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ABSTRAK 

SRI MARIAM: Pengaruh Persepsi Jamaah tentang Materi Busana Muslim 

terhadap Pengamalan Berbusana Muslimah di Majelis Ta’lim Nurul Iman 

Padalarang 

 Penelitian ini dilakukan di Majelis Ta’lim Nurul Iman Padalarang. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh terdapat sebagian perempuan yang belajar di 

Majelis Ta’lim Nurul Iman kurang memperhatikan tentang kewajiban berbusana 

mjuslimah bagi wanita yang dibuktikan dengan adanya beberapa jamaah yang 

hanya memakai busana muslimah saat di madrasah saja, sedangkan di lingkungan 

rumah mereka jarang memakai busana muslimah. Bahkan di temukan pula 

pemakaian busana muslimahh dengan menegnakan pakaian dan celana panjang 

yang sangat ketat serta kerudung dililitkan ke belakang sehingga terlihat dada 

mereka, hal ini jelas terlihat bahwa faktanya jamaah Majelis Ta’lim Nurul Iman 

Padalarang masih belum konsisten dalam mengamalkan dan menjaga untuk selalu 

berbusana muslimah baik di pengajian maupun di luar pengajian.  

 Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana perssepsi 

jamaah tentang materi busana muslim. 2) bagaiaman pegamalan berbusana 

muslimah. 3) bagaimana pengaruh persepsi jamaah tentang busana muslim 

terhadap pengamalan berbusana muslimah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

mengetahui realitas persepsi jamaah tentang materi busana muslim, 2) realitas 

pengamalan berbusana muslimah, dan 3) realitas pengaruh persepsi jamaah 

tentang materi busana muslim terhadap pengamalan berbusana muslimah. 

 Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin baik persepsi 

jamaah tentang materi busana muslim, maka semakin baik pula pengamalan 

berbusana muslimah nya. Maka penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa 

pengamalan berbusana muslimah satunya di pengaruhi oleh persepsi jamaah 

tentang materi busana muslim. Dari asumsi tersebut dapat diajukan hipotesis, 

semakin baik persepsi jamaah tentang materi busana muslim, maka semakin baik 

pula pengamalan berbusana muslimah nya.  

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif 

deskriptif. Alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu berupa 

angket, tes, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Adapun teknik 

pengumpulan analisis datanya yaitu menggunakan analisis statistik untuk data 

kuantitatif.. Subjek/ responden dalam penelitian ini berjumlah 24 orang yang 

berdiam di pesantren. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) persepsi jamaah tentang materi 

busana muslim termasuk kategori cukup, yaitu dengan nilai rata-rata 3,15 yang 

berada pada interval 2,50 – 3,50. 2) pengamalan berbusana muslimah termasuk 

kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 3,78 yang berada pada interval 3,50 – 4,50. 

3) hubungan anatara kedua variabel yaitu sebesar 0,40 yang berada pada interval 

0,20 – 0,40. Hubungan antara kedua variabel termasuk pada kategori korelasi 

rendah. Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 (2,05) > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2,07). Hal 

ini berarti Ho diterima atau dengan kata lain terdapat pengaruh yang positif 

signifikan antara kedua variabel.  

 



 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


