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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmanirrahim  

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang 

senantiasa memberikan rahmat, karunia, dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahlimpahkan 

kepada nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing 

manusia dari kegelapan menuju cahaya. 

Allah Swt. telah menganugerahkan kepada manusia potensi yang berbeda-

beda, termasuk kemampuan dalam memahami sesuatu, misalnya pemahaman 

terhadap suatu pengetahuan. Dari kemampuan tersebut setiap orang mempunyai 

persepsi berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh lingkungan atau situasi khusus 

yang melatarbelakangi stimulus seseorang dalam menangkap pengetahuan. 

Termasuk dalam persepsi seseorang setelah mengikuti atau mempelajari ilmu 

tentang konsep berbusana muslimah. seseorang yang merespon dengan persepsi 

positif maka akan nampak dalam bentuk sikap positif, seperti menyenagi materi 

tersebut, menerima dan mengakui bahwa berbusana muslimah itu memang sangat 

penting. Begitupun sebaliknya seseorang yang mempersepsi negatif maka akan 

nampak dalam bentuk sikap negatif, seperti tidak menanamkan dan melaksanakan 

apa yang telah di responnya.   

Manusia merupakan makhluk yang sangat sempurna yang diciptakan 

Allah SWT diantara makhluk-makhluk lainnya. Hal ini dikarenakan Allah Swt 

telah menganugerahkan manusia dengan berbagai pelajaran dan karunia yang 

tiada terhingga nilainya. Salah satunnya adalah mengajarkan manusia 

pengetahuan tentang tata cara berbusana muslimah. Seorang muslimah khususnya 

wajib senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaan kepada Allah, salah 

satunya tercermin melalui penampilannya dalam berbusana, dimana 

penampilannya itu sesuai dengan petunjuk ajaran agama serta selaras dengan 

ketentuan hukum agamanya.  

Islam telah mengemukakan tata cara dalam menutup aurat bagi laki-laki 

maupun perempuan. Khusus untuk perempuan, mereka memiliki aturan untuk 

menutup aurat sendiri yang khas, yang akan menunjukan jati dirinya sebagai 
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seorang muslimah, dalam menutup aurat, muslimah menggunakan pakaian yang 

dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan busana muslimah. Busana 

muslimah merupakan busana yang disyariatkan agama Islam untuk kaum wanita. 

Disyariatkan berpakaian bagi wanita di dalam Islam adalah untuk mewujudkan 

tujuan yang asasi. Pertama, untuk menutup aurat dan menjaga jangan sampai 

terjadi fitnah. Kedua, untuk membedakan dari wanita lain dan sebagai 

penghormatan bagi wanita muslimah tersebut.    

Penjelasan diatas sejalan dengan skripsi ini yang berjudul “PENGARUH 

PERSEPSI JAMAAH TENTANG MATERI BUSANA MUSLIM 

TERHADAP PENGAMALAN BERBUSANA MUSLIMAH DI MAJELIS 

TA’LIM NURUL IMAN PADALARANG”.  

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini telah banyak 

mendapat bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 

penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Kedua orang tua dan keluarga yang tak henti-hentinya memberikan 

dukungan moril, materil, dan do,a untuk kesuksesan penulis. Semoga 

Allah membalas kebaikan mereka, memberikan keberkahan umur serta 

berada dalam ridho dan lindungan-Nya. 

2. Bapak Dr.H.Kholis Mukhlis M,Ag., selaku pembimbing I yang telah 

membimbing dan memberikan arahan serta dukungan kepada penulis 

dalam penyususnan skripsi ini. 

3. Bapak Hariman Surya Siregar, M.Ag selaku pembimbing II yang telah 

membimbing dan memberikan arahan serta dukungan kepada penulis 

dalam penyususnan skripsi ini. 

4. Bapak Drs. H. Undang Burhanudin, M.Ag selaku ketua jurusan 

Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan bimbingan dan 

kemudahan selama menjalani studi. 

5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama 

pendidikan. 

6. Bapak Hep Nurdin dan Ibu Ria Royati selaku ayah kandung serta ibu 

kandung saya sendiri yang telah bersedia untuk membantu dalam 
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proses penyusunan skripsi ini. Saya berterimakasih atas didikannya 

sampai saat ini dan juga ilmu yang telah diberikan, semoga semua 

yang diberikan bermanfaat bukan hanya untuk saya sendiri melainkan 

untuk seluruh umat (rahmatan lil’aalamien). 

7. Ibu neng Sri, Bapak Iwan, Bapak Dadang selaku guru pengajian, yang 

telah memberi izin, arahan, dan bantuan dalam melaksanakan 

penelitian. 

8. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Pendidikan Agama Islam kelas 

F angkatan 2015 yang telah menemani setiap detik perkuliahan mulai 

dari semester I sampai akhir ini. 

9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan 

skripsi yang tidak bisa disbutkan satu persatu. 

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan dibalas oleh Allah 

SWT dengan pahala yang berlipat ganda dan semoga sripsi ini bermanfaat bagi 

semuanya, aamiin.  

Jazakallahu khairan katsiran. 
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