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ABSTRAK 

 
Siti Alima, 2020. Penerapan Fikih Perempuan Aspek Menutup Aurat 

Menggunakan Jilbab di SMAN 3 Barabai Tahun Ajaran 2019/2020. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing: (I) Dr. M. Noor Fuady, M.Ag (II) Noor Hasanah, 

MA. 

 

Jilbab adalah pakaian yang menutupi aurat perempuan. Pemakaian jilbab 

sebagai penutup aurat wajib dijalankan oleh semua perempuan yang beragama 

Islam dan sudah baliq. SMAN 3 Barabai sebagai lembaga pendidikan bukan 

berbasis Agama Islam seharusnya tetap menjalankan perintah Allah tentang 

menutup aurat ini, tidak ada perbedaan antara lembaga pendidikan umum dengan 

lembaga pendidikan berbasis Agama Islam, semuanya berkewajiban menutup 

aurat untuk siswinya yang beragama Islam. Dalam tercapainya penerapan 

menutup aurat menggunakan jilbab di sebuah lembaga pendidikan tidak lepas dari 

didikan seorang guru. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana penerapan Fikih perempuan aspek menutup aurat 

menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020, yang meliputi 

apasaja peraturan sekolah tentang pakaian untuk siswi SMAN 3 Barabai dan 

bagaimana upaya guru Pendidikan Agama Islam dalam penerapan peraturan 

berpakaian siswi SMAN 3 Barabai tahun ajaran 2019/2020. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) 

dengan pendekatan kualitatif, Subjek dalam penelitian ini adalah guru yang 

membuat peraturan berpakaian yaitu 1 orang guru Pendidikan Agama Islam di 

SMAN 3 Barabai. Objek dalam penelitian di sini adalah penerapan Fikih 

perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai tahun 

ajaran 2019/2020. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Setelah data terkumpul selanjutnya diproses melalui pencatatan 

terhadap semua data yang terkumpul baik dari wawancara maupun dokumentasi 

yang relevan dalam penelitian, reduksi data, mengelompokkan data berdasarkan 

tema, mengidentifikasi data dan menggunakan data yang benar-benar relevan. 

Selanjutnya data dianalisis melalui tahap deskriptif kualitatif sedangkan untuk 

mendapatkan kesimpulan maka digunakan teknik induktif.  

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data diperoleh simpulan bahwa 

Fikih perempuan aspek menutup aurat menggunakan jilbab di SMAN 3 Barabai 

diterapkan oleh guru di sana. Hal tersebut dapat diketahui melalui peraturan 

berpakaian dan upaya guru dalam menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan, 

dimana peraturan tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam dalam menutup aurat.  

 

 

 

 
 


