUPBP 

Примечание [N146]: HBUPBP 

Примечание [N147]: HBUPBP 

Примечание [N148]: PSPJSSR 

Примечание [N149]: SOHPJS 

Примечание [N150]: SOHPJS 



3. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb: “sudah tapi belum terlalu berhasil sepenuhnya juga mbk, karena 

masih ada beberapa yang kadang dilepas” 

4. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang perempuan muslim yang 

memakai jilbab, menurut anda? 

Jwb: ”menjaga sopan santun, misalnya kalau tertawa menutupi 

mulutnya dengan tangan mbk” 

SY: “adek udah belum? 

Jwb: “saya belum juga sih mbk, tapi setelah SMA dan pake jilbab 

saya coba jaga sikap saya (sambil tersenyum)” 

5. Apakah teman-teman muslim sekelas anda juga menggunakan jilbab 

ketika berada di sekolah? 

Jwb: ”ya ada yang „gak mbk” 

SY: “kenapa kok gak dek?” 

Jwb: ”y karena gak biasa pake mbk, tapi pas pelajaran agama Islam 

semua pake  mbk” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden 2 

Hari/ tgl : Rabu/ 4 Mei 2011 

Nama   : Arista Anggraeni 

Alamat : Jokteng Etan 

Usia   : 16 tahun 

Kelas   : X2 

 

Примечание [N151]: PSPJSSR 

Примечание [N152]: PMSMPJ 

Примечание [N153]: DPSMHPJ 

Примечание [N154]: DPSMHPJ 

Примечание [N155]: PSPJSSR 



A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan sekolah anda? 

Jwb: “ya dulu sempet kaget, kan negeri kok pake jilbab gitu jadi 

kayak gak negeri tapi kayak Muhammadiyah gitu mbk” 

SY: “la trus tahunya kalau harus pake jilbab kapan dek? 

Jwb: “pas pengumuman ketrima di SMA tu mbk” 

2. Apakah anda mengikuti organisasi ROHIS di SMA Negeri 7 

Yogyakarta? 

Jwb:”ikut kajiannya mbk, trus lama-lama jadi masuk ROHIS, kadang 

jadi minder gitu mbk, kan belum bener kalau dibandingkan yang 

lainnya” 

SY:”kenapa mindernya dek?” 

Jwb:”ya saya kan pake jilbabnya aja cuma pas di sekolah padahal 

kalau di rumah aja pakenya celana pendek mbk” 

SY:” tapi ada keinginan untuk pake jilbab tuk seterusnya gak dek?” 

Jwb:”belum mbk” 

3. Apakah anda di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”gak mbk” 

SY:”kalau ibu sama bapak nyuruh pake gak dek? Ibu juga pake jilbab 

gak dek?” 

Jwb:”gak mbk, ibu juga gak pake kok” 

SY:”kalau temen adek yang di rumah ada yang pake jilbab gak?” 

Jwb:”temen-temenku juga gak ada yang pake kok mbk”  

SY:”kalau dirumah suka ngaji gak dek?” 

Jwb:”jarang mbk” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

Примечание [N156]: PMSMPJ 

Примечание [N157]: SOHPJS 

Примечание [N158]: DPSMHPJ 

Примечание [N159]: PSPJSSR 

Примечание [N160]: PSPJSSR 

Примечание [N161]: HBUPBP 

Примечание [N162]: HBUPBP 

Примечание [N163]: HBUPBP 



1. Bagaimana pendapat anda setelah menjalankan himbauan tersebut ?  

Jwb:”biasa aja mbk, tetep pake soalnya kan peraturan, dulu pas SMP 

juga pake tapi ikut-ikutan temen trus pas pertengahan tak lepas mbk” 

SY:”kenapa dek kok dilepas?” 

Jwb:”ngerasa belum pengen aja mbk” 

SY:”kalau sekarang temen-temen adek banyak yang pake jilbab terus 

di sekolah dan rumah gak?” 

Jwb:”kalau sekarang ya ada yang pake terus terutama yang dari SD 

dah pake, tapi temen-temen yang ikut ekstrakulikuler basket rata-rata 

gak pake mbk” 

SY:”kalau adek sendiri pas olah raga pake jilbab gak sekarang?” 

Jwb:”kalau saya pake mbk, tapi kalau pas basket kadang pake kadang 

gak” 

SY:” selain basket ikut ekstrakulikuler apa lagi dek?” 

Jwb:”ikut PMR mbk” 

SY:”pake jilbab gak?” 

Jwb:”pake terus mbk, soalnya kalau PMR jamnya masih masuk jam 

sekolah, sedangkan basket luar jam sekolah mbk”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”sebetulnya sih setuju-setuju aja mbk, tapi kalau aku sendiri sih 

ngerasanya susah mbk” 

SY:”kenapa dek? 

Jwb:”ya belum sepenuhnya aja pake jilbabnya” 

SY:”pernah gak ada temen yang tiba-tiba lepas pas pelajaran?” 

Jwb:”ya ada dulu mbk” 

SY:”terus ada tanggapan gak sama temen-temen yang lain?” 

Jwb:”Cuma bilang weh-weh kok di lepas? dari cewek mbk” 

SY:”trus temen yang lepas tu tanggapannya gimana dek?” 

Jwb:”ya cuma diem aja kok mbk” 

3. Bagaimana kondisi kelas anda ketika pelajaran agama Islam? 

Примечание [N164]: PSPJSSR 

Примечание [N165]: PMSMPJ 

Примечание [N166]: PMSMPJ 

Примечание [N167]: HBUPBP 

Примечание [N168]: HBUPBP 

Примечание [N169]: HBUPBP 

Примечание [N170]: PSPJSSR 



Jwb:”tenang mbk, dan semua pake jilbab yang beragama Islam” 

4. Bagaimana perasaan anda setelah menjalankan himbauan pemakaian 

jilbab tersebut? 

Jwb:”ya susah mbk, tapi ya tetep saya pake, soalnya dari SMP 

pakenya kan pendek-pendek terus, akhirnya sampe sekarang pake 

terus mbk kan dari awal masuk dah pake mosok trus dilepas gak enak 

juga mbk” 

5. Apakah anda mengetahui tujuan dari himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”belum tau si mbk, mungkin biar kita tu lebih taqwa kepada 

Tuhan, kalau guru si ngasih taunya gitu mbk”  

6. Apakah anda menjalankan ibadah sholat di sekolah anda? 

Jwb:”ya mbk kalau pas gak ada tugas” 

SY:”kalau sholat di rumah gimana dek?” 

Jwb:”kalau di rumah selalu mbk, tapi dulu kadang menunda-nunda 

seperti ah tar aja gitu mbk” 

7. Apakah menurut anda himbauan pemakaian jilbab tersebut memberi 

pengaruh yang baik kepada anda? 

Jwb:”perubahannya kayak misalnya sholat dulu menunda-nunda kalau 

sekarang ah tinggal sholat aja” 

SY:”trus apa lagi dek? Kalau dengan orang tua atau bapak ibu guru 

gimana dek? 

Jwb:”ya biasa mbk” 

SY:”kalau guru agama Islam mengajak kalian untuk pakai jilbab atau 

beribadah gimana dek?” 

Jwb:”kalau pas pelajaran trus ada adzhan disuruh langsung berhenti 

dan sholat berjamaah dulu ke mushola mbk”   

8. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui sekolah 

anda diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”ya setuju aja mbk, malah alhamdulilah” 

Примечание [N171]: PSPJSSR 

Примечание [N172]: DPSMHPJ 

Примечание [N173]: DPSMHPJ 

Примечание [N174]: DPSMHPJ 

Примечание [N175]: DPSMHPJ 

Примечание [N176]: SOHPJS 

Примечание [N177]: HBUPBP 



SY:”harapan orang tua adek gimana setelah tau kalau SMA 7 tu suruh 

pake jilbab dek?” 

Jwb:”kalau orang tua saya bilang ya kalau orang Islam tu harus wajib 

menutup auratnya, jadi harapannya saya mau pake jilbab terus” 

SY:”pernah gak adek ngobrol ma temen-temen sekolah membicarakan 

soal himbauan pemakaian jilbab di sekolahan?” 

Jwb:”pernah mbk tapi dulu, soal kenapa ya kita tu sekolah negeri tapi 

kok harus pake jilbab dan pake baju dan rok panjang gitu mbk, trus 

juga tentang kenapa kalau acara-acara ROHIS lebih diutamakan 

daripada acara lain jadi acara lain tu kayak gak kelihatan gitu lo mbk ” 

SY:”acara ROHIS tu apa aja to dek?” 

Jwb:”ya kayak kajian, baksos” 

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Apakah anda merasa nyaman dengan himbauan pemakaian jilbab 

yang dikeluarkan tersebut? 

Jwb:”ya booleh dibilang nyaman mbk, kan tetap harus pake juga kan” 

2. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada anda 

mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”sebenernya sih gak terlalu disosialisasiin gitu, cm kayak 

siswanya tu tau sendiri gitu mbk, Cuma pas pembelian seragam itu aja 

mbk dikasih taunya” 

SY:”trus misalnya pas ada siswi yang gak pake jilbab padahal dia 

beragama Islam kalau ketahuan gu giman dek?” 

Jwb:”temenku dulu juga pernah mbk, trus ditegur bu guru tapi ya 

dengan bercanda-bercanda mbk” 

3. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Примечание [N178]: DPSMHPJ 

Примечание [N179]: HBUPBP 

Примечание [N180]: DPSMHPJ 

Примечание [N181]: DPSMHPJ 

Примечание [N182]: HBUPBP 

Примечание [N183]: SOHPJS 

Примечание [N184]: SOHPJS 



Jwb:”kalau menurut saya belum sepenuhnya mbk, karena masih 

adakan pas pelajaran selain pelajaran agama Islam lepas jilbab, dan 

dulu pas awal-awal masuk tu kan diinformasikan oleh ROHIS tiap 

hari kamis kalau hari jumat tu wajib ber jilbab bagi yang beragama 

Islam yang perempuan tapi masih ada yang tidak pake”  

SY:”kira-kira kenapa tu dek?” 

Jwb:”ya kan dari siswinya sendiri mbk yang belum sadar untuk pake 

jilbab” 

 SY:”melihat visi dan misi SMA Negeri 7 Yogyakarta sendiri menurut 

adek ada kaitannya gak dengan himbauan pake jilbab yang 

dikeluarkan?” 

Jwb:”ada mbk, tapi bunyinya seperti apa lupa e....”(sambil ketawa) 

SY:”gimana dek?” 

Jwb:”ya gimana ya...soalnya 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 mbk” 

4. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang perempuan muslim yang 

memakai jilbab, menurut anda? 

Jwb: ”menjaga sopan santun, menjalankan ibadah tepat waktu” 

5. Apakah teman-teman muslim sekelas anda juga menggunakan jilbab 

ketika berada di sekolah? 

Jwb: “iya mbk” 

 

Responden 3 

Hari/ tgl : Rabu/ 4 Mei 2011 

Nama   : Fiqi Nur Rohmah 

Alamat : Kersan 

Usia   : 16 tahun 

Kelas   : X1 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 
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1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan sekolah anda? 

Jwb:”dari SD kan saya dah pake jilbab dan seragamnya panjang jadi 

ya dah biasa mbk” 

2. Apakah anda mengikuti organisasi ROHIS di SMA Negeri 7 

Yogyakarta? 

Jwb:”gak mbk, tapi temenku banyak yang ikut ROHIS” 

SY:”aktif gak dek mereka?” 

Jwb:”aktif mbk” 

3. Apakah anda di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”kalau dirumah pake mbk, tapi kalau ketempat tetangga deket 

gak” 

SY:”kalau temen dirumah pada pake jilbab gak dek?” 

Jwb:”gak mbk” 

SY:”kalau bapak sama ibu nyuruh pake jilbab gak?” 

Jwb:”iya mbk, kalau kemana-mana suruh pake, jadi saya nurut mbk, 

masak sama orang tua ya ra gelem?” 

SY:”ibu pake jilbab gak dek?” 

Jwb:”iya mbk, cuma pas dirumah aja yang gak pake” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

1. Bagaimana pendapat anda setelah menjalankan himbauan tersebut ?  

Jwb:”saya merasa himbauan pake jilbab ini untuk melatih anak-anak 

biar mau gitu pake jilbab, kan pake jilbab itu enak....gak panas juga 

kalau dah biasa disamping itu juga menutup aurat trus kalau main juga 

biasa jadi pake jilbab”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”setuju aja mbk, malah bagus kan” 
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SY:”alasannya apa dek?” 

Jwb:”kan kalau pake jilbab itu bikin simpel mbk, kalau pas keringetan 

rambutnya gak nempel-nempel jadi mending pake jilbab” 

3. Bagaimana kondisi kelas anda ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb:”baik, semua dianjurkan pake jilbab, sebelum pelajaran dimulai 

anak-anak disuruh baca Al-quran dulu” 

4. Bagaimana perasaan anda setelah menjalankan himbauan pemakaian 

jilbab tersebut? 

Jwb:”senang mbk, gak masalah bagi saya” 

5. Apakah anda mengetahui tujuan dari himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”mungkin kalau menurutku lo mbk, melatih anak biar terbiasa 

pake jilbab kalau di rumah trus kalau pas main juga” 

SY:”adek punya temen akrab gak di kelas? ” 

Jwb:”ada si mbk, kalu kemana gitu bareng-bareng” 

SY:”pernah gak bahas soal himbauan pake jilbab di sekolah?” 

Jwb:”gak mbk”  

6. Apakah anda menjalankan ibadah sholat di sekolah anda? 

Jwb:”iya, ikut sholat berjamaah” 

SY:”kalau di rumah?” 

Jwb:”iya sholat mbk, cuma waktunya kadang wis kosek lah gitu mbk” 

(sambil tertawa) 

7. Apakah menurut anda himbauan pemakaian jilbab tersebut memberi 

pengaruh yang baik kepada anda? 

Jwb:”eem ngaruh banget mbk” 

SY:”gimana dek?” 

Jwb:”dulu kan temenku tu pake jilbab terus, trus aku kayak pengen 

ikut pake jilbab terus juga mbk kan kayak jadi motivator buat aku 

mbk, trus aku mikir mbk yen nganggo jilbab tapi kelakuane elek yo 

podo wae, mending rasah wae dadi ngen elek ketauan elek e sisan jadi 

kalau di depan bagus ya dibelakang juga harus bagus gitu mbk, jadi 
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sekarang saya mencoba menjaga sikap saya terus biar selalu bagus 

setelah pake jilbab” 

SY:”perubahan yang terjadi pada diri adek apa aja?” 

Jwb:”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” 

SY:”jadi memberi pengaruh yang positif ya dek setelah pake jilbab?” 

Jwb:”iya mbk, kan pengaruh lingkungan juga kan” 

SY:”lingkungan mana dek?” 

Jwb:”ya lingkungan sekolah sini mbk, dulu kan aku ikut taekondo jadi 

lingkunganku cowok-cowok trus jadi agak tomboy sekarang dah 

gak...begitu mbk” 

SY:”yang paling memberi motivasi pada adek sapa? Sampai adek bs 

berubah?” 

Jwb:”ya temen-temen deketku yang dah pake jilbab terus mbk, yang 

di sini dan temenku  yang dulu SMP, ya pertamanya kan cuma coba 

tapi kok pake jilbab itu enak gitu mbk, trus pake terus deh” 

8. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui sekolah 

anda diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”sangat setuju dan mendukung mbk, soalnya dari SD, SMP sudah 

pake jilbab terus”  

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Apakah anda merasa nyaman dengan himbauan pemakaian jilbab 

yang dikeluarkan tersebut? 

Jwb:”nyaman mbk” 

SY:”pernah gak lepas jilbab kalau pas di kelas dek? 

Jwb:”saya gak pernah mbk” 
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SY:”kalau temen adek ada yang pernah lepas jilbab gak pas di kelas? 

Atau pas di luar kelas?” 

Jwb:”pernah dulu teman saya mbk di kelas trus tak tanya kowe i 

ngopo e cepot krudungi? jawabnya cuma mboh e aku bingung” 

SY:”itu pas mau pulang atau belum dek?” 

Jwb:”ya tu pas dah mau latihan habis jam sekolah mbk, jadi kayak 

tuntutan latihan ekstrakulikuler itu mbk” 

2. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada anda 

mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”jarang si mbk, kan gak terlalu diiniin banget soalnya kan ada 

hari jilbab juga dari pas kita masuk itu, hari jilbab tu hari jumat” 

SY:”alasannya apa dek kok hari jilbab juga?” 

Jwb:”ya karena seragamnya kan sudah harus panjang kan mbk, 

terutama roknya, kenapa gak sekalian pake jilbab gitu” 

3. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”belum sepenuhnya berhasil” 

SY:”kenapa dek?” 

Jwb:”ya kalau dilihat ketika pake jilbab tapi pas bercanda sama cowok 

terlalu deket” 

SY:”kalau adek sendiri gimana?” 

Jwb:”kalau saya masih ya sedikit nakal” (sambil tersenyum)  

SY:”nakal seperti apa dek?” 

Jwb:”ya gimana ya....masih ngeyel, masih telat, suka njahili temen, 

kadang masih bo‟ong kadang” 

SY:”pernah nyontek gak dek?” 

Jwb:”tergantung, kalau pas ulangannya susah dan gak bisa dulu 

nyontek, kalau sekarang kalau bisa gak...jangan sampe insyaAllah” 

SY:”trus adek untuk seterusnya pake jilbab terus?” 

Jwb:”pengen, insyaAllah” 

SY:”pandangan adek kalau cewek berjilbab itu gimana?” 
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Jwb:”sholehah, lebih disayang Allah, menutup aurat” 

SY:”sering baca Al-quran gak dek?” 

Jwb:”gak terlalu e (sambil tertawa), paling pas mau belajar itu baca, 

tapi seringnya gak, sama pas pelajaran agama Islam itu baca dulu 

sebelum mulai pelajaran” 

SY:”pernah gak baca tentang ketentuan muslimah yang harus pake 

jilbab atau menutup aurat dek?” 

Jwb:”belum mbk” 

SY:”tapi tau gak dek?” 

Jwb:”ya kan cewek harus menutup auratnya untuk suaminya, jadi 

menjauhkan dari pandangan laki-laki” 

4. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang perempuan muslim yang 

memakai jilbab, menurut anda? 

Jwb: ”dari cara berjalan gak boleh dibuat-buat, sopan santun, taat 

beribadah, patuh sama orang tua mbk” 

5. Apakah teman-teman muslim sekelas anda juga menggunakan jilbab 

ketika berada di sekolah? 

Jwb: “kalau pas pelajaran agama Islam semua pake mbk, selain itu ada 

yang gak pake juga pas pelajaran lain” 

 

Responden 4 

Hari/ tgl : Kamis/ 5 Mei 2011 

Nama   : Nindya Tyas Iswari 

Alamat : Jl. MT Hayono 

Usia   : 16 tahun 

Kelas   : X5 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan sekolah anda? 

Jwb:”biasa aja mbk....tapi aku belum pake terus kalau dirumah” 
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2. Apakah anda mengikuti organisasi ROHIS di SMA Negeri 7 

Yogyakarta? 

Jwb:”gak ikut mbk” 

3. Apakah anda di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”belum saya mbk” 

Sy:”untuk seterusnya ada keingin tuk pake gak dek?” 

Jwb:”ya insyaAllah kalau nanti dah dapat hidayah mbk” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

1. Bagaimana pendapat anda setelah menjalankan himbauan tersebut ?  

Jwb:”menjalankannya si enak mbk, dah kayak biasain diri pake jilbab 

gitu tapi y kalau aku pas pelajaran agama Islam aja pakenya....(sambil 

tertawa)” 

SY:”kenapa dek?” 

Jwb:”y belum biasa aja mbk, kadang pas pelajaran di kelas ngerasa 

gerah, apalagi kalau pelajaran olah raga...gerah banget mbk”  

SY:”jadi dilepas juga ya dek? Kalau seragam olah raga panjang gak 

dek?” 

Jwb:”iya mbk, seragam olah raga panjang juga mbk”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”kalau saya biasa aja mbk, saya pake di sekolah kalau pas 

pelajaran agama aja soalnya kalau di rumah juga belum...jadi y gak 

nentang aja mbk” 

3. Bagaimana kondisi kelas anda ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb:”ya tertib pake jilbab dan mengikuti pelajaran mbk” 

4. Bagaimana perasaan anda setelah menjalankan himbauan pemakaian 

jilbab tersebut? 

Jwb:”biasa aja mbk, tapi ya gitu mbk belum bisa pake terus” 
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5. Apakah anda mengetahui tujuan dari himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”untuk membuat kesan sekolah yang punya citra baik mbk...kan 

kalau pake jilbab keliatan sopan” 

6. Apakah anda menjalankan ibadah sholat di sekolah anda? 

Jwb:”iya mbk, pas istirahat dan gak ada tugas” 

Sy:”kalau baca Al-Quran sering gak dek? 

Jwb:”kalau di sekolah pas pelajaran agama aja, kalau dirumah pas 

maghrib aja” 

Sy:”gimana pengetahuan anda tentang pemakaian jilbab perempuan 

muslim?” 

Jwb:”menutup aurat diri, trus biar anak perempuannya terlihat canti 

dan alim”  

7. Apakah menurut anda himbauan pemakaian jilbab tersebut memberi 

pengaruh yang baik kepada anda? 

Jwb:”ada pengaruhnya mbk, tapi ya masih cerawak (sering ketawa-

ketawa keras dan suka usil) (sambil ketawa)” 

Sy:”pengaruhnya seperti apa dek?” 

Jwb:”ya jadi sering diingetin sholat sama temen apa guru mbk, 

soalnya kan sekolah sini banyak yang pake jilbab” 

Sy:”kalau dirumah gmn dek?” 

Jwb:”ya jadi lbh sedikit sopan sih mbk kalau ngomong sama orang 

tua, tapi ya masih suka ngeyel kalau di suruh orang tua (sambil ketawa 

) ” 

Sy:”pernah nyontek apa berbohong gak  dek kalau pas di sekolah atau 

di rumah?” 

Jwb:”pernah mbk, kalau pas gurunya enak dan pelajaran susah ya 

nyontek kalau bohong ya gak sering paling sama temen aja” 

Sy:”sering marah-marah gak dek kalau sama temen, guru, saudara 

atau orang tua?” 
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Jwb:”gak juga mbk, kadang sama adek yang ngeyel marah juga saya 

mbk, kl sama orang tua kadang pas disuruh apa gitu gak mau, kl sama 

guru gak juga mbk” kalau bohong, kadang sama orang tua soal uang 

jajan, kalau ditanya udah punya belum bilang belum padahal masih 

punya (sambil ketawa)” 

Sy:”kalau sama orang tua pake bahasa apa dek?” 

Jwb:”ya kalau pas curhat pake bahasa jawa biasa mbk, tapi kalau gak 

ya bahasa Jawa Krama”  

Sy:”pernah bolos gak dek?” 

Jwb:”pernah mbk, ya baru 3 kali selama kelas X ini. Dulu kan pernah 

telat masuk kelas mbk, trus sama gurunya gak boleh masuk kelas 

padahal abis olah raga trus ke kantin, padahal saya ma temen saya dah 

jujur jelasin tapi tetep gak boleh masuk kelas ya akhirnya saya ma 

temen saya bolos mbk, tapi sekarang saya dah janji gak mau bolos lg 

mbk kasihan ma guru yang mengajar” 

8. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui sekolah 

anda diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”setuju sekali mbk, dan menyuruh saya pake terus” 

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Apakah anda merasa nyaman dengan himbauan pemakaian jilbab 

yang dikeluarkan tersebut? 

Jwb:”saya gak pake terus kok mbk, cuma pas pelajaran agama aja ya 

suka gerah gitu mbk”  

Sy:”alasannya kenapa dek?” 

Jwb:”ya biasa mbk anak muda belum ada kesadaran....yeeee (sambil 

tertawa) 

Sy:”kalau pas dilepas ada yang negur gak dek?” 
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Jwb:”ada mbk, dari guru dan teman, ya cara negurnya sambil 

bercanda mbk” 

2. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada anda 

mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”dari himbauan pas pertama kali masuk sekolah mbk, langsung 

disuruh seragamnya panjang dan pake jilbab, terutama pengumuman 

hari kamis yang setiap hari jumat harus pake jilbab” 

3. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”belum pada pake semua si mbk, ya mungkin belum mbk” 

Sy:”kira-kira kenapa dek?” 

Jwb:”kalau dari saya sendiri karena belum dari hati mbk, jadi belum 

bisa pake terus” 

4. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang perempuan muslim yang 

memakai jilbab, menurut anda? 

Jwb: ”menjalankan sholat, berbakti sama orang tua, tidak mudah 

marah” 

5. Apakah teman-teman muslim sekelas anda juga menggunakan jilbab 

ketika berada di sekolah? 

Jwb: “ada yang gak pake juga kok mbk 

 

Responden 5 

Hari/ tgl : Kamis/ 5 Mei 2011 

Nama   : Fathimah Nurul A’Isyah Amrullah  

Alamat : Sonopakis 

Usia   : 16 tahun 

Kelas   : X5 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan sekolah anda? 
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Jwb:”setuju mbk, soalnya dah biasa” 

2. Apakah anda mengikuti organisasi ROHIS di SMA Negeri 7 

Yogyakarta? 

Jwb:”ngak mbk” 

3. Apakah anda di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”saya kan dah pake terus mbk” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

1. Bagaimana pendapat anda setelah menjalankan himbauan tersebut ?  

Jwb:”seneng, kan di rumah juga dah pake mbk”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”setuju mbk, kan buat anak-anak jadi pada pake jilbab di sekolah 

maupun di rumah” 

SY:”alesannya knp dek:” 

Jwb:”kalau saya kan di rumah dah biasa pake mbk, soalnya keluarga 

saya semuanya Muhammadyah jadi pada pake jilbab gitu mbk” 

3. Bagaimana kondisi kelas anda ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb:”ya dianjurkan pake jilbab semua mbk yang beragama Islam, 

terus baca Al-Quran sebelum pelajaran dimulai” 

4. Bagaimana perasaan anda setelah menjalankan himbauan pemakaian 

jilbab tersebut? 

Jwb:”senang mbk” 

5. Apakah anda mengetahui tujuan dari himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”biar melatih anak-anak untuk pake jilbab dan bertingkah laku 

sesuai dengan perempuan Islam, terus menghindari pandangan laki-

laki mbk” 

6. Apakah anda menjalankan ibadah sholat di sekolah anda? 
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Jwb:”iya mbk, kan pas istrahat” 

Sy:”kalau baca Al-Quran gimana dek?” 

Jwb:”ya jarang juga mbk, paling pas malem aja” 

Sy:”gimana pengetahuan anda tentang pemakaian jilbab perempuan 

muslim?” 

Jwb:”ya biar yang cewek-cewek tu bisa menjaga sikapnya mbk” 

7. Apakah menurut anda himbauan pemakaian jilbab tersebut memberi 

pengaruh yang baik kepada anda? 

Jwb:”ya gimana ya mbk kalau 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 mbk” 

Sy:”pernah nyontek dan bohong gak dek?” 

Jwb:”pernah mbk, kalau belum ngerjain PR, dah gitu pelajarannya 

susah kalau bohong jarang mbk, paling sama temen aja” 

Sy:”suka marah-marah ngak dek kalau sama temen, guru apa sama 

orang tua?” 

Jwb:”kalau sama temen pernah mbk, sama orang tua gak mbk, kalau 

sama guru kadang ngeluh aja pas dikasih tugas banyak (sambil 

ketawa)” 

8. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui sekolah 

anda diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”sangat mendukung sekali dan senang” 

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Apakah anda merasa nyaman dengan himbauan pemakaian jilbab 

yang dikeluarkan tersebut? 

Jwb:”saya sih nyaman aja mbk, kan dah biasa di rumah juga pake” 
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2. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada anda 

mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”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 gt mbk ” 

3. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”menurut saya belum mbk” 

Sy:”kenapa dek?” 

Jwb:”belum semuanya pake terus sih mbk, kan banyak yang dibuka 

kalau pas di sekolahan” 

4. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang perempuan muslim yang 

memakai jilbab, menurut anda? 

Jwb: ”menjalankan sholat, menjaga tingkah laku dimana aja mbk” 

5. Apakah teman-teman muslim sekelas anda juga menggunakan jilbab 

ketika berada di sekolah? 

Jwb: “iya mbk, tapi kalau ikut latihan ekstrakulikuler ada`yang lepas 

jilbab” 

 

 

 

 

Responden 6 

Hari/ tgl : Senin/ 9 Mei 2011 

Nama   : Sekar Ayu Amalia Putri 

Alamat : Pugeran 

Usia   : 14 tahun 

Kelas   : X3 

 

A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 
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1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan sekolah anda? 

Jwb:”ya saya sudah dari SMP pake jilbab mbk, soalnya dulu juga 

SMP Muhammadyah” 

2. Apakah anda mengikuti organisasi ROHIS di SMA Negeri 7 

Yogyakarta? 

Jwb:”ikut ROHIS mbk,banyak juga temen-temen yang ikut kok” 

Sy:”ada gak kegiatannya yang berkaitan dengan pemakaian jilbab 

dek?” 

Jwb:”ya ada mbk, kayak dulu buat buletin tentang pemakaian jilbab, 

dan ada juga kegiatan pas dibulan Ramadhan, terus ada juga 

mentoring tiap minggu 5 kali”  

3. Apakah anda di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”udah kalau sepenuhnya belum mbk, jadi kalau di rumah kadang 

pake kadang gak, pake kalau pas pergi jauh aja” 

Sy:”alasannya kenapa dek?” 

Jwb:”ya kalau di sekolah kan lingkungan sini banyak yang pake 

jilbab, tapi kalau di rumah kan temen-temenku gak pada pake mbk, 

jadi ya terpengaruh” 

Sy:”kalau orang tua nyusuh pake gak dek?” 

Jwb:”iya mbk, ya mungkin karena saya banyak perbaikan kearah yang 

baik setelah pake jilbab” 

Sy:”misalnya apa dek?” 

Jwb:”jadi tepat waktu kalau sholat mbk, jadi jarang maen tapi di 

rumah bantuin kerjaan orang tua” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

1. Bagaimana pendapat anda setelah menjalankan himbauan tersebut ?  
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Jwb:”kalau menurut saya sih banyak manfaatnya ya mbk, bagus biar 

kita tu selalu inget menutup aurat” 

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”setuju mbk” 

3. Bagaimana kondisi kelas anda ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb:”baik mbk, semua pake jilbab kalau pas pelajaran agama Islam” 

Sy:”setau adek gimana sih aturan pake jilbab yang bener dari ajaran 

Islam?” 

Jwb:”ya pokoknya nutup semua aurat, termasuk nutup rambut gitu 

mbk dan bajunya gak ketat” 

Sy:”kalau dari yang beragama selain Islam tanggapannya gimana 

dek?” 

Jwb:”mereka biasa aja mbk, setuju, kan mereka yang beragama selain 

Islam harus pake seragam panjang juga mbk” 

4. Bagaimana perasaan anda setelah menjalankan himbauan pemakaian 

jilbab tersebut? 

Jwb:”seneng mbk, jadi lebih enak pas duduk kan roknya panjang, trus 

kalau olah raga juga enak kan baju ma celananya panjang jadi lebih 

bebas bergerak” 

5. Apakah anda mengetahui tujuan dari himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”kan misi dan visi sekolah ini berhubungan dengan 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” 

6. Apakah anda menjalankan ibadah sholat di sekolah anda? 

Jwb:”iya mbk, insyaAllah” 

Sy:”kalau baca Al-Quran di sekolah gimana dek?” 

Примечание [N283]: DPSMHPJ 

Примечание [N284]: HBUPBP 

Примечание [N285]: PSPJSSR 

Примечание [N286]: PSPJSSR 

Примечание [N287]: HBUPBP 

Примечание [N288]: PSPJSSR 

Примечание [N289]: PYHPJSN 

Примечание [N290]: DPSMHPJ 



Jwb:”pas pelajaran agama Islam, terus pas pesantren kilat tadarusan di 

bulan Ramadhan, sama sebelum pelajaran pas di bulan Ramadhan” 

Sy:”pernah baca gak dek tentang ketentuan pake jilbab?” 

Jwb:”kalau baca langsung belum mbk, cuma pernah denger aja, kalau 

pake jilbab tu harus menutup aurat mulai dari rambut, dada, 

punggung, dan lekuk tubuh”  

7. Apakah menurut anda himbauan pemakaian jilbab tersebut memberi 

pengaruh yang baik kepada anda? 

Jwb:”iya mbk, jadi saya menyesuaikan diri setelah pake jilbab, 

terutama pas di sekolah sini” 

Sy:”seperti apa dek contohnya?” 

Jwb:”rajin ngerjain PR, gak suka marah-marah, lebih nurut sama 

orang tua, lebih menjaga sopan santu dengan teman dan guru” 

8. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui sekolah 

anda diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”setuju aja mbk, kan bapak ibu juga nyuruh pake jilbab” 

Sy:”ibu pake jilbab gak dek?” 

Jwb:”iya mbk” 

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Apakah anda merasa nyaman dengan himbauan pemakaian jilbab 

yang dikeluarkan tersebut? 

Jwb:”saya cukup nyaman mbk kan buat latihan dan membiasakan diri 

juga” 

Sy:” kalau pas pelajaran ada yang lepas jilbab gak dek?” 

Jwb:”kalau saya gak mbk, tapi temen saya ada” 

Sy:”terus respon temen yang lain gimana dek?” 

Jwb:”mereka cm bilang, oh dilepas, gitu aja mbk”  
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2. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada anda 

mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”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 ” 

3. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”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 

mbk” 

4. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang perempuan muslim yang 

memakai jilbab, menurut anda? 

Jwb: ”gimana ya mbk, mungkin kalau sudah mau memakai jilbab 

sepenuhnya dan tingkah lakunya juga sudah baik, njalanin sholat, gak 

suka bohong, sopan santun” 

5. Apakah teman-teman muslim sekelas anda juga menggunakan jilbab 

ketika berada di sekolah? 

Jwb: “rata-rata iya mbk, kan banyak yang beragama Islam” 

 

Responden 7 

Hari/ tgl : Senin/ 9 Mei 2011 

Nama   : Fitri Damayanti 

Alamat : Gumuk Indah 

Usia   : 15 tahun 

Kelas   : X4 
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A. Penyebab munculnya himbauan pemakaian jilbab untuk siswi muslim 

dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 yogyakarta 

1. Bagaimana tanggapan anda dengan himbauan pemakaian jilbab yang 

dikeluarkan sekolah anda? 

Jwb:”tanggapan aku malah bersyukur mbk, soalnya kan kalau 

perempuan Islam kan harus pake jilbab menutup aurat, jadi 

alhamdulilah banget mbk walaupun sekolah sini tu negeri” 

Sy:”kalau alasan dari diri pribadi adek gimana?” 

Jwb:”kalau dari saya kan saya di rumah juga udah pake mbk jadi 

kalau misalnya di sekolah pada gak pake gak enak”   

2. Apakah anda mengikuti organisasi ROHIS di SMA Negeri 7 

Yogyakarta? 

Jwb:”ikut saya mbk” 

Sy:”apakah aktif? Apakah ada himbauan secara khusus pake jilbab 

dalam ROHIS?” 

Jwb:”lumayan mbk, gak terlalu sering dibicarain kok mbk kan 

sukanya sharing aja kok, tapi ya pernah ada percakapan tentang jilbab 

pas mentoring” 

3. Apakah anda di rumah juga mengenakan jilbab? 

Jwb:”alhamdulilah pake mbk” 

Sy:”apa orang tua adek menganjurkan untuk pake? Ibu pake jilbab 

gak? 

Jwb:”iya mbk, 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 mbk” 

B. Dampak terhadap perilaku siswi muslim baik di sekolah maupun di 

luar sekolah setelah pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk 

siswi muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta  

1. Bagaimana pendapat anda setelah menjalankan himbauan tersebut ?  
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Jwb:”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 gitu mbk.” 

Sy:”alasannya apa dek kira-kira?” 

Jwb:”ya mungkin kalau udah pake jilbab tu insyaAllah akhlaknya juga 

baik mbk, jadi kalau dikasih tanggung jawab pastikan ngerti ”  

2. Apakah anda setuju dengan pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”setuju mbk, biar bisa menumbuhkan kesadaran anak kalau 

perempuan tu harus menutup aurat dengan jilbab juga” 

3. Bagaimana kondisi kelas anda ketika pelajaran agama Islam? 

Jwb:”baik mbk, semua pake jilbab dan selalu diingatkan bu guru kalau 

rambutnya kelihatan” 

Sy:”tau gak ketentuan pake jilbab dek yang sesuai dengan ajaran 

Islam?” 

Jwb:”setau saya harus menutupi bagian dada, baju tidak ketat, 

menutup kaki, rambut, gitu mbk” 

4. Bagaimana perasaan anda setelah menjalankan himbauan pemakaian 

jilbab tersebut? 

Jwb:”senang mbk, dan jadi termotivasi pengen pake terus dan 

berusaha selalu meningkatkan ibadah saya” 

5. Apakah anda mengetahui tujuan dari himbauan pemakaian jilbab 

tersebut? 

Jwb:”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 

intelektual yang baik dan juga baik dalam emosional dan 

religiusitasnya, jadi ada pencitraan sekolah yang baik mbk” 

6. Apakah anda menjalankan ibadah sholat di sekolah anda? 
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Jwb:”alhamdulilah iya mbk, sholat berjamaah” 

7. Apakah menurut anda himbauan pemakaian jilbab tersebut memberi 

pengaruh yang baik kepada anda? 

Jwb:”kalau saya sih dari SMP masih sama mbk, jadi belum begitu 

terlihat pengaruhnya” 

Sy:”memangnya kenapa dek?” 

Jwb:”kan kalau orang pake jilbab kan harusnya anteng gak pecicilan 

to mbak, tapi aku tu belum mbk” (sambil tersenyum) 

Sy:”contohnya gimana dek?” 

Jwb:”ya misalnya pas di organisasi kan saya sering satu kelompok ma 

cowok mbk jadi ya masih suka ngobrol dan deket sama cowok gitu 

mbk” 

Sy:”kalau menurut adek sejauh mana sih batasan kedekatan adek 

dengan seorang cowok terutama dalam OSIS dan ROHIS?” 

Jwb:”kalau dari saya sendiri sih tetep membatasi diri ya mbk, 

meskipun kurang anteng mungkin karena bawaan tapi saya gak 

pernah pegang tangan cowok mbk, trus kalau misalnya harus 

boncengan bareng cowok saya usahakan pas udah gak ada orang, 

soalnya malu mbk, jadi saya lebih jaga sikap saya setelah pake jilbab”   

Sy:”pernah bohong atau nyontek gak dek?” 

Jwb:”kalau bohong pernah sama temen kalau sama bapak ibu gak, 

kalau nyontek tergantung kalau kepepet banget iya” 

8. Bagaimana tanggapan orang tua anda setelah mengetahui sekolah 

anda diwajibkan memakai jilbab? 

Jwb:”setuju sekali mbk, dan mendukung kalau saya pake jilbab terus” 

C. Hambatan-hambatan yang dialami oleh siswi muslim dan pihak 

sekolah dalam pelaksanaan himbauan pemakaian jilbab untuk siswi 

muslim dalam upaya pendidikan budi pekerti di sma negeri 7 

yogyakarta 

1. Apakah anda merasa nyaman dengan himbauan pemakaian jilbab 

yang dikeluarkan tersebut? 
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Jwb:”saya nyaman mbk” 

Sy:”kalau temen-temen adek ada gak yang ngeluh trus lepas jilbab pas 

pelajaran?” 

Jwb:”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” 

Sy:”ada teguran gak dek pas mereka lepas tu?” 

Jwb:”ya ada mbk, dari teman dan guru tapi ya mereka pnya alasannya 

mbk” 

2. Bagaimana sosialisasi dari kepala sekolah dan guru kepada anda 

mengenai himbauan pemakaian jilbab tersebut? 

Jwb:”kan model seragamnya memang harus panjang mbk, dan itu 

sudah ada jilbabnya juga, jadi otomatis sudah tau kalau setiap hari 

harus pake jilbab” 

3. Menurut anda apakah himbauan pemakaian jilbab di sekolah ini sudah 

berjalan sesuai yang diinginkan? 

Jwb:”udah sih mbk, tapi masih ada yang di lepas” 

Sy:”kenapa masih belum dek?” 

Jwb:”ya mungkin belum pada sadar kegunaannya menutup aurat mbk, 

terus kan belum ada sanksi tegas kalau ada yang lepas jilbab cuma 

ditegur aja” 

Sy:”kalau menurut adek kegunaan atau manfaat pake jilbab tu apa sih 

dek?” 

Jwb:”bisa dapat temen-temen yang baik mbk, jadi selalu inget ibadah 

dan selalu jaga sikap dimanapun dan kapanpun” 

4. Bagaimana seharusnya tingkah laku seorang perempuan muslim yang 

memakai jilbab, menurut anda? 

Jwb: ”menjaga sopan santun, gak bertingkah laku yang aneh-aneh 

mbk” 

5. Apakah teman-teman muslim sekelas anda juga menggunakan jilbab 

ketika berada di sekolah? 
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Jwb: “iya mbk, tapi kadang ada juga yang lepas pas olah raga gitu 

mbk katanya gerah” 
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