
Sarah Azzahra, 2022 
PERSEPSI SISWA SMAN 1 CIANJUR KELAS X TENTANG BUSANA MUSLIM DAN IMPLIKASINYA 
TERHADAP PEMBELAJARAN PAI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Melalui hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan ke dalam beberapa 

poin penting di bawah ini, yaitu : 

1. Sebagai sekolah favorit, SMAN 1 Cianjur membuat regulasi mewajibkan 

para siswi muslim menggunakan kerudung sesuai syari’at. Diwajibkannya 

penggunaan kerudung tersebut karena hal tersebut menjadi suatu upaya 

penerapan dalam tata nilai dan budi pekerti yang baik dan dapat menjadikan 

suatu penerapan dan pengamalan dalam sehari-hari. 

2. Para siswa/i mempersepsikan, bahwa identitas seseorang muslim yang 

patuh atas ajaran agamanya yaitu berbusana muslim sesuai dengan syari’at 

Islam. Namun, dalam hal ini para siswa/i masih abai akan kewajibannya 

tersebut. Dengan adanya faktor lingkungan yang tentunya sangat 

mempengaruhi dalam hal ini, maka para siswa/i masih sangat terpengaruh 

dan menjadikannya abai dalam penerapan busana muslim di kehidupan 

sehari-harinya. 

3. Implikasi dari nomor 1 dan 2, bahwa guru PAI dalam hal ini menjadi garda 

terdepan untuk memahamkan syari’at Islam kepada para siswa/i dalam 

berbusana muslim menurut sesuai syari’at. Tentunya, selain dengan 

memahamkan materi, pengamalan dalam keseharianpun sangat 

diperhatikan. Sebab, para siswa/i masih menjadikan para pendidik sebagai 

contoh dalam kehidupannya. 

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa persepsi mengenai busana 

muslim itu masih sangat beragam, tentunya apa yang diketahui oleh para peserta 

didik itu lah yang diterapkannya. Maka dalam hal ini juga memberikan dampak 

terhadap tujuan dari materi pembelajaran PAI, yaitu agar peserta didik mampu 

memahami dan menerapkan mengenai busana muslim yang seharusnya di 

kehidupan sehari-hari. 
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Materi dalam pembelajaran PAI ini mencakup beberapa materi terkait, 

yaitu: Al-Qur’an Hadist, Aqidah-akhlak, Fiqh, dan Tarikh/SKI (Sejarah 

Kebudayaan Islam) yang bertujuan agar siswa mampu untuk mengetahui, 

memahami, dan mengamalkan ajaran agama Islam yang pastinya bersumber 

dari Allah Swt., serta peserta didik juga diharapkan agar mampu memiliki 

pemahaman lebih dalam hal mengenai busana muslim yang seharusnya 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam sistem pembelajaran PAI, materi-materi tersebut membentuk 

peserta didik menjadi hamba Allah yang mengabdi kepada-Nya semata, bernilai 

edukatif yang mengacu kepada petunjuk Al-Qur’an dan Al-hadist, dan 

berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan sesuai dengan ajaran al-Qur’an 

yang disebut pahala dan siksaan, karena peserta didik juga lebih ditekankan 

untuk memahami Islam secara utuh dan menyeluruh. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan data yang telah 

diperoleh, maka peneliti dapat memberikan beberapa rekomendasi, yaitu : 

1. Bagi Program Studi IPAI 

Bagi pengembangan program studi IPAI ini pastinya sangat penting 

apabila terus dilakukan pengkajian terhadap ayat Al-Qur’an mengenai busana 

muslim. Tidak hanya ilmu saja, tetapi juga harus dibarengi dengan penerapan 

dalam kehidupan sehari-hari nya agar para mahasiswa calon pendidik bisa 

menjadi contoh nantinya. Sehingga, fungsi Al-Qur’an sebagai pedoman hidup 

bisa teraplikasikan dengan baik dan benar. 

2. Bagi Pendidik 

Dari hasil penelitian ini, kepada para pendidik dan calon pendidik 

diharapkan agar dapat menerapkan hasil dari pembelajaran PAI dengan baik, 

khususnya tentang materi busana muslim ini di dalam kehidupan sehari-hari, 

agar tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik dan benar sesuai dengan 

tuntunan Allah Swt. yaitu berdasar kepada Al-Qur’an dan Hadits. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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Mengenai pengkajian persepsi tentang busana muslim ini masih 

terdapat banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, untuk peneliti selanjutnya 

agar bisa mengkaji dan memperdalam lagi penelitian ini dengan terjun lebih 

dalam pada saat penelitian, dan tentunya dibantu dengan perbanyak referensi 

terkait persepsi tentang busana muslim ini. 
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