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ABSTRAK 

Daniati (Nim. E51113003). “Tren Penggunaan Jilbab di Kalangan 
Mahasiswi Universitas Hasanuddin”. Dibimbing Oleh Prof. Nurul Ilmi Idrus, 
Ph. D selaku pembimbing I, dan Ahmad Ismail, S. Sos., M. Si selaku 
pembimbing II. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengetahuan mahasiswi 
mengenai jilbab, khususnya di kalangan mahasiswi Universitas Hasanuddin. 
Dengan mengacu pada beberapa fokus penelitian yaitu: pertama, bagaimana 
persepsi mahasiswi mengenai jilbab. Kedua,  jenis-jenis jilbab yang dipakai 
mahasiswi. Ketiga, alasan mahasiswi mengenakan jilbab. Keempat, apa 
manfaat yang diterima mahasiswi setelah mengenakan jilbab. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan di kampus Universitas Hasanuddin. Teknik penentuan 
informan dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja. Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswi dalam 
mengartikan jilbab, ditemukan pula beberapa jenis jilbab yang dipakai 
mahasiswi, alasan mahasiswi sehingga mengenakan jilbab beragam, 
diantaranya adalah karena mengetahui bahwa mengenakan jilbab adalah 
suatu perintah. Manfaat yang diterima setelah mengenakan jilbab, merasa 
percaya diri dan merasa terlindungi. 

Kata Kunci: Jilbab, Persepsi, Jenis, Alasan, Manfaat. 
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ABSTRACT 
 
Daniati (Nim E51113003). "Trends in Hijab Use among Hasanuddin 
University Students". Guided By Prof. Nurul Ilmi Idrus, Ph. D as mentor I, and 
Ahmad Ismail, S. Sos., M. Si as mentor II. 
 

This paper is suitable to examine how the student's knowledge of the hijab, 
especially among the student of Hasanuddin University. With reference to 
some focus of research are: first, how student's perception about hijab. 
Second, the types of hijab worn by female students. Third, the reason female 
students wear headscarf. Fourth, what benefits received by female students 
after wearing the hijab.The type of research used in this study is qualitative 
research. This research was conducted on campus of Hasanuddin University. 
The technique of determining informants in this research was done 
intentionally. The results of the study showed that there are differences in 
student perceptions in interpreting the veil, also found some types of hijab 
worn by female students, the reason female students wearing a headscarf 
vary, such as knowing that wearing a hijab is a command. Benefits received 
after wearing the hijab, feel confident and feel protected. 
 
Key Words: Veil, Perception, Types, Reasons, Benefits. 
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                                           ABSTRAK 

Daniati (Nim. E51113003). “Tren Penggunaan Jilbab di Kalangan 
Mahasiswi Universitas Hasanuddin”. Dibimbing oleh Prof. Nurul Ilmi Idrus, 
Ph.D. selaku pembimbing I, dan Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si. selaku 
pembimbing II. 

 

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang tren penggunaan jilbab di 
kalangan mahasiswi di Universitas Hasanuddin yang berlangsung antara bulan 
April dan Juli 2017 dengan mengeksplorasi persepsi tentang jilbab, jenisnya, 
alasan dan manfaat penggunaan jilbab. Dengan menggunakan pendekatan  
kualitatif, penelitian ini, melibatkan 15 informan yang berstatus sebagai 
mahasiswi dari berbagai fakultas yang berusia antara 18 dan 23 tahun. Metode 
observasi dan wawancara ditriangulasi sebagai teknik pengumpulan data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswi dalam memahami 
jilbab berbeda-beda, dari jilbab sebagai penutup kepala, penutup aurat, hingga 
sekedar jilbab modis, tergantung pemahaman masing-masing tentang jilbab. 
Jenis-jenis jilbab yang digunakan terbagi atas tiga, yaitu: jilbab syar’i, jilbab 
biasa dan jilbab fesyen. Alasan yang melatarbelakangi mahasiswi 
mengenakan jilbab beragam, mulai dari  berjilbab sebagai suatu kewajiban dan 
perintah agama, kepraktisan, ikut-ikutan hingga sekedar fesyen. Dengan 
berjilbab, mereka merasa diri lebih dihargai, merasa terlindungi dan merasa 
tentram. 

Kata Kunci: Jilbab, mahasiswi, persepsi, jenis, alasan, dan manfaat. 

 

 

                                                   

  



ABSTRACT 

Daniati (Nim E51113003). "Trend of Wearing Hijab among Hasanuddin 
University Female Students" under the supervision of Prof. Nurul Ilmi Idrus, 
Ph.D. and Ahmad Ismail, S.Sos., M. Si. 
 
This paper aims to examine the trend of wearing hijab among Hasanuddin 
University students which was taken place between April and July 2017 by 
exploring students’ perceptions about hijab, its type, the reasons and the 
benefits of wearing the hijab. By using qualitative approach, 15 female students 
participated in the study from various faculties, aged between 18 and 23 years. 
I triangulate observation and interview as my data collection method. The study 
shows that students’ perception about hijab varies, from hijab as head cover, 
the cover of aurat, to fashion, depending on individual understanding about 
hijab. The type of hijab consists of syar’i hijab, ordinary hijab, and fashionable 
hijab. Female students wear hijab for various reasons, from hijab as a 
compulsory, as a religious order, simplicity, just following others, to as fashion. 
By wearing hijab, they feel more appreciated, protected, and peace. 

Key words: Hijab, female students, perception, type, reason, and benefit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini akan membahas latar belakang, fokus 

penelitian, tujuan penelitian dan sistematika Penulisan. 

A. Latar Belakang 

Agama sebagai tujuan hidup mampu memberikan pengaruh 

yang besar bagi orang yang meyakini dan mentaatinya. Seseorang 

yang mempunyai keimanan mampu mendalami ajaran agamanya, 

dan ia  tahu bagaimana bersikap dan berperilaku selama hidupnya. 

Cara manusia mengarahkan hidupnya bergantung pada cara 

seseorang bertindak dan bertingkah laku. Islam telah mengajarkan 

kepada seluruh umat manusia mengenai berbagai macam aspek 

kehidupan. Untuk perempuan, utamanya mengenai pakaian, aturan 

berpakain bahkan telah ada sejak 15 abad yang lalu (Husna, 

2015:1).  

Islam pada dasarnya menganjurkan umatnya untuk 

menjaga, memelihara dan menutup aurat, terutama bagi kaum 

perempuan. Biasanya menutup aurat dilakukan dengan 

mengenakan pakaian yang sopan dan menutupi seluruh bagian 

anggota tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Jilbab yang 

dikenakan menutupi dada dan tidak menampakkan lekuk tubuh. 
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Berjilbab merupakan salah satu ciri khas dari ajaran agama Islam 

yang digunakan khusus oleh perempuan muslimah. Cara 

berpakaian seperti inilah yang membentuk citra diri Islam dalam 

masyarakat dan menjadikannya suatu identitas diri akan eksistentsi 

agama Islam dalam masyarakat luas. Hal ini dilakukan selain untuk 

menutup aurat juga bertujuan untuk membangun akhlak yang mulia 

sesuai dengan ajaran Islam. Namun, seiring dengan perkembangan 

zaman yang semakin modern telah terjadi pergeseran makna akan 

penggunaan jilbab bagi kaum muslimah. Hal ini dapat terlihat dari 

penggunaan jilbab  yang semakin beragam saat ini1. 

Sekarang ini, khususnya di Indonesia perkembangan  

pemakaian jilbab semakin menunjukkan eksistensinya. Jilbab kini 

tengah populer di kalangan perempuan muslimah, dewasa ini, 

pengguna jilbab mampu membentuk jilbab yang mereka kenakan 

sesuai dengan keinginan, biasanya jilbab ini disandingkan dengan 

pakaian beserta aksesoris untuk menunjang penampilan 

pemakainya. 

Persentase membuktikan bahwa jilbab menjadi suatu hal 

yang sering dicari oleh perempuan, ini dapat dilihat ketika 

membuka situs pencarian seperti google misalnya, pada saat kita 

                                                           
1 Kirana Miracina. 2015. Perempuan Berjilbab Antara Agama dan Fashion. 
https://www.kompasiana.com/kiranamicarina/perempuan-berjilbab-antara-agama-dan-
fashion_55a60366509373f813e30bcf, diakses tanggal 9 Oktober 2017. 
 

https://www.kompasiana.com/kiranamicarina/perempuan-berjilbab-antara-agama-dan-fashion_55a60366509373f813e30bcf
https://www.kompasiana.com/kiranamicarina/perempuan-berjilbab-antara-agama-dan-fashion_55a60366509373f813e30bcf
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mencari kata kunci jilbab, maka akan muncul sekitar 86.800.000 

hasil/0,50 detik, dan untuk kata kunci tren jilbab maka akan muncul 

496.000 hasil /0,50 detik2. Melihat jumlah persentase pencarian 

tersebut, menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan 

dengan jilbab kini selalu dicari dan ingin diketahui. 

Saat ini akan mudah menemukan perempuan muslimah 

mengenakan jilbab dalam keseharian, ini tidak seperti yang terjadi 

pada era sebelumnya dimana jilbab belum seperti pada masa 

sekarang. Pada tahun 1980-an muncul kasus-kasus siswi dilarang 

berjilbab, adapun konsekuensi siswi yang tetap mengenakan jilbab 

di keluarkan dari sekolah atau tetap bersekolah tetapi tidak 

mengenakan jilbab. Beberapa instansi pemerintah, perusahaan dan 

sejenisnya kala itu cenderung menolak mempekerjakan perempuan 

yang memakai jilbab, alasannya sangat klasik yakni untuk 

memperlancar komunikasi dan proses produksi. Kondisi ini 

kemudian berbalik ditahun 1990-an, pelarangan berjilbab siswi 

negeri dicabut dan diberlakukan surat keputusan diperbolehkannya 

pelajar putri belajar tanpa harus melepaskan jilbabnya. Akhir tahun 

1990-an, istilah jilbabers (pemakai jilbab) mulai populer. Ketika 

gaung kebebasan untuk berekspresi muncul, maka sebagian orang 

mengekspresikan kebutuhan yang selama ini telah dibatasi 

(Budiati. 2012:62).                         

                                                           
2 Diakses dihalaman Google, pada tanggal 16 November 2017. 
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 Melihat para pengguna jilbab yang ada pada saat ini, 

menunjukkan bahwa jilbab dan pakaian muslimah kini telah 

diterima dan menjadi sebuah tren fashion di kalangan perempuan 

muslimah. Banyak perempuan muslimah mulai dari orang dewasa 

sampai anak-anak kini mengenakan jilbab. Fashion jilbab yang ada 

saat ini ditandai dengan banyaknya model-model jilbab, dan 

semakin mudah orang memperolehnya, baik dengan membeli 

secara langsung di toko-toko, pusat-pusat perbelanjaan ataupun 

dengan memesan secara online. 

 Perempuan muslimah kini memiliki peluang mengetahui dan 

mengikuti segala hal yang berkaitan dengan jilbab, apakah hal itu 

berkaitan dengan cara pemakain jilbab, atau pakaian yang sedang 

menjadi populer. Saat ini akan mudah mendapatkan informasi 

mengenai jilbab, diantaranya dengan menggunakan media sosial 

seperti: youtube, instagram dan facebook. Dengan menggunakan 

media sosial seperti youtube, perempuan muslimah bisa melihat 

cara-cara pemakaian jilbab. Instagram dan facebook, bisa 

memudahkan perempuan dalam mencari jilbab atau pakaian 

muslimah, biasanya media sosial juga dijadikan sebagai sarana 

untuk mempromosikan barang-barang tertentu, seperti jilbab dan 

pakaian.   
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 Kini, perempuan muslimah semakin dimudahkan dalam 

memilih jenis jilbab ataupun pakaian yang mereka inginkan, 

ditandai dengan munculnya sejumlah butik muslimah, perancang 

pakaian yang khusus memproduksi jilbab dan pakaian, beserta 

aksesorisnya. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, akan 

mudah melihat berbagai macam jenis jilbab, pakaian dan aksesoris 

yang ada dipasaran, dan dikenakan pula oleh perempuan 

muslimah. Prempuan muslimah kini dapat mengekspresikan diri 

lewat pakaian mereka, dalam agama Islam tidak ada batasan 

dalam mengekspresikan cara berpakaian dan berpenampilan, 

namun di dalam agama Islam, ada aturan bagaimana harusnya 

perempuan berpakaian. 

Hukum Islam, pada hakikatnya tidak lain adalah untuk 

mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Salah 

satu dari kemaslahatan adalah pakaian. Budaya pakaian adalah 

salah satu ciri peradaban manusia sebagai makhluk terhormat. 

Pakaian sebagai busana akan selalu disesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan tradisi yang ada. Pakaian selalu 

mengalami perkembangan. Oleh karena itu, masalah pakaian 

adalah masalah kemanusiaan, terkait dengan harkat dan martabat 

manusia (Duwal, 2009:1).  

 Berpakaian yang baik dan sempurna tidak hanya karena 

pertimbangan etik saja, tetapi telah memenuhi perintah menutup 
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aurat yang sempurna, bersih, suci, memenuhi syarat kesehatan 

tubuh dan memiliki nilai budaya yang mulia dilihat dari 

akhlakulkharimah (Nurdan dan Suharyati, 2012:53). 

Secara makna syariat, aurat adalah bagian tubuh yang 

haram dilihat, oleh karena itu harus ditutup. Khusus bagi muslimah, 

auratnya adalah semua bagian tubuh kecuali wajah dan telapak 

tangan (Siauw, 2013:55).   Secara maknawi aurat adalah segala 

sesuatu yang dapat menjadikan seseorang malu atau 

mendapatkan aib (cacat), baik itu perkataan, sikap ataupun 

tindakan, aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan makan 

seharusnya harus ditutupi dan tidak untuk dipertontonkan (Baso, 

2015:187). 

 Adapun syarat-syarat berpakaian diantaranya sebagai 

berikut yang dikutip dalam buku jilbab al- Mar’ah al-Muslimah Fi al- 

Kitab wa al-Sunnah (Syaikh al-Albani) menjelaskan bahwa: pakaian 

berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan 

syariat, pakaian bukan berfungsi sebagai perhiasan, tidak tembus 

pandang, tidak ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh, tidak 

menyerupai pakaian laki-laki, berbusana bukan untuk mencari 

popularitas (Mustami, 2015:172-176).  

Pemakaian jilbab di kalangan perempuan muslimah yang 

dilihat dalam keseharian, akan dijumpai pula di kampus Universitas 



7 

 

Hasanuddin. Mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan juga 

tidak terlepas dari penggunaan jilbab. Pada saat berada di 

lingkungan kampus akan mudah melihat ragam model jilbab dan 

pakaian yang dikenakan mahasiswi muslimah. Ada mahasiswi yang 

memakai jilbab syar’i, adapula mahasisiwi yang mengenakan jilbab 

biasa, dan ada mahasiswi yang memakai jilbab yang telah dimodel 

sedemikian rupa atau lebih dikenal dengan sebutan jilbab gaul. 

Jilbab syar’i (jilbab besar) adalah jilbab yang menutupi 

seluruh aurat, tidak menjadi perhiasan dan pusat perhatian, tidak 

menyerupai wanita-wanita kafir, tidak berparfum, tidak tipis, tidak 

ketat, tidak menyerupai pakaian lelaki dan bukan termasuk pakaian 

syuhra. Pakaian syuhra  adalah pakaian yang dipakai dengan 

tujuan untuk meraih popularitas. Jilbab biasa adalah jilbab dengan 

ukuran sedang, tidak sebesar jilbab syar’i. Sedangkan jilbab gaul 

adalah jilbab yang sedang banyak dipakai oleh sebagian 

perempuan yang memakai jilbab. Biasanya jilbab gaul sering 

dimodel-model, misalnya ada yang memakai jilbab tetapi tidak 

menutupi kepala mereka dengan baik, memakai jilbab tetapi 

pakaian yang dikenakan terlalu mencolok, dan pakaian yang 

dipakai menampakkan lekuk tubuh dan lain sebagainya3.  

                                                           

3http://beradab.com/2016/03/wanita-wajib-baca-ini-inilah-dosa-di.html?=1, diakses 
tanggal 10 Apri 2017. 
 

http://beradab.com/2016/03/wanita-wajib-baca-ini-inilah-dosa-di.html?=1
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Dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh 

Radhiya dan Abdullah di Universitas Al-Azhar Indonesia tahun 

2014, bahwa ada berbagai macam motivasi sehingga mahasiswi 

akhirnya memutuskan mengenakan jilbab, diantaranya adalah 

karena keinginan diri sendiri, motivasi dari teman dan diminta 

memakai jilbab oleh pacar (Bustan dan Abdullah Hakam Shah, 

2014: 168-173). 

Adapun perbedaan penelitian saya dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Radhiyah dalam penelitiannya berfokus pada 

mahasiswi yang mengenakan jilbab setelah masuk Universitas al-

Azhar Indonesia dan hanya berfokus pada tiga mahasiswi saja. 

Meskipun Radiyah membahas motivasi serta manfaat yang diterima 

mahasiswi setelah mengenakan jilbab, akan tetapi letak perbedaan 

tulisan saya dengan tulisan Radhiyah sebelumnya adalah saya 

membahas mengenai persepsi mahasiswi yang memakai jilbab 

syar’i, jilbab biasa dan jilbab mengenai jilbab. Sementara dalam 

tulisan Radiyah tidak dijelaskan apakah yang beliau teliti adalah 

mahasiswi yang memakai jilbab syar’i, biasa atau mahasiswi yang 

memakai jilbab gaul. Kemudian mengenai alasan mahasiswi 

memilih mengenakan jilbab, dalam tulisan saya akan membahas 

mengenai alasan yang menyebabkan mahasiswi lebih memilih 

mengenakan jilbab syar’I, jilbab biasa dan jilbab gaul. serta jenis-
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jenis jilbab apa saja yang mahasiswi kenakan sebelumnya dan 

manfaat yang diterima mahasiswi setelah mengenakan jilbab, baik 

itu jilbab syar’i, biasa dan jilbab gaul. Jadi letak perbedaan terletak 

pada fokus penelitiannya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dkk pada tahun 

2016 menjelaskan bahwa ada beberapa motivasi sehingga 

mahasiswi Universitas Negeri Jakarta mengenakan jilbab 

diantaranya yaitu karena sadar diri dan merasa malu jika tidak 

memakai jilbab, pengaruh lingkungan kampus Universitas Negeri 

Jakarta, sebagian mahasiswi mengenakan jilbab ke kampus dan 

berjilbab karena adanya motivasi yang didapatkan dari keluarga, 

teman dan kekasih (Sapruddin dkk, 2016:188-189). 

Penelitian Muhammad hanya menjelaskan mengenai 

motivasi  berjilbab mahasiswi Universitas Negeri Jakarta setelah 

masuk sebagai mahasiswi, dalam tulisan mUhammad, tidak 

dijelaskan apakah fokus penelitiannya itu berfokus pada mahasiswi 

yang memakai jilbab syar’i, biasa atau mahasiswi yang memakai 

jilbab gaul. Semnentara tulisan saya berfokus pada tiga jenis 

kategori mahasiswi, baik itu yang memakai jilbab syar’i, jilbab biasa 

dan yang memakai jilbab gaul. 

Studi mengenai penggunaan jilbab dikalangan mahasiswi 

dan fokusnya terhadap tiga (3) kategori jilbab belum banyak 
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dilalkukan. Pada umumnya studi yang dilakukan sebelumnya  

hanya terbatas pada penggunaan jilbab dikalangan mahasiswi 

yang memakai jilbab tertentu saja, apakah fokusnya hanya di 

kalangan mahasiswi berjilbab gaul ataupun mahasiswi yang hanya 

memakai jilbab syar’I dan jilbab biasa. Adapun kontribusi baru 

dalam penelitian ini adalah berfokus pada tiga (3) kategori jilbab 

yang sedang disenangi atau dipakai oleh mahasiswi Universitas 

Hasanuddin  saat ini, yaitu jilbab syar’i, biasa dan jilbab gaul.   

B. Fokus penelitian 

       Penelitian ini difokuskan pada mahasiswi yang mengenakan 

jilbab syar’i, jilbab biasa dan jilbab gaul  yaitu: 

a. Bagaimana persepsi mahasiswi, baik itu yang memakai jilbab 

syar’i,jilbab biasa, jilbab gaul mengenai jilbab? 

b. Jenis-Jenis jilbab apa yang dipakai mahasiswi Universitas 

Hasanuddin? 

c. Apa alasan mahasiswi sehingga memilih mengenakan jilbab 

d. Apa manfaat yang diterima mahasiswi setelah mengenakan 

jilbab. 

C. Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan fokus penelitian yang akan dilakukan, maka 

tujuan peneltian ini yaitu: 
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a. Untuk mendeskrispikan bagaimana persepsi mahasiswi 

mengenai jilbab. 

b. Untuk mengetahui ada berapa jenis kategori jilbab yang ada 

dipakai mahasiswi Universitas Hasanuddin. 

c. Untuk mengetahui alasan mahasiswi mengenakan jilbab. 

d. Untuk mengetahui manfaat apa yang diterima mahasiswi 

setelah mengenakan jilbab. 

D. Manfaat Penelitian 

        Adapun manfaat akhir dari penelitian ini adalah diharapkan 

akan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 

berfikir bagi peneliti itu sendiri dan bisa dijadikan sebagai acuan 

dasar bagi peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji tentang 

jilbab. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis membagi  

pembahasan dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

 BAB I, memuat tentang pendahuluan yang meliputi 

tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 BAB II, memuat tinjauan pustaka yang meliputi asal-usul 

jilbab, perjalanan jilbab di Indonesia, Jilbab: Islam dan 
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fashion, JIlbab sebagai gaya hidup, jilbab sebagai simbol 

dan identitas diri muslimah. 

 BAB III, memuat tentang Proses masuknya jilbab di 

Sulawesi Selatan, awal masuknya jilbab di Makassar, 

pemakaian jilbab di Universitas Hasanuddin. 

 BAB IV, memuat tentang hasil penelitian dimulai dari 

pembahasan mengenai persepsi mahasiswi mengenai 

jilbab, jenis-jenis jilbab, alasan memakai jilbab dan 

manfaat yang diterima mahasiswi setelah mengenakan 

jilbab.  

 BAB V, memuat kesimpulan dan saran dari penelitian 

yang telah dilakukan. 
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     BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

           Pada bab ini, akan dibahas mengenai asal usul jilbab, 

sejarah jilbab di Indonesia, jilbab dalam agama Islam dan fashion,  

jilbab sebagai gaya hidup dan jilbab sebagai simbol dan identitas. 

A. Asal Usul Jilbab 

      Jilbab merupakan sebuah unsur budaya yang sangat tua. 

Jika yang dimaksud jilbab adalah penutup kepala bagi kaum 

perempuan, maka jilbab sudah menjadi wacana dalam Code 

Bilalama (3.000 SM), kemudian berlanjut dalam Code Hammurabi 

(2.000 SM) dan Code Assyria (1.500 SM). Pada tahun 500 sebelum 

masehi, jilbab telah menjadi pakaian kehormatan bagi perempuan 

kalangan bangsawan di kerajaan Persi. Menurut Navabakhsh, 

seorang penulis Iran, jilbab adalah bagian tradisi yang ditemukan di 

lingkungan bangsawan kelas menengah atas di Syria yakni di 

kalangan orang-orang Yahudi dan Kristen, serta di kalangan orang-

orang Sasanid. Selain itu ketentuan jilbab juga dikenal di beberapa 

kota tua seperti Mesopotami, Babylonia dan Asyria. Adapun 

penyebaran budaya jilbab ke daerah jazirah Arab dimulai ketika 

terjadi perang antara Romawi-Byzantium dan Persia, rute 

perdagangan antar pulau mengalami perubahan sebagai akibat 

dari perang tersebut. Pesisir jaziah Arab menjadi penting sebagai 
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wilayah transit perdangangan juga sebagai tempat pengungsian. 

Hingga akhirnya kultur Hellenisme-Byzantium dan Mesopotami-

Sasaniapun menyentuh jazirah Arab. Semula jilbab yang 

merupakan tradisi Mesopotamia-Persia dan pemisahan antara laki-

laki dan perempuan yang merupakan tradisi Hellenistik-Byzantium, 

menyebar dan menembus batas geokultural, tidak terkecuali bagian 

utara dan timur jazirah Arab, seperti Damaskus dan Baghdad yang 

pernah menjadi ibukota politik Islam zaman Dinasti Mu’awwiyah 

dan Abbasiyah. Kemudian setelah Islam mulai berkuasa, 

institutisionalasi jilbab dan pemisahan perempuan mengkristal 

dalam dunia Islam (Najitama, 2013:3-6). 

  Jilbab tadinya bukan merupakan budaya asli orang Arab, 

melainkan suatu budaya yang berasal dari luar Arab yaitu budaya 

Mesopotamia-Persia. Jilbab kemudian diadopsi oleh orang Arab, 

karena dianggap sesuai dengan ajaran agama Islam. 

B.  Perjalanan Jilbab  Di Indonesia 

 Perjalanan jilbab yang ada di Indonesia dapat dilihat dari 

perjalanan sejarah pemakaiannya, fenomena pemakaian jilbab 

telah ada sebelum Indonesia belum menjadi sebuah negara 

(nusantara). 

 Seperti yang dikemukakan oleh (Dawam, 2015:7) bahwa 

pada masa awal masuknya Islam di Indonesia jilbab hanya dipakai 
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oleh keturunan para pedagang dari Arab atau Gujarat. Memasuki 

masa keislaman yakni masa kerajaan Demak pasca hancurnya 

Majapahit, pemakaian jilbab semakin meluas, bahkan menjadi ciri 

khas umat Islam saat itu. Wilayah kerajaan Demak yang meliputi 

sebagian besar wilayah Jawa Tengah menjadi lahan subur bagi 

pemakaian jilbab. 

 Pada permulaan tahun 1980-an, jilbab (baik sebagai fashion 

atau istilah) mulai dikenal di negeri ini. Ada dua faktor yang turut 

mendukung kemunculan jilbab yang kemudian menjadi tren di 

sekolah-sekolah dan kampus-kampus lokal. Pertama, faktor 

eksternal, yaitu situasi internasional kala itu turut mempengaruhi,  

diantaranya yang cukup dominan adalah pengaruh dari pemikiran 

al-Ikhwan al-Muslimin di Mesir dan revolusi Iran. Ikhwan al-

Muslimin berdiri pada tahun 1928 di Mesir dengan pendirinya 

Hasan al-Banna. Pada awal tahun 1970an, beberapa buku karya 

tokoh Ikhwan al-Muslimin diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia. Pemikiran tokoh sekaliber Hasan al-Banna dan Sayyid 

Qutb tampaknya ketika itu bisa menyuntik ghirah ke-Islaman dan 

menjadi inspirasi bagi pergerakan Islam di kampus. Seiring dengan 

berlangsungnya proses demokratisasi, maka gerakan Islam di 

kampus-kampus semakin leluasa mengembangkan kiprahnya Di 

awal Orde Baru, jilbab memang belum popular di kalangan 

masyarakat. Demikian juga kerudung, meski sudah dikenal, tetapi 
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para penggunanya juga masih terbatas di kalangan para 

perempuan yang tinggi tingkat religiusitasnya, seperti di desa-desa 

atau kalangan pesantren. Pemakai jilbab ketika itu bukan saja 

sering dipandang kuno, tetapi juga berbahaya. Pada akhir 1980-an 

keadaan mulai berubah, ketika Suharto mulai memikirkan kembali 

kebijakan-kebijakannya, dan melihat ternyata penduduk di negeri 

ini adalah mayoritas Muslim. Akhirnya pemerintah Orde Baru 

(ORBA) mulai menerima dan merangkul komunitas Islam untuk 

memperoleh dukungan politiknya. Kelompok berjilbab yang 

sebelumnya mendapat perlakuan kurang baik akhirnya mulai 

dirangkul oleh pemerintah. Sebagai salah satu bentuk penerimaan 

Orde Baru terhadap kelompok berjilbab dengan terlihatnya  mbak 

Tutut, putri pertama presiden Suharto memakai jilbab (bukan jilbab 

dalam arti yang sebenarnya). Setelah itu, persisnya tahun 1991, 

pemerintah mengeluarkan peraturan yang memperbolehkan para 

pelajar memakai pakaian seragam Muslimah, yakni berkerudung 

dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah. Setelah 

dikeluarkannya peraturan tersebut jilbab mulai popular dan menjadi 

pakaian pilihan Muslimah Indonesia (Daud, 2013:2- 5).  

 Jilbab pada dasarnya bukanlah budaya asli Indonesia. 

Hanya karena ajaran Islam yang datang dengan lemah lembut dan 

penuh dengan kasih sayang dan toleransi yang cukup tinggi 
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terhadap ajaran sebelumya, sehingga jilbab seolah-olah menjadi 

budaya bangsa (Tahir dan Zusiana E Triantini, 2014:3). 

C. Jilbab: Islam dan Fashion 

 Perbincangan mengenai jilbab tidak akan ada habisnya, 

karena masing-masing para tokoh agama mempunyai pandangan 

berbeda-beda mengartikan jilbab.  

       Agama Islam tersebar dalam masyarakat yang memiliki latar 

belakang kondisi sosial dan budaya yang berbeda-beda. 

Perkembangan ilmu pengetahuan juga dapat mempengaruhi 

pandangan para ulama dalam mentafsirkan jilbab. Ada yang 

beranggapan bahwa jilbab merupakan pakaian yang menutupi 

seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan, adapula 

yang beranggapan bahwa jilbab itu adalah pakaian kurung yang 

panjang, dan longgar, dan ada yang mengartikan jilbab sebagai 

pakaian yang lebar (Shoclihah, 2014:50).  

     Jilbab merupakan pakaian yang berfungsi untuk menutup 

aurat wanita. Dalam kamus al-Muhith menjelaskan bahwa jilbab itu 

seperti sirdab (terowongan) yaitu baju atau pakaian yang longgar, 

baik itu pakaian kurung atau kain yang dapat menutupi aurat. 

Dalam kamus al-Arab, dijelaskan bahwa jilbab adalah baju yang 

lebih luas daripada khimar, namun berbeda dengan rida’ yang 



18 

 

digunakan perempuan untuk menutupi kepala dan dada (Susanti, 

2015:2).  

Kata jilbab disebut oleh Allah SWT dalam surah Al-Ahzab 

ayat 59:  

  يَا أَي َها الن بِي َّ قل أْلْزو ِجكََّ َوبَنَاتِكََّ َونَِساء اْلُمْؤِمنِينََّ يُْدنِينََّ َعلَْيِهن َّ                                                  

َُّ َرِحيًماَغفُوًرا ر َّحيم                                          ِمن َجََلبِيبِِهن َّ ذَِلكََّ أَْدنَى أَنَّْ فََليُْعَرْفنََّ يُْؤذَْينََّ َوَكانََّ اَلل 

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuan, dan istri-istri mukmin “hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang 
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 
itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang”.  

 

 Ayat diatas menunjukkan bahwa memakai jilbab merupakan 

suatu keharusan bagi wanita dengan maksud untuk menutupi 

aurat. Selain itu juga merupakan suatu identitas sebuah kebaikan, 

kesopanan dan ketaatan. Lebih lanjut, Thalib menjelaskan bahwa 

tujuan mengenakan jilbab adalah untuk menjauhkan perempuan 

dari gangguan laki-laki, mencegah timbulnya fitnah birahi pada 

kaum laki-laki dan memelihara kesucian agama (Thalib, 1996:43). 

 Diriwayatkan dari Abdullah, jilbab bagi orang Arab berarti 

selendang. Ibnu Sirin meriwayatkan, dari Abidah ia berkata: Abidah 

bercadar dan hanya memperlihatkan satu matanya. Dalam 

Ensiklopedia Hukum Islam disebutkan, jilbab adalah pakaian 

kurung yang longgar yang dilengkapi dengan kerudung yang 



19 

 

menutupi kepala, leher dan dada. Quraish Sihab mengatakan, 

menurut pakar tafsir al-Biqa’i, ada beberapa makna jilbab, yaitu 

baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita. 

Menurutnya, kalau jilbab diartikan baju, maka ia adalah pakaian 

yang menutupi tangan dan kaki, dan kalau jilbab diartikan 

kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutupi wajah 

dan lehernya (Jasmani, 2013:5-6).  

 Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa jilbab adalah pakaian perempuan muslimah 

yang longgar dan dipakai untuk menutupi aurat. 

Jilbab saat ini menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan 

dengan perempuan muslimah, jilbab kini menjadi salah satu pilihan 

fashion perempuan muslimah. Barnard (dalam Nugraha, 2012:645) 

menyatakan bahwa fashion atau pakain merupakan suatu hal yang 

sangat erat dengan diri kita (manusia). Maka tidak heran, jika 

Thomas Carlyle mengungkapkan bahwa pakaian merupakan 

“perlambang jiwa” (embles of the soul). Fashion atau Pakaian yang 

dikenakan seseorang bisa menunjukkan siapa pemakainya. dalam 

kata-kata tersohor dari Umberto Eco, “I speak throught my cloth” 

(aku berbicara lewat pakaianku). Pakaian yang kita kenakan 

membuat pernyataan tentang busana kita. Bahkan jika kita bukan 
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tipe orang yang terlalu peduli soal busana, orang yang bertemu dan 

berinteraksi dengan kita akan tetap menafsirkan penampilan kita. 

Dalam OED (Oxford English Dictionary) fashion diartikan 

sebagai tindakan atau proses membuat, potongan atau bentuk 

tertentu, tata cara atau cara bertindak dan berbusana. Sebagai kata 

benda fashion berarti sebuah tren popular khususnya dalam gaya 

berbusana (Bannard dalam Sukendro dkk. 2016:246). Dapat 

dikatakan bahwa fashion adalah sesuatu yang sedang popular dan 

digemari oleh banyak orang pada masa tertentu.  

Penelitian yang dilakukan Atik tahun 2011 menyebutkan 

bahwa sekarang ini khususnya di Indonesia, perempuan muslimah 

berama-ramai memakai jilbab, istri dan anak pejabat mulai 

mengenakan jilbab. Pakaian muslimah dianggap dapat 

mengkomunikasikan mengkomunikasikan keinginan menjadi orang 

saleh sekaligus menjadi muslimah modern. Berbagai merk jilbab 

mulai membanjiri pertokoan baik itu di Mall maupun butik yang 

khusus membuat pakaian muslimah. Tidak hanya itu, penjahit pun 

ada yang khusus menerima jahitan jilbab dengan berbagai model 

yang bisa disesuaikan dengan dandanan dan pakaian yang akan 

dipakai (Budiati, 2011:63) 

Dharsono, salah tokoh fashion Indonesia menjelaskan 

bahwa fashion adalah sebuah kecenderungan gaya yang sedang 
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digemari pada saat itu dan berlaku dalam jangka waktu tertentu 

(Savitrie, 2008:51). Fashion menjadi bagian penting dalam 

keseharian baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Biasanya 

fashion antara satu orang dengan yang lainnya cenderung 

berbeda, bisa dikarenakan tingkat kepercayaan diri seseorang 

dalam mengekspersikan cara berpakaian, sehingga mampu 

memakai pakaian yang tidak seperti kebanyakan orang, ataupun 

karena faktor kenyamanan dan merasa penampilannya cocok 

memakai pakaian tertentu. 

Lauster (dalam Murasmutia dkk, 2015:211) menyatakan 

bahwa kepercayaan diri adalah suatu sikap atau perasaan yakin 

akan kemampuan diri sendiri sehingga orang bersangkutan tidak 

cemas dalam bertindak, merasa bebas, tidak malu dan bertahan, 

sekaligus mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. 

Lebih lanjut (Malcom dalam Berek, 2014:57) menjelaskan 

bahwa fashion dapat disajikan sebagai rangkaian sesuatu yang 

baru, akibatnya dengan gaya yang mengejutkan menjadi umum 

dan dimungkinkan dapat diterima. Bannard (dalam Sholichah, 

2014:23) membedakan antara gaya dan fashion. Gaya lebih 

menyangkut pengertian mengenai kepribadian diri, seseorang yang 

mampu menggunakan busana yang cocok sesuai dengan selera. 
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Sementara fashion merupakan perkembangan tren yang terus 

berubah sesuai perkembangan zaman. 

Seseorang yang mengikuti fashion belum tentu mampu 

mengaplikasikan tren yang ada pada dirinya, sehingga gaya yang  

digunakan kurang serasi. Namun jika seseorang mengerti tentang 

dirinya, maka orang tersebut akan mampu menyesuaikan fashion 

sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan dirinya. Sehingga 

mampu memilih pakaian dan aksesoris yang akan mereka 

kenakan. Berpakain bukan hanya melihat style atau model pakaian 

seseorang, tetapi dalam berpakaian, tentu perlu diperhatikan adab 

kesopanan berpakaian. 

Kriteria dan ketentuan berpakain dalam agama Islam, 

khususnya bagi seorang perempuan yakni: pertama, menutupi 

aurat dan menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat. 

Kedua, tidak tembus pandang dan tidak ketat. Ketiga, tidak 

menumbuhkan sifat riya. Keempat, pakaian perempuan tidak 

menyerupai laki-laki dan pakaian laki-laki tidak menyerupai 

perempuan. Kelima, menutup tubuh bagian atas dengan tudung 

kepala. Keenam, tidak menyerupai pakaian khas orang kafir atau 

orang fasik. Ketujuh, memakai busana bukan untuk mencari 

popularitas. Kedelapan, memilih warna sesuai (warna-warna 
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lembut). Kesembilan, dahulukan yang kanan pada saat memakai 

pakaian. Kesepuluh, berdoa (Habibah, 2014: 68-72). 

D. Jilbab Sebagai Gaya Hidup 

Adler (dalam Wijaya, 2015:9) menjelaskan gaya hidup 

merupakan sekumpulan perilaku yang mempunyai arti bagi individu 

maupun orang lain pada suatu saat disuatu tempat, termasuk 

didalam hubungan sosial, komsumsi barang, entertainment dan 

berbusana.  

Lebih lanjut (Fajardianie, 2012:9-10) menjelaskan bahwa 

gaya hidup adalah pola-pola tindakan yang membedakan satu 

orang dengan yang lainnya. Istilah gaya hidup, baik dari sudut 

pandang individual maupun kolektif, mengandung penegrtian 

bahwa gaya hidup sebagai cara hidup, terutama perlengkapan 

untuk hidup. Cara sendiri bukan sesuatu yang alamiah, melaingkan 

suatu hal yang dikembangkan dan digunakan untuk menampilkan 

tindakan agar mencapai tujuan tertentu. Busana yang dipilih 

seseorang dapat menunjukkan pilihan gaya hidup. Seseorang yang 

fashionable secara tidak langsung mengontruksi dirinya sebagai 

seorang yang bergaya hidup modern dan selalu mengikuti tren 

yang ada (Sukendro, 2016:246).   

Jilbab kini menjadi gaya hidup sebagian perempuan 

muslimah. Jika jilbab dahulu dianggap monoton dan ketinggalan 
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zaman, kini berbanding terbalik dengan melihat realita yang ada 

sekarang ini. Jilbab pada masa sekarang telah menjadi salah satu 

pilihan berpakain perempuan muslimah dalam kesehariannya. 

Gaya atau model jilbab yang ada saat ini lebih variatif dan kreatif. 

Jaiz dan Yasin (dalam Pambudi, 2013:3) menjelaskan 

bahwa gaya hidup bukanlah sesuatu yang sederhana, banyak 

orang menganggap bahwa gaya hidup hanyalah persoalan budaya 

saja, padahal dalam agama Islam, gaya hidup itu mencerminkan 

akidah seseorang. Namun yang terjadi pada gaya hidup 

perempuan sekarang ini, justru menuntut dirinya untuk 

berpenampilan menarik. 

Sekarang ini akan mudah menjumpai perempuan yang 

mengenakan jilbab dengan berbagai macam model, baik itu di 

pusat-pusat perbelanjaan, kantor- kantor, sekolah, kampus dan lain 

sebagainya. Menurut Amstrong (dalam Nugrahaeni, 2003:52) 

bahwa gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang 

dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk 

mendapatkan atau mempergunakan barang-barang ataupun jasa, 

termasuk didalamnya pada proses pengambilan keputusan pada 

penentuan-penentuan kegiatan. 

Pengambilan keputusan berjilbab dipengaruhi oleh banyak 

hal yaitu: kognisi, motif, dan sikap, nilai kepribadian, 
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kecenderungan terhadap resiko dan potensi timbulnya disonansi, 

serta persepsi dan nilai.  Kognisi dan nilai merupakan faktor-faktor 

penting dalam pengambilan keputusan berjilbab. Faktor kognisi 

berkaitan dengan pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki 

seseorang, salah satunya adalah pengetahuan tentang agama. 

Nilai merupakan keyakinan yang dijadikan landasan seseorang 

dalam menghadapi masalah dan menentukan pilihan yang 

dianggap baik. Keyakinan berkaitan dengan keimanan, yang dapat 

bertambah maupun berkurang (Mas’ud dan Prasetyo, 2015:301-

311).  

E. Jilbab Sebagai Simbol dan Identitas Diri Muslimah 

     Penampilan menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan 

dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda seperti baju dan 

aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan 

hiasan saja, melaingkan lebih dari itu, apa yang kita kenakan 

menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas 

pribadi. Busana dan aksesoris yang dipakai, yang kemudian 

dipadukan dengan benda-benda lainnya akan menunjukkan dan 

mendongkrak penampilan pemakainya. Dalam kehidupan, manusia 

sering kali menangkap kesan pertama dari orang-orang yang 

ditemuinya melalui pakaian yang mereka kenakan.  
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 Pakaian adalah salah satu kebutuhan pokok manusia 

disamping makananan dan tempat tinggal. Selain berfungsi untuk 

menutupi tubuh, pakaian juga dapat merupakan pernyataan 

lambang atau status seseorang dalam masyarakat (Fauzi, 

2016:53). Pandangan sekilas terhadap penampilan seseorang akan 

mengkomunikasikan karakter, kedudukan, dan status orang 

tersebut di masyarakat (Jusuf, 2001:3). Dalam hal ini, kita bisa 

melihat seseorang akan menilai orang lain dari apa yang mereka 

kenakan. Apa yang dikenakan menjadi simbol dan identitas bagi 

pemakaianya.  

   Sebagai simbol yang memiliki makna, jilbab menjadi ciri 

yang dapat menjelaskan ‘siapa’ seseorang dalam masyarakat serta 

membedakannay dengan individu lainnya, sehingga akhirnya jilbab 

menjadi identitas yang melekat pada diri seseorang. Pada saat 

jilbab diaplikasikan ke dalam suatu kelompok, maka jilbab menjadi 

ciri dari kelompok tersebut dan menjadi identitas sosial dalam 

masyarakat yang kemudian bisa dibedakan dengan kelompok 

lainnya. Menurut Fromm (dalam Budiastuti, 2012:6) menjelaskan 

bahwa meskipun identitas dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan dari identitas sosial seseorang dalam konteks 

komunitasnya. Demikian pula dengan penggunaan jilbab, kerap 

dipahami mengandung simbol tertentu yang mempresentasikan 

identitas seseorang maupun simbol status, kelas dan kekuasaan. 
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   Lebih lanjut Guindi (Antropologi Mesir), mengungkapkan  

bahwa jilbab merupakan fenomena yang kaya akan makna. Jilbab 

berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial 

dan budaya. Bagi umat Kristen, jilbab menjadi sebuah simbol 

fundamental yang bermakna ideologis, khusus Katholik jilbab 

merupakan bagian pandangan keperempuanan dan kesalehan, 

dan dalam pergerakan Islam, jilbab memiliki posos penting sebagai 

simbol dan identitas (Saprudin, dkk.2016: 183). 

   Identitas merupakan suatu ciri atau sifat khas dari sesuatu 

yang membedakannya dengan yang lainnya. Identitas dipandang 

melalui ekspresi dari berbagai bentuk representasi yang dapat 

dikenali oleh orang lain dan kita sendiri. Identitas bisa dimaknai dari 

berbagai latar belakang misalnya cultural, gender, profesi, negara 

dan juga pakaian yang dikenakan. Identitas dibagi mejadi dua, yaitu 

identitas personal dan identitas sosial. Pada identitas personal atau 

identitas diri, seseorang akan mendefinisikan dirinya berdasarkan 

atribut yang dikenakan sehingga membedakan dirinya dengan 

orang lain. Sedangkan pada identitas sosial, seseorang akan 

mendefinisikan dirinya berdasarkan keanggotaan dalam suatu 

kelompok sosial (Lisdiyastuti, 2015:5).  

Dalam berpakaian atau menggunakan jilbab, perempuan 

Indonesia mempunyai ciri tersendiri dan membedakannya dengan 

jilbab yang dipakai oleh perempuan yang memakai jilbab di negara-
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negara lain. Jilbab yang ada di Indonesia biasanya mengadopsi 

budaya lokal, ini terlihat dari jilbab dan pakaian muslimah yang 

kadang diberikan corak atau desain tertentu. Cara menggunakan 

jilbab pun berbeda. Inilah yang kemudian menjadikan perempuan 

Indonesia memiliki identitas tersendiri dalam berjilbab (Rahayu, 

2016:140). 

Lebih lanjut, Mulyana (dalam Naira, 2014:2) menjelaskan 

bahwa apa yang dipakai oleh seseorang membuat pernyataan 

siapa diri kita. Seseorang yang berada di lingkungan yang sama 

dengan kita akan menafsirkan bahwa kita sedang ingin 

menunjukkan sebuah pesan dari pakaian yang sedang dikenakan. 

Cara berpakaian seseorang tentu mencirikan penampilan fisik. 

Nilai-nilai agama, kebiasaan, tuntutan lingkungan, nilai 

kenyamanan, semua itu mempengaruhi cara berdandan kita.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini, akan membahas mengenai metode penelitian, 

lokasi penelitian, waktu penelitian, penentuan informan, dan teknik 

pengumpulan data. 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode penelitian kualitatif dan Jenis pendekatan yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif 

dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tulisan dan tingkah laku 

yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor dan 

Bogdan, 1984:5). Dalam pendekatan ini kita bisa melihat fenomena 

yang ada di lapangan secara alami sehingga dalam hubungannya 

peneliti dan informan saling berinteraksi atau saling mempengaruhi 

satu sama lain sehingga data yang di dapatkan lebih akurat. Data 

yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis 

secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. 

Sebelum melakukan wawancara, saya melakukan observasi 

terlebih dahulu, observasi ini dilakukan untuk mengetahui dimana 

mahasiswi yang memakai jilbab sering melakukan aktivitasnya. 

Adapun pendekatan yang saya lakukan dengan informan adalah 

dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, selanjutnya 
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menyampaikan maksud dan tujuan saya, jika  mahasiswi  bersedia 

di wawancarai maka selanjutnya saya melakukan proses 

wawancara.  

B. Lokasi Penelitian 

       Penelitian ini berlokasi di kampus Universitas Hasanuddin, 

merupakan salah satu perguruan tinggi yang berada di Sulawesi 

Selatan. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan pengamatan yang 

telah dilakukan sebelumnya dan saya sebagai mahasiswi 

Univeritas Hasanuddin melihat banyak mahasiswi yang 

mengenakan jilbab, baik itu jilbab syar’i, biasa dan jilbab gaul. 

C. Waktu Penelitian 

       Penelitian ini berlangsung selama 3 bulan, di mulai pada 

bulan April 2017 sampai akhir bulan Juli 2017. 

D. Penentuan Informan 

  Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara 

sengaja. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mahasiswi yang secara administratif terdaftar sebagai mahasiswi 

Universitas Hasanuddin dan mengenakan jilbab, baik itu yang 

mahasiswi yang mengenakan jilbab syar’i, jilbab biasa dan jilbab 

gaul, adapun cara untuk menentukan informan adalah dengan 

mencari informan sesuai dengan kategorisasi-kategorisasi jilbab 
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yang dipakai oleh mahasiswi. Mahasiswi yang mengenakan jilbab 

dan sesuai kategori akan dijadikan sebagai informan, apabila 

mahasiswi setuju untuk diwawancarai, maka mahasiswi tersebut 

akan dijadikan sebagai informan penelitian. Adapun tabel informan 

akan dijabarkan sebagai berikut: 

             Tabel 3.1 

                               Informan Penelitian 

No Nama Samaran Fakultas 

Mahasiswiَّyangَّmemakaiَّjilbabَّsyar’i 

1 Mirna Kedokteran 

2 Uma Mipa 

3 Yanti Ekonomi dan Bisnis 

4 Wulan Hukum 

5 Aya Ilmu keperawatan 

Mahasiswi yang memakai jilbab biasa 

6 Eki Fisip 

7 Lia Ilmu Kelautan dan Perikanan 

8 Fito Teknik 

9 Gita Peternakan 

10 Zisah Sastra 

Mahasiswi yang memakai jilbab gaul 

11 Sita Sastra 

12 Ira Fisip 
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13 Deje Kehutanan 

14 Aulia Fisip 

15 Yarni Kesehatan Masyarakat 

 Adapun alasan, kenapa nama informan disamarkan 

dikarenakan informan tidak berkenan nama asli disebutkan, dan ini 

berkaitan dengan aspek etika penelitian. Oleh karena itu penulis 

memakai nama samaran. Mustikawati dalam tulisannya mengenai 

“etika penelitian” menjelaskan bahwa etika adalah aturan yang 

dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Aspek isu etika 

dalam penelitian terdiri dari  nilai individu penelitian terkait kejujuran 

dan integritas personal, serta tanggung jawab tehadap subjek 

penelitian terkait izin, kerahasiaan, keanoniman dan kesopanan. 

Meskipun penelitian yang dilakukan bukanlah sesuatu yang 

membahayakan bagi responden, namun peneliti perlu 

mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat 

dan martabat kemanusiaan4. 

                                                           
4 Mustikawati “etika penelitian” dalam  http://ime351.weblog.esaunggul.ac.id/wp-
content/uploads/sites/335/2013/04/Metodelogi-Penelitian-Pertemuan-9.doc, diakses 
tanggal 7 Januari 2018. 

 

http://ime351.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/335/2013/04/Metodelogi-Penelitian-Pertemuan-9.doc
http://ime351.weblog.esaunggul.ac.id/wp-content/uploads/sites/335/2013/04/Metodelogi-Penelitian-Pertemuan-9.doc
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data atau keterangan-keterangan dalam penelitian ini 

diperoleh dari sumber data dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang dapat dikelompokkan ke dalam dua 

kategori, yaitu metode yang bersifat interaktif dan non-interaktif. 

Metode yang bersifat interaktif yang dimaksud peneliti berupa 

wawancara mendalam, focus disccusion dan melakukan observasi 

atau pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. 

Sedangkan metode yang bersifat non-interaktif adalah peneliti 

melakukan analisis dokumen, artikel dan berbagai sumber lainnya 

yang berkaitan dengan fokus penelitian (Hasan dkk, 2003:116-

117).  

Dengan melakukan analisis dokumen, baik itu menggunakan 

jurnal, skripsi, makalah dan sumber lainnya peneliti dapat melihat 

penelitian yang telah ada sebelumnya dan mendapatkan info terkait 

dengan apa yang diteliti. Marzali (dalam jurnal etnosia. 2016:28) 

memaparkan bahwa ada empat manfaat dari adanya kajian 

literatur, yaitu: Pertama, kita akan mengetahui kajian-kajian yang 

pernah ada sebelumnya yang berkenaan denga topik penelitian 

kita. Kedua, kajian literatur akan menghubungkan kajian yang akan 

kita lakukan dengan topik yang ada sebelumnya. Ketiga, dapat 

menunjukkan kemampuan penulis dalam meringkaskan apa yang 
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telah diketahuioleh orang lain tentang bidang kajian kita. Keempat, 

dengan belajar dari orang lain, kita dapat melahirkan pemikiran-

pemikiran baru.  

Adapun teknik Pengumpulan data yang dilakukan adalah 

dengan melakukan observasi atau pengamatan, ini dilakukan untuk 

mengamati situasi dan kondisi dimana mahasiswi yang memakai 

jilbab biasanya berkumpul. 

Observasi pertama dilakukan pada tanggal 20 April 2017 di 

kampus Universitas Hasanuddin, lebih tepatnya melakukan 

observasi dan melakukan pengamatan di sekitar Baruga dan 

perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin. Mahasiswi yang 

memakai jilbab di area Baruga pada saat itu cukup banyak, 

begitupun di perpustakaan pusat. Namun pada proses wawancara 

dan mencari informan kebanyakan dilakukan di perpustakaan 

pusat. Perpustkaan pusat dipilih karena tempatnya nyaman dan 

mahasiswi bersedia di wawancarai pada saat itu juga. Selebihnya 

proses wawancara ada yang dilakukan di luar perpustkaan pusat. 

Proses wawancara sendiri dilakukan dengan bertatapan 

muka, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

dibuat sebelumnya. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk 

memperoleh persepsi mahasiswi mengenai jilbab, jenis-jenis 

(kategorisasi) jilbab yang dipakai oleh mahasiswi, serta alasan 
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mahasiswi mengenakan jilbab dan manfaat apa yang diterima 

mahasiswi setelah mengenakan jilbab. 

Peneliti juga menggunakan literur-literatur seperti jurnal, 

skripsi, dan makalah yang berisikan informasi mengenai konsep 

dan teori-teori yang mendukung dan berkenaan dengan masalah 

penelitian. Untuk mempermudah peneliti dalam proses 

pengumpulan data, peneliti menggunakan rekaman dan kamera 

untuk mengambil gambar mahasiswi yang berkenan di 

dokumentasikan. 

F. Analis Data 

       Analis data dilakukan melalui beberapa langkah yaitu: 

rekaman wawancara terlebih dahulu ditranskripkan. Transkrip 

dibaca dan mencari “keywords” yang berkaitan dengan kategori 

jilbab, persepsi mahasiswi terkait jilbab, alasan mahasiswi 

mengenakan jilbab dan manfaat yang dirasakan mahasiswi setalah 

mengenakan jilbab. Kata-kata kunci dan paling sering muncul pada 

transkrip merujuk pada  penggunaan jilbab dikalangan mahasiswi. 

G. Etika Penelitian 

 Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu dijelaskan 

mengenai topik, tujuan, pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan, manfaat penelitian terhadap informan, dan potensi resiko 

yang mungkin ditimbulkan. Apabila informan menyatakan 

kesediaannya (research consent) untuk diwawancarai atau 
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direkam, maka wawancara dilanjutkan. Untuk menjaga kerahasiaan 

informasi dan identitas informan, semua nama disamarkan dengan 

menggunakan nama samaran (pseudonym). 

H. Hambatan Penelitian 

 Adapun hambatan yang dirasakan selama proses penelitian 

berlangsung adalah, sulitnya pada waktu itu mendapatkan informan, 

dikarenakan libur perkuliahan sewaktu saya melakukan penelitian. 

Jadi saya harus mencari informan yang sesuai kriteria terlebih 

dahulu atau meminta teman untu mencarikan informan dan bisa 

diajak bertemu di kampus Universitas Hasanuddin. 
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BAB IV 

           Gambaran Umum 

 Pada bab ini akan membahas mengenai proses masuknya 

Islam di Sulawesi Selatan, awal masuknya jilbab di Makassar 

pemakaian jilbab di Universitas Hasanuddin. 

A. Proses Masuknya Islam di Sulawesi Selatan  

 Penyebaran Islam sebelum Indonesia merdeka (Nusantara) 

pada awalnya melalui perdagangan, Penyebaran Islam di Makassar 

pun demikian. Pandangan yang berkembang di kalangan 

masyarakat Bugis dan Makassar Sulawesi Selatan, menyebutkan 

bahwa agama Islam masuk di Sulawesi Selatan abad ke 17. Islam 

pertama kalinya di perkenalkan oleh para mubalig dari 

Minangkabau. Kerajaan pertama di Sulawesi Selatan yang disentuh 

oleh Islam adalah Kerajaan Gowa-Tallo. Raja pertama yang masuk 

Islam bernama “I Malingkang Daeng Mannyonri Karaeng 

Tumenanga ri Bontobiraeng”. Setelah memeluk agama Islam Raja 

ini memakai nama Islam “Sultan Alauddin Awwalul Islam”. Dalam 

konteks menyiarkan agama Islam ke masyarakat, terdapat orang-

orang yang diberi tugas khusus untuk mengajar dan 

menyebarluaskan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

agama Islam. Orang yang diberi amanah disebut sebagai guru, 

mubalig atau ustad. Guru, ustad, atau mubalig ini, juga mengajar 

anak-anak membaca dan menulis Al-Qur’an. Mereka inilah yang 
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berperan dalam proses Islamisasi di Sulawesi Selatan (Abdullah, 

2016:3-4) 

Disebutkan pula bahwa awal kedatangan Islam secara 

terang-terangan di Sulawesi Selatan dibawa oleh tiga da’i yang 

berasal dari Minagkabau yang terkenal dengan sebutan “Datu 

Tellu”. Ketiga da’i ini adalah: Abdul Qadir Datuk Tunggal dengan 

julukan Datuk ri Bandang, Sulung Sulaeman sebagai Datuk 

Patimang, dan Khatib Bungsu sebagai Datuk ri Tiro. Sejak abad ke-

16 sudah ada perkampungan orang-orang Melayu yang beragama 

Islam di Makassar. Raja Gowa Tallo yang ke-12, Karaeng Tunijallo 

(1565-1590) mendirikan masjid bagi pedagang-pedagang di 

Mangallekana. Kerajaan Gowa-Tallo menjadi pusat pengislaman 

seluruh daerah di Sulawesi Selatan pada saat itu, yang 

mengislamkan Raja Gowa-Tallo adalah seorang ulama yang 

bernama Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk ri Bandang), yang 

berasal dari Kota Tengah (Mingkabau, Sumatera), ditandai dengan 

diadakannnya sembahyang jumat pertama kali secara resmi 

dilakukan di mesjid Mengallekana (Dahlan, 2013:143-144). 

Setelah mendekritkan Gowa-Tallo sebagai Kerajaan Islam 

dan raja-rajanya telah memperoleh gelar Sultan, maka Kerajaan itu 

menjadi pusat pengislaman di seluruh daerah Sulawesi Selatan. 

Sultan Alauddin mengeluarkan seruan kepada para penguasa 

daerah lain agar menerima ajaran Islam. Seruan itu dikatakan telah 
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didasarkan pada perjanjian (ulu ada) sebelumnya, bahwa setiap 

penguasa yang menemukan suatu jalan baru, dan lebih baik, 

berkewajibab memberi tahu para penguasa lainnya tentang 

temuannya. Seruan pengislaman diterima oleh beberapa kerajaan 

kecil dengan baik sehingga berlangsunglah proses pengislaman 

dengan damai. Pada tahun 1607, Kerajaan Gowa mengirim 

pasukan ke wilayah Bugis, namun dikalahkan pada saat itu oleh 

laskar-laskar Bugis. Meskipun hal itu terjadi, namun tahun-tahun 

berikutnya yaitu tahun 1611 tanah Bone berhasil ditaklukkan. 

Dengan menyerahnya Bone pada tahun 1611, maka sebagian 

besar wilayah Sulawesi Selatan telah memeluk Islam, kecuali 

Tanah Toraja. Setelah Islam diterima sebagai agama di Kerajaan 

Bone, maka proses penyebaran Islam dilakukan dengan 

pendekatan formal yang top down. Pendekatan top down ini bukan 

tidak memiliki masalah, kelemahan dalam pendekatan ini adalah 

meskipun penduduk memeluk agama Islam, tetapi masih terjadi 

pelanggaran terhadap ajaran agama Islam. Untuk mengatasi 

permasalahan tersebut, maka pendekatan yang ada dilengkapi 

dengan seperangkat sistem yang terdapat dalam struktur 

pemerintahan (pangngadereng). Pangngadereng adalah konstitusi 

Kerajaan Bone yang terdiri dari empat unsur pokok yaitu: ade, 

rapang, wari, dan bicara. Setelah agama Islam masuk, ditambah 

satu unsure lagi yaitu sara (Rahmawati, 2015:82-83). 
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Namun, masalah timbul setelah Raja Gowa menyerukan 

Islam ke Kerajaan-kerajaan tetangga. Tiga Kerajaan Bugis yang 

tergabung dalam aliansi ‘tellupoccoe’ menolak seruan itu, sehingga 

terjadi perang antara Kerajaan Makassar yang terdiri dari Kerajaan 

Bone, Soppeng dan Wajo. Perang tersebut menurut lontara Bugis 

sebagai ‘musu selleng’ yang oleh Cristian Pelras diterjemahkan 

dengan ‘Islamic Wars’. Terlepas dari motivasi yang mendorong 

Sultan Alauddin mengumumkan perang terhadap kerajaan-

kerajaan tetangganya perang itu sendiri sangatlah menguntungkan 

dari segi Islamisasi di Sulawesi Selatan, sebab diiringi dengan 

pengislaman terhadap raja-raja yang ditaklukkan. Raja Bone 

merupakan raja terakhir dari aliansi tellupoccoe yang menerima 

Islam setelah mengalami kekalahan dalam perang tahun 1611. 

Dengan masuknya Islam Raja Bone, maka sebagian besar wilayah 

Sulawesi Selatan telah memeluk agama Islam, kecuali Tana Toraja. 

Dengan demikian, proses Islamisasi antara tahun 1605 dan tahun 

1611 merupakan periode penerimaan Islam secara besar-besaran. 

Setelah itu, dimulailah proses sosialisasi Islam ke dalam struktur 

kerajaan dan kehidupan masyarakat. Proses ini berjalan dengan 

baik dan tidak banyak menimbulkan pertentangan. Ini terjadi karena 

penyebaran Islam dilakukan atas prakarsa raja, serta kemampuan 

adaptasi yang diperlihatkan oleh penyiar Islam. (Sewang, 2005:1-

4). 
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B. Peran Organisasi Islam Dalam Membumikan Jilbab 

 Dikenalnya istilah jilbab di Kota Makassar hingga saat ini 

tidak terlepas dari peran organisasi keagamaan yang membawa 

semangat kebangkitan Islam. Pada tahun 1914 organisasi Islam 

“Syarikat Islam” ada di Makassar dan menjadi organisasi Islam 

pertama di Makassar, dimana anggotanya adalah laki-laki. Pada 

tahun berikutnya tepatnya tahun 1926, muncul organisasi Islam 

yaitu “Aisyiyah Muhammadiya”, yang turut memberikan peranan 

penting terhadap perempuan muslim untuk menutup aura. 

Anggotanya Aisyiyah Muhammadiya adalah perempuan, organisasi 

ini juga mengeluarkan aturan tentang penggunaan pakaian lengan 

panjang, kerudung dan rok panjang untuk anggotanya. Organisasi 

Aisyiyah mewajibkan anggotanya menutup aurat, yang kemudian 

menjadikan jilbab saat itu mulai dipakai meskipun belum seperti 

sekarang ini. Pada tahun 1970-an jilbab masih sangat jarang 

digunakan oleh perempuan muslim di Makassar, waktu itu 

perempuan masih menggunakan kerudung, tahun 1980-an jilbab 

mulai dikenal di Kota Makassar5. 

 Organisasi Islam pertama di kota Makassar adalah Syarikat 

Islam, mayoritas anggota yang bergabung merupakan laki-laki, 

                                                           

 5 Prawono Suaib Amin. 2017. Dari A’Bongong Ke Kerudung, Lalu Jilbab: Sejarah Jilbab di 
Makassar. http://seputarsulawesi.com/berita-dari-a%E2%80%99bongong-ke-kerudung-
lalu-jilbab-sejarah-jilbabisasi-di-makassar-3.html, diakses tanggal 21 Agustus 2017. 
 

http://seputarsulawesi.com/berita-dari-a%E2%80%99bongong-ke-kerudung-lalu-jilbab-sejarah-jilbabisasi-di-makassar-3.html
http://seputarsulawesi.com/berita-dari-a%E2%80%99bongong-ke-kerudung-lalu-jilbab-sejarah-jilbabisasi-di-makassar-3.html
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sementara untuk perempuan ada organisasi Aisyiyah 

Muhammadiya yang kala itu memberikan kontribusi yang besar 

bagi perempuan muslimah dalam hal berpakaian yang baik 

menurut agama Islam. 

C. Pemakaian Jilbab di Universitas Hasanuddin  

 Sebelum jilbab marak dipakai oleh mahasiswi ataupun 

perempuan-perempuan lainnya, awalnya jilbab masih dianggap 

kuno. Akhir dekade 1980-an, wanita yang berjilbab masih 

diidentikkan dengan kekolotan. Siswa, mahasiswa atau dosen yang 

berjilbab identik dengan fundamentalis yang ditejemahkan sebagai 

fanatisme dan radikalis dan harus dicurigai dan dibabat habis. 

Sementara dalam dunia kerja, jilbab diidentikkan dengan 

subyektivitas yang tidak profesional, kinerja yang tidak produktif  

dan performance yang tidak ‘menjual’ sehingga wanita berjilbab 

dilarang masuk dalam lingkungan kerja. Kini, wanita berjilbab, tak 

kurang jumlahnya dibandingkan pada tahun tahun 1970-an. 

Sejumlah institusi belakangan secara terbuka memberikan tempat 

bagi mereka yang berkeinginan untuk berjilbab sembari berkiprah 

dalam dunia kerja maupun dalam menuntut ilmu. Kini, telah banyak 

publik figure mulai dari artis, istri para pejabat mengenakan jilbab di 

ruang-ruang publik. Fenomena ini muncul seiring dengan makin 

banyaknya organisasi, baik itu yang komersial ataupun 

nonkomersial, yang ramai-ramai melembagakan diri dibawah label 
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institusi ke-Islaman. Pemakaian jilbab oleh mahasiswi Universitas 

Hasanuddin sendiri mulai marak di awal tahun 2011 (Purwati, 

2017:53-54).  

 Tahun 2011 adalah tahun terbentuknya komunitas hijbers. 

Perempuan muslimah yang tergabung dalam komunitas ini pandai  

memadu-madankan busana yang dipakai sehingga pemakainya 

terlihat lebih modis dan stylish (hijabers). Gaya berjilbab yang lebih 

modis ini, diperkenalkan pertama kali oleh seorang desainer muda 

Indonesia, yang bernama Dian Pelangi. Dian Pelangi mengaku risih 

terhadap pandangan bahwa perempuan yang memakai jilbab 

terkesan kuno, tua dan kampungan. Oleh karena itu ia mencoba 

mengkolaborasikan nilai religi dan fashion. Ia berusaha merubah 

citra negratif busana muslimah yang dianggap kuno menjadi  lebih 

trendi melalui rancangan-rancangan yang dikeluarkannyanya6.   

   

 

 

 

                                                           
6http://pipa-biru.blogspot.co.id/2014/07/menelisik-awal-mula-terbentuknya.html, 
diakses tanggal 9 Oktober 2017. 

 
 

http://pipa-biru.blogspot.co.id/2014/07/menelisik-awal-mula-terbentuknya.html
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BAB V 

Jilbab: Persepsi, Jenis, Alasan, Manfaat 

           Bab ini akan membahas mengenai kategori-kategori jilbab, 

persepsi mahasiswi mengenai jilbab, alasan mengenakan jilbab, 

serta manfaat apa yang diterima setelah mengenakan jilbab. 

A. Persepsi Mahasiswi Mengenai Jilbab 

   Persepsi mahasiswi berbeda-beda dalam memahami apa 

itu jilbab. Setelah saya melakukan wawancara dengan informan, 

ternyata persepsi mahasiswi berbeda satu dengan yang lainnya. 

Ada yang beranggapan bahawa jilbab itu adalah kain, pakaian yang 

longgar, dan jilbab merupakan suatu kewajiban dan penutup aurat. 

     Rakmat (dalam Hasbi, 2017:26) menjelaskan bahwa 

persepsi merupakan pengalaman tentang suatu objek, peristiwa 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

dan mentafsirkan pesan. Begitupun Persepsi mahasiswi dalam 

memahami jilbab berbeda beradasarkan jilbab jenis apa yang 

digunakan oleh mahasiswi. 

     Definisi jilbab menurut mahasiswi yang berjilbab syar’i 

adalah kain yang dikenakan untuk menutupi aurat, pakaian yang 
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longgar dan  merupakan kewajiban. Berikut ungakapan mahasiswi 

yang memahami jilbab sebagai kain. seperti ungkapan Wulan 

berikut ini:  

...Menurutku jilbab itu merupakan kain yang tidak 
transparan, dikarenakan dipake dari kepala yang 
melabuh hingga ke seluruh tubuh (menutupi bagian 
tubuh yang menonjol) sesuai dengan syariat, jilbab itu 
adalah kewajibab. Perempuan wajib memakai jilbab 
dan menutupi auratnya…(Wulan, 21 tahun, jilbab 
syar’i, 10 Mei 2017).  
 
Serupa tapi tak sama dengan apa yang diuangkapan Wulan, 

Mirna pun mengungkapkan bahwa jilbab itu merupakan kain, 

pemahaman Mirna lebih merujuk pada kain (sejenis baju kurung/ 

gamis) yang dipakai perempuan muslimah, sebagaimana yang 

diungkapkannya:  

…Jilbab itu adalah kain yang menjulur dari leher 
sampai mata kaki tanpa sekat, sejenis baju kurung/ 
gamis, bukan potongan (rok-baju) jadi jilbab bukan 
kerudung/khimar yang dipahami kebanyakan orang, 
adami juga dalam Al-Qur’an dimana wanita muslimah 
harusnya menjulurkan jilbab keseluru tubuh, ini ayat 
kalo tidak salah ada dalam surah An-Nur ayat 
59…(Mirna, 21 tahun, jilbab syar’i, 28 Mei 2017). 

 

Yanti pun demikian, memahami bahwa jilbab itu adalah kain dan  

digunakan untuk menutupi aurat. Seperti ungkapannya berikut ini:  

…Menurutku ini kak, jilbab itu kain yang digunakan 
digunakan untuk menutupi aurat perempuan. Karena 
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dengan kita berjilbab semua aurat dapat 
tertutupi…(Yanti, 20 tahun, jilbab syar’i, 25 April).  

 
Mahasiswi memahami bahwa jilbab itu merupakan kain yang 

dikenakan oleh perempuan muslimah untuk menutupi aurat. 

           Sedikit berbeda dengan apa yang dituturkan Wilan, Mirna 

dan Yanti, Uma menuturkan bahwa jilbab itu merupakan pakaian 

longgar yang dikenakan mulai dari leher dan menjulur sampai 

mata kaki. Berikut penuturannya:  

…Jilbab itu menurut  sepemahamanku ini nah, jilbab 
itu adalah pakaian yang longgar yang dipakai dari 
leher sampai menjulur ke kaki. Jilbab itu tidak ada 
sekatnya, biasanya ada itu orang pakeki jilbab yang 
besar, tapi masih pake rok, baju sama roknya pisah, 
dan tidak bersambung. Kalo sepemahanku itu belumpi 
dibilang jilbab (pakaian), jilbab itu menjulur tidak 
bersekat. Dalam surah Al-Ahzab juga sudah jelasmi 
bahwa jilbab itu dijulurkan…(Uma, 22 tahun, jilbab 
syar’i, 20 April 2017). 

Jilbab merupakan suatu kewajiban, Aya memahami bahwa 

jilbab itu adalah kewajiban bagi perempuan muslimah. Seperti 

ungkapannya: 

…Jilbab itu merupakan suatu kewajiban untuk 
seorang wanita yang mengaku beragama Islam dan 
sudah baliq. Jilbab adalah kain yang digunakan untuk 
menutupi aurat...(Aya, 20 tahun, jilbab syar’i, 28 April 
2017). 
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 Dari penuturan mahasiswi yang memakai jilbab syar’i, 

terlihat bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswi yang 

memakai jilbab syar’i dalam memahami jilbab. Dari apa yang 

diungkapkan mahasiswi, jilbab itu merupakai kain atau pakaian 

yang wajib digunakan oleh perempuan muslimah, Jilbab dipakai 

menjulur sampai dada, longgar, tidak tipis tidak pula menonjolkan 

lekuk tubuh dan tidak bersekat (menjulur sampai mata kaki). Dua 

(2) dari lima (5) mahasiswi yang berjilbab syar’i memahami jilbab 

sebagai kain atau pakaian yang wajib dikenakan oleh perempuan 

muslimah, kain atau pakaian ini dijulurkan dan tidak bersekat, 

mengacu pada surah Al-Ahzab ayat 59. Berikut kutipan ayat surah 

Al-Ahzab ayat 59:  

  

قلالنّبيياأْيّها ألْزواجكّّ يدْ المْؤمنينونساءوبناتكّْ

رحيم غفورا هللا وكان يْؤذْين فال يْعرْفن أن أدنى ذلك ّّ بيبهن جال من َعلَْيِهن َّ   

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 
perempuan, dan istri-istri mukmin “hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Yang 
demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 
itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyayang”.  

 

 Bahasan berikut berkaitan dengan defenisi jilbab menurut 

mahasiswi yang memakai jilbab biasa. Adapun defenisi jilbab 

menurut mahasiswi yang memakai jilbab biasa adalah: jilbab itu 
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adalah kain yang digunakan untuk menutupi  aurat (rambut), lebih 

modis, kain yang dikenakan di kepala. Sebagaimana ungkapan 

Zisah dan Gita, mereka berdua menuturkan bahwa jilbab itu adalah 

kain yang digunakan untuk menutupi aurat. Berikut ungkapan Zisah 

dan Gita:   

…Jilbab itu adalah kain yang digunakan untuk 
menutupi aurat. Aurat disini adalah rambut, jilbab 
memang digunakan untuk menutupi kepala…(Zisah, 
22 tahun, jilbab biasa, 8 Mei 2017). 
 
Gita menuturkan bahwa jilbab itu adalah penutup aurat. 

Berikut penuturannya:  

…Jilbab itu adalah penutup aurat, dan wajib 
digunakan. Jilbab itu dipakai untuk melindungi diri. 
Adami juga di dalam Al-Qur’an kalo disuruki’ para 
wanita untuk menutup aurat…(Gita, 20 tahun, jilbab 
biasa, 2 Mei 2017).  

      Tetapi tidak semua mahasiswi memahami bahwa jilbab itu 

adalah kain yang digunakan untuk menutupi aurat. Eki misalnya, 

memahami bahwa jilbab itu merupakan sesuatu yang lebih modis 

daripada kerudung. Seperti ungkapannya berikut ini:   

 …Jilbab itu sesuatu yang lebih modis daripada  
kerudung, sepemahaman saya begitu. Jilbab itu lebih 
modis dan beragam. Liatmi sekarang banyakmi 
macamnya jilbab…(Eki, 24 tahun, jilbab biasa, 22 
Mei). 
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Fito dan Lia, memahami jilbab sebagai kain yang digunakan 

untuk menutupi kepala. Seperti ungkapan Fito berikut ini: …Jilbab 

itu adalah kain yang digunakan untuk menutupi kepala. Karena 

dipakai dikepala  untuk menutupi rambut…(Fito, 21 tahun, jilbab 

biasa, 30 April 2017). 

Lia, memahami jilbab adalah kain yang dikenakan di kepala. 

Berikut penuturannya:  

…Jilbab itu apa di’…ya yang dikenakan di kepala. 
Maksudku kain yang dipakai di kepala untuk menutupi 
kepala kita. Itu menurut pemahamnku na kak 
hheeh…(Lia, 19 tahun, jilbab biasa, 23 April 2017). 
 

Mahasiswi yang memakai jilbab biasa berbeda persepsi 

dalam memahami jilbab. Ada yang memahami bahwa jilbab itu 

adalah penutup aurat (rambut), wajib digunakan, lebih modis 

daripada kerudung, kain yang digunakan untuk menutupi kepala.  

Kini ada tren penggunaan jilbab yang sedang disenangi oleh 

sebagaian perempuan muslimah yang memakai jilbab. Tren ini 

adalah penggunaan jilbab gaul. Jilbab gaul untuk saat ini populer 

dan dikenakan oleh sebagian perempuan yang memakai jilbab. 

Jilbab gaul juga dikenakan mahasiswi Universitas Hasanuddin. 

Berikut ini akan dibahas mengenai defenisi jilbab menurut 

mahasiswi yang memakai jilbab gaul. Adapun defenisi jilbab yang 
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didapatkan dari hasil wawancara dengan informan yang memakai 

jilbab gaul adalah jilbab itu kain yang dikenakan di kepala, jilbab 

yang tidak di model-model, jilbab itu adalah penutup aurat. Deje 

memahami bahwa jilbab itu kain yang dikenakan di kepala. seperti 

penuturannya:   

 …Jilbab menurut pemahanku ini, jilbab itu kain yang 
dikenakan untuk menutupi kepala. Karena memang 
dipakai di kepala kan hhhh…(Deje, 22 tahun, jilbab 
gaul, 22 Mei 2017). 

 
  Serupa tapi tak sama dengan apa yang diungkapkan Deje, 

Ira memahami bahwa jilbab itu adalah sesuatu yang dikenakan di 

kepala. Berikut apa yang diungkapkannya:  

 …Kalo yang saya pahami tohh, jilbab itu kain yang 

dikenakan di kepala untuk menutupi aurat, dalam hal 

ini adalah rambut, dari kecilka memang sudah 

ditanamkan bahwa rambut itu adalah aurat. Jadi 

termensetmi sampai sekarang kalo rambut itu adalah 

aurat…(Ira, 22 tahun, jilbab gaul, 9 Mei 2017). 

 

  Yarni pun menuturkan bahwa jilbab itu merupakan kain yang 

dikenakan di kepala. Berikut penuturannya:  

…Jilbab itu adalah kain yang dikenakan di kepala, dan 
ini wajib dikenakan oleh wanita muslimah untuk 
menutupi aurat kita…(Yarni, 22 tahun, jilbab gaul, 27 
Mei 2017). 
 

 Berbeda dengan apa yang diungkapkan Aulia, Aulia 

memahami bahwa jilbab itu adalah jilbab yang tidak di model-model 
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(jilbab syar’i). Seperti ungkapannya berikut ini: …Jilbab itu adalah 

jilbab yang tidak di model-model, begitu ji yang kutau kak. Kan 

yang saya pake ini jilbab gaul…(Aulia, 20 tahun, jilbab gaul, 18 Mei 

2017). 

Sita mengungkapkan hal yang berbeda, Sita memahami 

bahwa jilbab itu adalah penutup aurat. Seperti penuturannya:  

…Jiilbab itu adalah penutup aurat. Karena jilbab kita 
pake untuk menutup aurat kak. Liatmi kan dipake untu 
menutupi rambut kan kak. Rambut itu salah satu aurat 
perempuan. Setauku begitu, ituji kutau kak…(Sita, 21 
tahun, jilbab biasa, 26 April 2017). 
 

Pemahaman mahasiswi yang memakai jilbab gaul dalam 

memahami jilbab itu berbeda-beda. Ada yang memahami bahwa 

jilbab adalah kain yang dikenakan di kepala untuk menutupi aurat, 

jilbab yang tidak di model-model dan merupakan penutup aurat. 

Meskipun berbeda persepsi tetapi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pada dasarnya jilbab itu merupakan sesuatu yang digunakan untuk 

menutup aurat.  

Sementara untuk persepsi mahasiswi yang memakai jilbab 

syar’i terhadap mahasiswi yang memakai jilbab biasa dan jilbab 

gaul adalah mereka belum memakai pakaian yang sesuai (syar’i), 

namun patut diapresiasi karena mereka mau memakai jilbab. 

Seperti ungkapa Uma beriku ini: 
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…Jilbab biasa sama jilbab biasa menurutku tidak 
syar’i, karena mereka memang belum mengenakan 
pakaian sesuai dengan syariat. Namun mereka yang 
mengenakan jilbab apakah itu yang memakai jilbab 
biasa, gaul harus diberikan apresiasi karena sudah 
berusaha untuk menunjukkan identitas ke-Islamannya 
walau sesedikit papaun harus tetap didukung dan 
didoakan semoga mereka semakin baik. Bukannya 
malah dicela dan dijaruhkan…(Uma 22 tahun, jilbab 
syar’i, 20 April 2017). 

 

    Eki, mahasiswi yang memakai jilbab biasa, beranggapan 

bahwa sah-sah saja memakai jilbab model seperti apapun itu, 

apakah jilbab gaul atau jilbab syar’i, yang jelas tidak terlalu 

mengumbar aurat. Seperti ungkapannya berikut ini: 

 …Menurutku sah-sah saja kalo mahasiswi ada yang 
memakai jilbab gaul adan jilbab sayr’i, karena pasti 
mereka punya alasan tersendiri kenapa memilih 
memakai jilbab seperti itu. Tapi sebetulnya lebih baik 
sihh memakai jilbab syar’I, tapi saya ras kalo orang 
sudah berusaha menutup auratnya sudah merupakan 
awal yang baik. Karena kalo mauki berubah pasti 
butuh waktu lama. Karena kalo mauki pake yang 
betul-betul syar’I pasti tidak hanya dilihat dari tampilan 
saja tapi diliat juga kelakuannya, dan orang juga akan 
menilai hal tersebut. Jadi menurutku dan tanggapanku 
sah-sah ji orang kalo mau pake jilbab modelnya 
bagaimanapun itu…(Eki 24 tahun, jilbab biasa, 22 
Mei). 

 
 

   Tanggapan Ira, selaku mahasiswi yang memakai jilbab gaul, 

memandang mahasiwi yang memakai jilbab biasa dan jilbab syar’i, 

mereka memiliki rasa kepercayaan yang tinggi. Seperti 

penuturannya berikut ini: 
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…Pendapatku ini nahh, mahasiswi yang memakai 
jilbab biasa dan yang pake jilbab syar’i itu, apa dii’ 
saya rasa mereka memiliki rasa kepercayaan diri 
yang tinggi. Karena mereka masih memilih 
mengenakan jilbab syar’i dan jilbab biasa di masa 
yang sekarang ini banyakmi model jilbab istilah 
kerennya sekarang lebih modismi cara orang 
memakai jilbab. Tapi mereka masih bertahan…(Ira, 
22 tahun, jilbab gaul, 9 Mei 2017). 
 

   Mahasiswi baik itu yang memakai jilbab syar’i, jilbab biasa 

dan jilbab gaul, tidak ada yang memandang atau menanggapi 

negative model jilbab yang dipakai oleh mahasiswi, meskipun 

mahasiswi memiliki pemahaman berbeda dalam memahami jilbab. 

 
B. Jenis-Jenis Jilbab 

Jilbab kini banyak macamnya, beberapa jenis jilbab yang 

sering dikenakan oleh perempuan muslimah dan sering dilihat 

dalam kehidupan sehari-hari akan ditemui pula di kampus 

Universitas Hasanuddin. Berikut jenis-jenis jilbab:  

Pertama, jilbab syar’i, adapun pemaknaan dari jilbab syar’i 

itu sendiri adalah jilbab bukan jenis jilbab atau jilbab gaul yang 

sering dilihat seperti yang ada saat ini. Jilbab syar’i merupakan 

jenis pakaian yang digunakan dan telah sesuai dengan tuntunan 

Allah dan rasul-Nya (Utari dan Nina. 2015: 3).  
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Jilbab syar’i adalah jilbab besar, yaitu jilbab yang menutupi 

seluruh aurat, tidak menjadi perhiasan dan pusat perhatian, tidak 

tipis, tidak ketat, tidak menyerupai lelaki, tidak menyerupai wanita-

wanita kafir, tidak berparfum dan bukan termasuk pakaian syuhrah. 

Pakaian syuhrah adalah setiap pakaian yang dipakai dengan tujuan 

untuk meraih popularitas di tengah-tengah orang banyak, baik 

pakaian tersebut mahal (yang dipakai seseorang untuk berbangga 

dengan dunia dan perhiasannya) maupun pakaian yang bernilai 

rendah, yaitu pakaian yang dipakai seseorang untuk menampakkan 

kezuhudannya7. Lihat gambar jilbab syar’i pada gambar 4.1 dan 

4.2. 

                              

                                       Gambar 4.1 

Jilbab Syar’i (http://nomor2.blogspot.co.id) 
                                                           
7 Iman Kang. 2015. Dosa Dibalik Jilbab “Gaul” oleh Ustad  Abu Rufaid Agus Suseno, Lc. 
https://imanarif1.wordpress.com/2015/03/26/dosa-dibalik-jilbab-gaul-oleh-ust-abu-
rufaid-agus-suseno-lc/, diakses tanggal 25 September 2017. 
 

http://nomor2.blogspot.co.id/
https://imanarif1.wordpress.com/2015/03/26/dosa-dibalik-jilbab-gaul-oleh-ust-abu-rufaid-agus-suseno-lc/
https://imanarif1.wordpress.com/2015/03/26/dosa-dibalik-jilbab-gaul-oleh-ust-abu-rufaid-agus-suseno-lc/
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Gambar 4.2 

Mahasiswi yang  berjilbab syar’i (dokumentasi pribadi) 

 

Gambar di atas (jilbab syar’i) menunjukkan bahwa Jilbab 

dalam artian syar’i adalah pakaian yang lebar, dan menggunakan 

kerudung (jilbab yang diketahui secara umum) lebar pula, dijulurkan 

sampai menutupi bagian dada. Biasanya perempuan yang 

memakai jilbab syar’i juga menggunakan kaos kaki, yang nampak 

hanya muka dan telapak tangan.  
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Kedua, jilbab biasa adalah jilbab yang hampir sama dengan 

jilbab syar’i, namun dengan ukuran yang sedang, tidak sebesar 

jilbab syar’i8. Lihat gambar 4.3. 

             

      Gambar 4.3 

Mahasiswi yang  berjilbab biasa (dokumentasi pribadi) 

Ketiga, jilbab gaul merupakan jilbab yang sedang populer 

dikalangan perempuan muslimah saat ini. Jilbab gaul itu adalah 

jilbab yang dililit, biasanya dipadukan dengan pakaian yang ketat 

dan memperlihatkan lekuk tubuh, yang penting pakaian yang 

                                                           

8Ayu Pelangi. 2015. Dosa Dibalik Jilbab- Fenomena Kerudung Gaul. 
http://sahabatmuslimahku.blogspot.co.id/2015/11/dosa-dibalik-jilbab-
fenomena-kerudung.html, diakses tanggal 25 Sepetember 2017. 

http://sahabatmuslimahku.blogspot.co.id/2015/11/dosa-dibalik-jilbab-fenomena-kerudung.html
http://sahabatmuslimahku.blogspot.co.id/2015/11/dosa-dibalik-jilbab-fenomena-kerudung.html
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dikenakan panjang dan menutupi tangan dan kaki9. Lihat gambar 

4.4 dibawah ini: 

  

Gambar 4.4 

Mahasiswi yang berjilbab gaul (dokumentasi pribadi) 

 

Jilbab yang dikenakan oleh mahasiswi banyak mengalami 

perubahan. Model jilbab yang dipakai tidak langsung dipilih begitu 

saja, adapula mahasiswi yang langsung memakai jilbab pilihannya, 

padahal sebelumnya mahasiswi ini tidak memakai jilbab.  

Jilbab yang dipakai mahasiswi mengalami perubahan, ini 

terjadi seiring dengan semakin banyaknya jenis dan ragam model 

                                                           
9https://tujuhnovember.wordpress.com/jilbab-corner/bedanya-jilbab-gaul-dan-
jilbab-syari/, diakses tanggal 25 September 2017. 
 
 

https://tujuhnovember.wordpress.com/jilbab-corner/bedanya-jilbab-gaul-dan-jilbab-syari/
https://tujuhnovember.wordpress.com/jilbab-corner/bedanya-jilbab-gaul-dan-jilbab-syari/
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jilbab. Mahasiswi yang berjilbab syar’i, yang saya wawancarai 

menuturkan bahwa cara memakai jilbab mereka berubah. Jilbab 

syar’i, biasanya dipahami sebagai jilbab yang sesuai dengan 

tuntutan syari’at Islam, disini saya akan memaparkan bagaimana 

proses transformasi cara berjilbab mahasiswi hingga akhirnya 

memakai jilbab syar’i. Informan yang bernama Aya menuturkan 

kepada saya bahwa ia dulunya tidak langsung memakai jilbab 

syar’i. Jilbab yang pertama kali dipakainya adalah jilbab biasa dan 

jilbab langsung pasang. Berikut ungkapannya:  

…Sejak SMP ka, tepatnya kelas 1 mulaima pake 
jilbab, karena diharuskan waktu itu. Jilbabnya itu jilbab 
pasang dan itu pendek saat itu, jarang ada sampai 
menutupi dada. Belumpa juga kalo jilbab yang baik itu 
adalah jilbab syar’i dan ternyata kalo pakeki jilbab 
harus menutupi dada. Masuk SMA kelas 2 tepatnya 
mulaima pake jilbab syar’i,…(Aya, 20 tahun, jilbab 
syar’i, 27 April 2017). 

Saat melakukan wawancara dengan Yanti, menuturkan 

bahwa sudah lama memakai jilbab. Sejak masuk Sekolah Dasar 

(SD) sudah memakai jilbab, tetapi jilbab yang dipakai saat itu 

adalah jilbab yang tipis. Berikut penuturannya:  

…Sejak SD ka pake jilbab, karena diharuskan pake 
jilbab saat itu dan jilbab yang saya pake itu masih 
yang tipis, ituji yang ada di rumah, jadi saya pakemi 
itu. Mulanya pake jilbab syar’i pas masuk 
asrama…(Yanti, 20 Tahun, jilbab syar’i, 25 April 
2017). 
 
Uma, menuturkan pertama kali memakai jilbab setelah 

masuk Sekolah Menengah Pertama (SMA). Berikut ungkapan Uma: 
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…Sejak SMP mulai ma disitu pake jilbab, kebetulan 
masuk ka di Sekolah madrasah dulu. Kan kalo masuk 
Madrasah otomatis kita langsung pake jilbab, tidak 
boleh bilang tidak. Jilbab yang dipake dulu itu ya.. 
jilbab tipis, ituee yang kalo dipake kelihatanki 
rambutka dan jilbab pasang juga saya pake. Semester 
4 saya mulai pake jilbab syar’i…(Uma, 22 tahun, jilbab 
syar’i, 20 April 2017).  
 
Berbeda dengan informan sebelumnya, Mirna dan Wulan 

dulunya tidak memakai jilbab, dari yang dulunya tidak memakai 

jilbab langsung memakai jilbab syar’i, Berikut ungkapan Mirna: 

…Belum lamapa pake jilbab. Sejak jadi mahasiwa 
Unhas baruka pake. Apadi’ emm pakeka jilbab begini 
karena kutaumi dan yakinma bahwa menutup aurat 
adalah kewajiban, dan tidak bisamaki tawar-tawarki. 
Kalo ditanya jilbab model bagaimana yang saya pake 
ya’’’ jilbab (baju gamis) yang tidak ketat dan khimar 
langsung pasang (jilbab yang menutupi dada, pertama 
kali pake jilbab syar’i tahun 2015 kalo tidak salah 
ingatka heheh…(Mirna, 21 tahun, jilbab syar’i, 28 Mei 
2017). 
 

Wulan pun demikian, menuturkan bahwa belum lama 

memakai jilbab, dari yang dulunya sama sekali tidak memakai 

jilbab langsung secara bertahap memakai jilbab, dari yang awalnya 

memakai jilbab biasa, lambat laun memilih mengenakan jilbab 

syar’i. Berikut penuturannya:  

…Belum lama saya pake jilbab, Kurang lebih dari satu 
bulan yang lalu (April 2017). Dulu jilbab yang dipake 
itu jilbab yang masih belum seutuhnya jilbab, jilbab 
yang hanya berupa kain yang dijulurkan saja. Dulu 
belumpa tahu jilbab yang baik itu seperti apa dan 
masih awamka ilmu agama. Baru-baruja juga pake 
jilbab syar’i, bulan April kemarin baru mulai pake jilbab 
syar’i…(Wulan, 21 tahun, jilbab syar’i, 10 Mei 2017). 
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Perubahan pemakain jilbab mahasiswi yang memakai jilbab 

syar’i terjadi secara bertahap, adapula yang langsung memakai 

jilbab. 

Jilbab biasa merupakan salah satu pilihan jenis jilbab yang 

dipilih oleh mahasiswi karena lebih simple dari jilbab lainnya. Jilbab 

model ini terkesan lebih sederhana. Karenanya itu beberapa 

mahasiswi memilih model jilbab ini, meskipun awalnya mahasiswi 

telah mengenakan jilbab pasang ataupun jilbab yang kainnya tipis, 

namun pada akhirnya memilih mengenakan jilbab biasa. Berikut 

tahapan atau proses perubahan mahasiswi yang memakai jilbab 

biasa sebagai berikut: 

 Lia salah informan yang saya wawancarai menuturkan 

bahwa ia telah lama memakai dan mengenal jilbab sejak masuk 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Berikut penuturannya: 

…Sudah lama pake jilbabnya, sejak SMP kalo tidak 
salah, dan jilbab yang awalnya dipake itu jilbab 
pasang kak. Kan dulu waktu Sekolah jilbab yang 
dipake kebanyakan yang langsung pasang, dan sejak 
SMA pakemika jilbab biasa…(Lia, 19 tahun, jilbab 
biasa, 23 April 2017). 

Berbeda dengan Zisah, pertama kali ia memakai dan tahu 

jilbab biasa saat masuk Sekolah Menengah Atas (SMA). Berikut 

ungkapannya:  

…Sudah lima tahun tepatnya saya memakai jilbab, 
tepatnya itu sejak SMA, karena memang diharuskan 
dulu dan adami juga niat untuk pake jilbab. Jilbab 
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yang dipake itu ya’’ jilbab yang modelnya biasa yang 
dijulurkanji begitu, tidak di model-model, biasaka juga 
pake jilbab pasang…(Zisah, 22 tahun, jilbab biasa, 8 
Mei 2017). 
 

Sama halnya denga Zisah, Eki juga menuturkan bahwa 

pertama kali memakai jilbab waktu SMA, tepatnya setelah naik 

kelas 2 SMA dan mulai memakai jilbab biasa semester awal 

perkuliahan. Berikut penuturannya:  

…Alhamdulillah sudah lamama pake jilbab, tepat 
sejak naik kelas 2 SMA, karena memang sudah ada 
niat, ditambah dulu saya dan teman-teman saya 
disuruh memakai jilbab. Jilbab yang dipake dulu itu 
jilbab yang tipis ituee, yang kadang kalo pake yang 
warna putih kelihatanki rambut hehhe, dan mulai 
memakai jilbab biasa itu pas semester-semester awal 
kuliah kayaknya…(Eki, 23 tahun, jilbab biasa, 22 Mei 
2017). 
 

 Gita sendiri mengungkapkan bahwa ia telah lama memakai 

jilbab, tepatnya itu kelas lima (5) Sekolah Dasar (SD) dan awal 

mulanya memakai jilbab biasa itu semenjak SMA. Berikut 

ungkapannya:  

…Sudah dari kecil pake jilbab, sejak SD ka pake 
jilbab. Pertama kali pake jilbab yang itu.. jilbab 
langsung pasang. Kalo awal pake jilbab biasa itu 
sejak SMA…(Gita, 20 tahun, jilbab biasa, 2 Mei 2017). 
 
Beda halnya dengan Fito, dari yang dulunya tidak memakai 

jilbab, langsung memilih mengenakan jilbab, dan pilihannya jatuh 

ke jilbab biasa daripada jilbab lainnya. Berikut ungkapannya:  
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…Akhir tahun 2013 saya mulai pake jilbab. Jilbab 
yang pertama kali saya pake itu jilbab segi empat itu 
nanti pas dipake dimodel jadi jilbab biasa…(Fito, 21 
tahun, jilbab biasa, 30 April 2017). 

Terjadi perubahan pemakaian jenis jilbab di kalangan 

mahasiswi yang berjilbab biasa dari yang dulunya hanya tahu jilbab 

pasang menjadi tahu jilbab biasa. Ada yang mulai memakai jilbab  

setelah masuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama 

(SMP), Sekolah Menegah Atas (SMA), adapula yang memakai 

jilbab setelah menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin. 

 Mahasiswi yang dulunya hanya memakai jilbab biasa atau 

jilbab pasang seiring berjalan waktu dan semakin banyaknya ragam 

jilbab akhirnya mereka mengubah cara memakai jilbab, ada 

beberapa alasan sehingga mengenakan jilbab gaul, diantaranya 

adalah karena merasa cocok dengan memakai jilbab gaul. Yarni 

misalnya, pada saat saya melakukan wawancara dengannya 

mengatakan bahwa dulunya tidak memakai jilbab model yang ia 

pakai seperti sekarang ini (gaul), dulunya ia memakai jilbab segitiga 

(jilbab tipis) dan jilbab langsung pasang. Berikut ungkapannya:  

…Umur 13 Tahun saya sudah memakai jilbab, waktu 
SMP tepatnya. Jilbab yang saya pake dulu itu ya.. 
jilbab ituee yang kainnya tipis atau jilbab langsung 
pasang, dan kalo untuk pemakaian jilbab gaul sendiri, 
saya pake jilbab gaul itu kalo tidak salah ingatka ini 
nahh hehhh, semester 3 atau 4 mulaima pake jilbab 
gaul…(Yarni, 22 tahun, jilbab gaul, 27 Mei 2017). 
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 Sita sendiri memakai jilbab saat usianya 12 Tahun, saat itu 

dia melihat perempuan dalam keluarganya memakai jilbab hingga 

akhirnya ia pun memakai jilbab. Jilbab yang Gita kenakan saat itu 

adalah jilbab pasang. Berikut penuturannya:  

…Dulu itu saya, sebelum pakai jilbab seperti ini (jilbab 
gaul), saya pake jilbab pasangji. Karena dulu kan 
tidak banyakpi macamnya model jilbab. Kalo untuk 
pemakainnya jilbab gaul itu sejak SMA kak. Kalo 
keluar dan jalan sama teman mulaima pake jilbab gaul 
dan sampai sekarangmi kupake…(Sita, 21 tahun, 
jilbab gaul, 26 April 2017). 
 

Informan yang bernama Ira mengungkapkan bahwa ia  

sudah lama memakai jilbab, memakai jilbab saat ia sekolah Dasar. 

Ia memakai jilbab waktu itu karena diharuskan memakai jilbab ke 

sekolah. Jilbab yang ia pakai saat itu sama dengan jilbab yang 

dipakai Yarni dan Gita yaitu jilbab langsung pasang. Berikut 

ungkapannya:  

…Jilbab langsung pasang saya pake dulu. Namanya 
juga anak kecil, kadang kita pake apa-apa yang dikasi 
sama orang tua. Jilbab begitu dibelikan, jadi saya 
pakemi. Untuk pemakaian jilbab gaul sendiri waktu 
SMA, waktu kelas berapanya itu lupaka hhhh…(Ira, 
22 tahun, jilbab gaul, 9 Mei 2017). 
 
Pada saat melakukan wawancara dengan Deje, ia 

mengungkapkan bahwa ia memakai jilbab waktu masuk Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). Berikut penuturannya:  

…Masuk SMP ka pake jilbab, karena memang 
diharuskan dulu pake jilbab. Jilbab langsung pasang 
dulu kupake dan tidak di model, ituji jilbab yang ada 



64 

 

sama ituji juga yang kutau gang. Pas semester 4 
mulaima pake jilbab gaul, kan seniormaki hhh…(Deje, 
22 tahun, jilbab gaul, 22 Mei 2017). 
 

Perubahan berjilbab mahasiswi dari yang awalnya memakai 

jilbab pasang berubah memakai jilbab gaul. Lihat gambar 4.5.   

                   

Gambar 4.5. Jilbab Pasang (elegantria.com) dan jilbab gaul 

(dokumentasi pribadi) 

 
Lain halnya dengan Aulia, Aulia menuturkan bahwa dulunya   

ia tidak memakai jilbab, setelah mengenal ada yang namanya jilbab 

gaul, ia akhirnya memakai jilbab gaul. Berikut ungkapannya: 

…Semester 3 kak saya pake jilbab (jilbab gaul). Dulu 
kan saya tidak pake jilbab. Sejak tahu jilbab model ini, 
saya akhirnya coba dan ternyata cocok dengan 
fashion saya, jadi saya pakemi…(Aulia, 20 tahun, 
jilbab gaul, 18 Mei 2017). 
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C. Alasan Penggunaan Jilbab 

  Biasanya seseorang mempunyai alasan tertentu dalam 

memilih ataupun mengenakan pakaian jenis tertentu, tidak 

terkecuali mahasiswi yang mengenakan jilbab. Ada beberapa 

alasan yang melatarbelakangi sehingga mahasiswi mengenakan 

jilbab tertentu (jilbab syar’i, biasa dan gaul). Alasan pemakaian 

jilbab di kalangan mahasiswi Universitas Hasanuddin beragam, ada 

yang bersifat internal dan eksternal. Alasan- alasan tersebut antara 

lain, adalah karena mahasiswi tahu bahwa jilbab adalah perintah 

agama, praktis, ikut-ikutan, suka dan karena alasan fashion. 

1. Perintah Agama 

Allah menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, 

siapa diantara kamu yang lebih baik amalnya dan Dia Maha 

Perkasa, Maha Pengampun (QS. Al-Mulk: 2). Amal yang baik 

maksudnya disini adalah karena niatnya ikhlas saat melakukan 

sesuatu semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah SWT. 

Agar amal perbuatan bernilai baik disisi Allah, maka rujukannya 

adalah Al-Qur’an dan as-Sunnah. Salah satu kewajiban yang 

diperintahkan dan diwajibkan untuk perempuan adalah menutup 

auratnya.  

Semakin tinggi tingkat keyakinan seseorang maka semakin 

tinggi pula tingkat religiusitasnya. Religiusitas akan berimplikasi 
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pada sikap atau perilaku seseorang. Sikap religiusitas adalah 

keadaan dalam diri seseorang dalam merasakan dan mengakui 

adanya kekuatan tertinggi yang menaungi kehidupan manusia 

dengan cara melaksanakan semua perintah Tuhan sesuai dengan 

kemampuan manusia sesuai dengan kemampuannya, sehingga 

apa yang dilakukan akan membawa ketentraman dan ketenangan 

dalam hidupnya (Widjarno, dalam Pambudi, 2013:4). 

Wulan dan Uma menuturkan bahwa ia memilih mengenakan 

jilbab dikarenakan tahu bahwa itu merupakan kewajiban dan suatu 

perintah yang wajib dilakukan oleh perempuan muslimah, ini 

berlandaskan pada Al-Qur’an dan as-Sunnah, dan percaya bahwa 

apa yang dipakai adalah hal yang di ridhoi Allah SWT. Wulan 

misalnya, menuturkan: 

 …Samana wa atho’na (kami dengar dan kami taat). 
Jangan pernah menunda kebaikan saat perintah 
sudah datang dengan sangat jelas, dan pakea jilbab 
syar’i dikarenakan menurut saya ini adalah apa yang 
Allah ridhoi…(Wulan, 21 tahun, mahasiswa yang 
mengenakan jilbab syar’i, 10 Mei 2017). 

 Sedikit berbeda dengan apa yang dituturkan oleh Wulan, 

Uma menjelaskan kenapa ia akhirnya memutuskan memakai jilbab 

(syar’i), setelah tahu dan mampu menerima penjelasan mengenai 

jilbab. Uma mengatakan bahwa selama ini tidak pernah ada yang 

bisa menjawab pertanyaannya seputar jilbab. Tetapi setelah rajin 

ikut tarbiyah dan seseorang mampu menjawab pertanyaan-
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pertanyaannya selama ini maka ia pun memutuskan memakai jilbab 

syar’i. Berikut penuturan Uma saat saya melakukan wawancara 

dengannya: 

…Ada orang yang kutemui dan bisa jawab 
pertanyaanku dengan dalil dan bisa kuterima, masuk 
diakalku, jadi motivasiku itu itu mau melaksanakan 
hukum syariat dan perintah Allah. Sebagai anak 
belum kita kasi yang baik untuk bapakta dan jangan 
sampai juga kita menjerumuskan bapakta atau masuk 
neraka. Saya memilih jilbab seperti ini, karena sesuai 
dengan pemahaman saya, dan kembali lagi ke dalil. 
Jadi saya berpakain seperti ini karena saya tahu ini 
adalah aturan dalam Islam, dan kembali lagi ke dalil, 
Al-Qur;an dan as-Sunnah…(Uma, 22 tahun, jilbab 
syar’i, 20 April 2017). 

Yantipun menuturkan bahwa ia memakai jilbab dikarenakan 

tahu bahwa itu memakai jilbab adalah perintah agama dan wajib 

dipakai oleh perempuan muslimah. Berikut penuturannya:  

…Karena tahuka memakai jilbab itu adalah perintah 
dan wajib di pakai oleh seorang muslimah, apalagi 
kalo baliq maki…(Yanti, 20 tahun, jilbab syar’i, 25 April 
2017). 
 

  Mahasiswi  mengenakan jilbab dikarenakan mereka tahu 

bahwa itu adalah perintah agama. 

2. Kepraktisan 

 Seseorang biasanya, memakai suatu hal karena alasan 

tertentu, baik itu  berupa barang elektronik ataupun pakaian yang 

dikenakan sehari-hari. Untuk seorang perempuan yang memakai 

jilbab, seperti Eki, ia mengatakan bahwa lebih memilih model jilbab 
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seperti yang dipakaianya karena alasan praktis. Berikut 

penuturannya: …Saya memakai jilbab begini (biasa) karena lebih 

simple, tidak sukaka yang ribet-ribet…(Eki, 23 tahun, jilbab biasa, 

22  Mei 2017). 

 Eki pun menambahkan memakai jilbab seperti ini (biasa), 

karena ia orangnya tidak terlalu suka dengan hal-hal yang terlalu 

rumit. maka dari itu ia memakai jilbab biasa. seperti penuturannya 

berikut ini:  

…Jilbab biasa tapi tetap memperhatikan cocok 
tidaknya jilbab dan pakaian yang dipakai. Karena 
nyamannya ya model begini kalau terlalu bergaya 
juga tidak suka..yang biasa-biasa sajalahh. Makanya 
pilihanku jatuhmi di di jilbab ini (biasa)…(Eki, 23 
tahun, jilbab biasa, 22 Mei 2017). 

Sama halnya dengan Eki, Lia, Zisah dan Sita pun demikian, 

juga memilih mengenakan jilbab pilihannya dikarenakan alasan 

praktis. Berikut ungkapannya: 

…Pakeka jilbab model begini, karena gampangka 
modelki, tidak butuhka waktu lama pasangki. Tidak 
perlu lama-lama menghabiskan waktu di depan 
cermin hehehe…(Lia, 19 tahun, jilbab biasa, 23 April 
2017). 
 

 Serupa tapi tak sama dengan penuturan Eki dan Lia, Zisah 

pun demikian, mengungkapkan bahwa ia memakai jilbab pilihannya 

lantaran karena alasan praktis. Berikut penuturannya: …Lebih 

simple dan tidak memakan banyak waktu kalo dipasang. Lebih 
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nyaman kurasa pake jilbab begini… (Zisah, 22 tahun, jilbab biasa, 8 

Mei 2017). 

Begitupun dengan apa yang Sita tuturkan, meskipun ia 

mahasiswi yang memakai jilbab gaul tapi ia mengatakan memakai 

jilbab pilihannya dikarenakan ia mudah memakai jilbab pilihannya. 

Seperti penuturannya dibawah ini: …Pake jilbab begini karena 

gampang dipake dan gampang didapat dan lebih cocok disaya, dan 

gampang juga didapat heheh…(Sita, 21 tahun, jilbab gaul, 26 April 

2017). 

3. Ikut-Ikutan 

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam kehidupannya 

selalu melakukan interaksi dengan orang lain. Manusia juga 

cenderung mengadopsi apa yang dilihatnya. Seperti halnya Fito, 

mulanya tidak memamaki jilbab, tapi melihat temannya memakai 

jilbab ia pun mencoba, dari yang awalnya hanya sekedar mencoba 

memakai jilbab menjadi memakai jilbab. Berikut apa yang 

diturturkan Fito:  

…Karena bagus kuliat, makanya saya pake, banyak 
teman-teman juga pake. Yaa karena bagusnya saya 
liat dan saya coba dan cocok jadi saya pake, simpleki 
juga, sesuai dengan karakterku…(Fito, 21 tahun, 
jilbab biasa, 30 April 2017). 
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 Mahasiswi mengenakan jilbab pilihannya dikarenakan alasan 

praktis, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa ada pula 

mahasiswi yang mengenakan jilbab yang menurut orang lain 

membutuhkan waktu lebih lama untuk memakainya, tapi ia meresa 

itu tidak membutuhkan waktu yang lama baginya. Jadi kembali lagi 

ke diri individu itu sendiri bagaimana ia menyenangi apa yang 

dipakai dan lakukan, utamanya pada saat ia memakai jilbab. 

4. Suka 

Biasanya seseorang menyukai barang atau hal-hal tertentu. 

Ada yang bisa menjelaskan kenapa menyukai hal itu dan ada juga 

yang tidak bisa menjelaskan kenapa menyukai hal tersebut. Pada 

saat saya melakukan wawancara dengan Gita, ia menuturkan 

bahwa tidak ada alasan yang pasti kenapa memilih mengenakan 

jilbab pilihannya, ia menuturkan bahwa karena merasa suka dan 

sesuai dengan kepribadiannya. Berikut ungkapannya: 

…Satu karena belum pake jilbab syar’i, kedua lebih 
nyaman ja pake jilbab model begini, kusukaji makanya 
saya pake, tidak suka ka jilbab model lainnya kak, jadi 
inimi kupake, cocok kurasa disaya. Pernahja juga 
coba-coba pake jilbab gaul..tapi tidak cocokka, tidak 
kusuka, terlalu ribet, butuh waktu lama kalo di pasang 
…(Gita, 20 tahun, jilbab biasa, 2 Mei 2017). 
 

5. Fashion 

  Manusia dan fashion merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan, manusia dalam kehidupannya butuh pakaian dan  
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fashion antara individu satu dan lainnya berbeda-beda, perbedaab 

ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, baik itu laki-laki 

ataupun perempuan. Sekarang ini akan mudah menemukan 

perempuan yang mengenakan jilbab yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Saat berada di kampus Universitas Hasanuddin, 

akan mudah menemukan beragam model jilbab yang dikenakan 

mahasiswi beserta pakaian dan aksesoris yang mereka kenakan. 

Beberapa dari informan yang saya wawancarai mengatakan 

bahwa ia memakai jilbab karena alasan style atau fashion.  

Aulia salah satu informan yang mengenakan jilbab gaul  

mengatakan bahwa ia memakai jilbab dikarenakan fashionnya. 

Berikut penuturannya:  

 …Pakai..a jilbab begini (gaul), dikarenakan fashion 
kak. Fashion saya lebih mengarah ke jilbab gaul. 
Dulunya kan tidak pakeka jilbab kak, tapi saya sering 
lihat teman-teman atau mahasiswi yang memakai 
hijab/ jilbab gaul,  mulaika tertarik dan bagus saya liat, 
Makanya saya pakemi juga (Aulia, 20 tahun,  jilbab 
gaul, 18 Mei 2017). 

 

 Sama halnya dengan Deje, ia menuturkan bahwa ia 

memakai jilbab (gaul) dikarenakan alasan fashion. Ia memakai 

jilbab supaya terlihat keren dan modis. Berikut apa yang Deje 

katakan:  

…Pakeka jilbab (gaul) supaya terlihat keren dan 
tampil modis. Kan sekarang jilbab gaul banyak yang 
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pakai. Kita juga bisa modelki sesuai keinginanta… 
(Deje, 20 tahun, jilbab gaul, 22 Mei 2017). 
 

Mahasiswi mengenakan jilbab karena alasan fashion. 

Fashion menjadi salah satu alasan sehingga mahasiswi lebih 

memilih mengenakan jilbab gaul. 

Yarni pun demikian, ia mengatakan bahwa ia memakai jilbab 

(gaul) dikarenakan alasan modis dan style. Berikut penuturannya:  

…Kalo ditanya kenapa saya memakai jilbab gaul, ya.. 
karena kurasa cocok dengan style ku. Ditambah 
belumpa juga bisa memakai jilbab yang sesuai aturan, 
dan saya lebih suka memakai jilbab seperti ini karena 
terkesan modis, gaul ki juga…(Yarni, 22 tahun, jilbab 
gaul,  27 Mei 2017). 
 

Ira, mahasiswi yang memakai jilbab (gaul), dari hasil 

wawancara saya dengannya, ia menuturkan bahwa sebelumnya ia 

pernah sekolah Madrasah dan ia tahu betul seperti apa harusnya 

perempuan muslimah memakai pakaian namun, dikarenakan 

alasan fashion ia pun memakai jilbab gaul. Berikut apa yang 

diungkapkannya:  

…Kan saya pake jilbab ji dari dulu, tauja juga seperti 
apa itu jilbab seharusnya tapi ya begitumi’’’ takutnya 
kalo pake jilbab besar dan saya pake celana, takutnya 
tidak sesuai fashion. Bukanji juga karena mengikuti 
perkembangan zaman tapi saya kondisikanji, kalo 
pergi-pergi di tempat ramai pakai jilbab gaul, seperti 
acara-acara resmi begitu dan pergi kuliah, tanpa 
harus menonjolkan aurat…(Ira, 22 tahun, jilbab gaul, 9 
Mei 2017). 
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Meskipun, mahasiswi mengenakan jilbab gaul karena alasan  

fashion, tetapi mereka masih memperhatikan kesopanan dalam 

berpakain (aurat). 

Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi hingga 

akhirnya memutuskan memakai jilbab pilihannya (syar’i, biasa dan 

jilbab gaul). Alasan mahasiswi sehingga mengenakan jilbab 

berbeda satu sama lain, ada yang berjilbab dikarenakan telah 

mengetahui bahwa mengenakan jilbab adalah sebuah keharusan 

(perintah agama), ada yang mengenakan jilbab karena alasan 

parktis, ikut-ikutan, ada yang karena alasan suka sehingga 

mengenakan jilbab, adapula karena alasan fashion. 

D. Manfaat Berjilbab 

       Sebagai makhluk sosial, kita tentu harus melakukan interaksi 

dengan orang lain. Baik itu berinteraksi dengan sesama jenis 

ataupun dengan lawan jenisnya dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tinggal bagaimana kita bersikap dalam menjalani hidup. Namun 

tidak menutup kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, 

dengan memakai jilbab seseorang merasa dihargai, percaya diri, 

modis dan percaya diri, aman dan merasa terlindungi. 
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1. Merasa Dihargai 

 Demi menjalankan perintah agama, sebagian perempuan 

muslimah saat ini mulai memakai jilbab. Mereka memutuskan untuk 

menutup aurat mereka di era modern seperti yang ada saat ini. 

Tentu ini bukanlah pilihan mudah, melihat banyak pakaian dengan 

model yang semakin beragam, namun mereka akhirnya tetap 

meneguhkan hati mereka untuk memakai jilbab. Seperti yang 

diterangkan Lia, bahwa ia merasa lebih terlindungi.  Berikut 

ungkapannya:  

…Lebih terlindungi dari orang-orang yang berniat 
jahat. Lebih dihargaiki, tidak mudahki diganggu sama 
laki-laki…(Lia, 19 Tahun, mahasiswi yang memakai 
jilbab biasa, 23 April 2017). 

Sedikit berbeda dengan penuturan Lia, Gita pun demikian 

mengungkapkan bahwa ia merasa lebih dihargai setelah 

mengenakan jilbab. Berikut penuturannya:  

…Kalo misalkan saya toh kak, kalo ketemuka orang 
lebih memperbaiki diri, apa di’, dengan jilbab saya 
lebih tau bagaimana berperilaku dengan baik. Merasa 
dihargai, nda mudahki diganggu sama laki-laki, 
nahargaiki begitu…(Gita, 20 tahun, jilbab biasa, 2 Mei 
2017). 

 Senada dengan penuturan Lia dan Gita, Uma juga merasa 

lebih dihargai setelah mengenakan jilbab. Berikut apa yang 

diungkapkankannya:  
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…Manfaat yang dirasakan setelah memakai jilbab 
syar’i   yaitu, dulu sebelum saya memakai jilbab syar’i 
teman laki-laki saya suka ma’kobi-kobi, sekarang 
Alhamdulillah sudah tidak. Jadi manfaatnya itu bisa 
dibilang laki-laki lebih menghargai saya…(Uma, 20 
tahun, jilbab syar’i, 20 April 2017).  

Begitupun dengan apa yang diungkapkan Wulan, ia 

mengatakan bahwa ia merasa dihargai dan dihormati. Seperti apa 

yang diungkapkannya berikut ini:  

…Saya merasa lebih terjaga, lebih dihormati tentunya 
dan Masyaa Allah akhlak sangat mempengaruhi 
dengan apa yang kita kenakan. Intinya tidak ada 
mudharat yang saya dapatkan…(Wulan, 21 tahun, 
jilbab syar’i, 10 Mei 2017). 

 

Serupa tapi tak sama, seperti yang diungkapkan, Lita, Gita, 

Uma dan Wulan. Yarni mengatakan bahwa ia memakai jilbab 

seperti ini (jilbab gaul) selain karena merasa terlindungi dari laki-

laki, juga dikarenakan jilbab yang dikenakannya juga murah dan 

gampang didapatkan. Berikut ungkapannya:  

...Manfaat langsungnya mungkin belum terasa, tapi 
merasa terlindungika kurasa, baik kurasa perasaanku, 
laki-laki juga tidak berani mengganggu…(Yarni, 22 
tahun, jilbab gaul, 27 Mei 2017). 

Begitupun dengan apa yang di ungkapkan Aya dan Mirna, 

mereka mengatakan bahwa mereka juga merasa terlindungi, 

utamanya terlindungi dari pandangan lelaki. Seperti yang 

diungkapkan Aya berikut ini: 
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…Hati lebih tentram, selain itu juga terjaga dari 
pandangan laki-laki. Kan biasanya itu matanya laki-
laki kemana-mana kalo liatki cewek apalagi kalo 
pakaiannya ya..sedikit terbuka. Aman dan merasa 
terlindungika sejak pake jilbab…(Aya, 20 tahun, jilbab 
syar’i, 27 April 2017). 

 Sama halnya dengan yang diungkapkan Aya, Mirna pun  

mengatakan hal yang serupa. Berikut Ungkapannya:  

…Manfaatnya merasa damaika,  merasa terlindungi 
dan merasa dihargai dengan memakai jilbab dan 
pakaian seperti ini…(Mirna, 21 tahun, jilbab syar’i, 28 
Mei 2017). 
 

 Mahasiswi yang mengenakan jilbab, baik itu yang memakai 

jilbab syar’i, biasa dan gaul merasa aman saat memakai jilbab 

mereka. Mereka merasa dihargai, terlindungi, dan terhindarkan dari 

hal-hal negatif.              

2. Modis dan Percaya Diri 

  Modis artinya sedang mengikuti mode, berpakaian sesuai 

dengan mode yang paling terbaru10. Seseorang yang merasa 

dirinya mengikuti fashion akan merasa percaya diri. 

Kepercayaan diri adalah salah satu aspek kepribadian yang 

sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri 

yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan 

yang realistis bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud mereka 

                                                           
10 http://kbbi.web.id/modis, diakses tanggal 29 September 2017. 
 

http://kbbi.web.id/modis
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tetap berfikir positif dan dapat menerima keadaan yang 

dialaminya11. Sebagian mahasiswi mengatakan bahwa setelah 

mengenakan jilbab gaul, ia merasa terlihat lebih modis dan keren. 

Karena style seperti itu yang sedang populer sekarang ini. Seperti 

yang dituturkan oleh Aulia berikut ini: …Jilbab sepeti ini (jilbab gaul) 

membuat kita yang pakai terlihat modis, kekinian.…(Aulia, 20 

tahun, jilbab gaul, 18 Mei 2017). 

Aulia pun menambahkan bahwa meskipun memakai jilbab 

gaul, tetapi ia masih tahu bahwa seseorang yang memakai jilbab, 

tidak boleh terlalu menampakkan lekuk tubuhnya. Seperti 

penuturannya berikut ini: …Meskipun pakeka jilbab begini (jilbab 

gaul), tetapja juga tau begitu tau tidak bolehki pake pakaian ketat, 

jadi pakaian yang saya pake masih normalji. Jangan sampai 

pakaian yang dipake buat diri celaka. Bisa style dan kekinia, tapi 

jangan lupa agama hhhhh…(Aulia, 20 tahun, jilbab gaul, 18 Mei 

2017). 

Serupa tapi tak sama dengan apa yang diungkapkan Aulia, 

Berikut apa yang yang dituturkan Sita setelah mengenakan jilbab 

pilihannya: …Merasa baik, nyamanka pakai..i dan terlihat 

                                                           

11 Maqassary Al-Ardi. 2016. Pengertian Kepercayaan Diri. http://www.e-
jurnal.com/2014/03/pengertian-kepercayaan-diri.html, diakses tanggal 27 
September 2017. 

 

http://www.e-jurnal.com/2014/03/pengertian-kepercayaan-diri.html
http://www.e-jurnal.com/2014/03/pengertian-kepercayaan-diri.html
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modis…(Sita, 21 Tahun, mahasiswi yang memakai jilbab gaul, 26 

April 2017). 

Salah satu manfaat yang diterima mahasiwi setelah 

mengenakan jilbab adalah merasa percaya diri, Deje 

mengungkapkan bahwa merasa percaya diri setelah menegnakan 

jilbab. Seperti penuturannya berikut ini: …Lebih percaya dirika. 

Lebih kerenka kurasa pake jilbab begini…(Deje, 22 tahun, jilbab 

gaul, 22 Mei 2017). 

  Apa yang dipakai seseorang dapat menimbulkan rasa 

percaya diri bagi pemakainya. Mahasiswi yang mengenakan jilbab 

pun demikian, apa yang mereka pakai menimbulkan rasa percaya 

diri, merasa dirinya keren dan modis. 

1. Aman dan Terlindungi 

Ketika seseorang merasa aman, maka ia akan merasa 

terlindungi. Manfaat yang dirasakan mahasiswi setelah 

mengenakan adalah mereka merasa aman dan terlindungi. Fito 

mengungkapkan bahwa ia merasa aman setelah mengenakan 

jilbab. Berikut penuturannya: …Terjauhkan dari orang-orang jahat, 

bagaimana di’ emm lebih terjagaka kurasa, aman kurasa…(Fito, 21 

tahun, jilbab biasa, 20 April 2017). 



79 

 

Serupa tapi tak sama dengan apa yang diungkapakn Fito, Ira 

mengatakan bahwa jilbab itu manfaatnya cukup banyak. Berikut 

ungkapannya:  

…Rambut terlindungi, lebih terlindungi dari paparan 
sinar matahari. Bisa juga difungsikan jadi masker, 
lebih terlindungika kurasa. Merasa amanka juga pake 
jilbab…(Ira, 22 tahun, jilbab gaul, 9 Mei 2017). 

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa manfaat yang dirasakan oleh 

mahasiswi setelah mengenakan jilbab berbeda antara satu dengan 

yang lainnya. Mahasiswi yang mengenakan jilbab gaul merasa 

dirinya dihargai oleh laki-laki, merasa modis dan percaya diri, 

adapula yang merasa aman dan telindungi setelah mengenakan 

jilbab. 
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                                   BAB VI 

                                   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan yakni berupa 

hasil dari pembahasan data dan informasi yang telah diperoleh dari 

lokasi penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan yaitu: Pertama  

persepsi mahasiswi dalam memahami apa itu jilbab berbeda-beda 

berdasarkan jenis kategori jilbab yang dikenakan mahasiswi. 

Mahasiswi yang mengenakan jilbab syar’i memahami bahwa jilbab 

itu merupakain  kain dan pakaian yang dikenakan oleh perempuan 

muslimah, kain atau pakaian yang longgar, tidak menampakkan 

lekuk tubuh atau aurat pemakaianya. Mahasiswi yang mengenakan 

jilbab biasa memahami jilbab sebagai kain yang dikenakan di 

kepala dan sebagai penutup aurat, jilbab lebih modis. Sementara 

pemahaman mahasiswi yang memakai jilbab gaul memahami jilbab 

sebagai kain yang digunakan untuk menutupi aurat, jilbab itu 

adalah jilbab yang tidak di model-model dan jilbab merupakan 

penutup aurat. Kedua, Jenis-Jenis Jilbab yang dipakai oleh 

mahasiswi Universitas Hasanuddin ada tiga yaitu jilbab syar’i, biasa 

dan jilbab gaul. Pada dasarnya mahasiswi Universitas Hasanuddin 

sudah lama memakai jilbab, ada yang semenjak masuk Sekolah 
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Dasar (SD), Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Sekolah 

Menengah keatas, namun seiring berjalannya waktu terjadi 

perubahan cara memakai jilbab. Dari yang dulunya memakai jilbab 

biasa berubah memakai jilbab syar’i, adapula yang memakai jilbab 

gaul. 

  Ketiga, alasan yang melatarbelakangi mahasiswi sehingga 

mengenakan jilbab syar’I dikarenakan mahasiswi tahu bahwa itu 

merupakan perintah dan keharusan, mahasiswi tahu bahwa 

perempuan harus memakai jilbab dan menutup auratnya. Alasan 

mahasiswi yang memakai jilbab biasa memilih jilbab seperti yang 

mereka kenakan (jilbab biasa) ada yang dikarenakan merasa 

praktis jika ia memakai jilbab tersebut, merasa tidak memerlukan 

waktu lebih memakai jilbab. Ada yang karena melihat teman 

memakai jilbab hingga akhirnya memutuskan memakai jilbab, 

adapula yang memakai karena alasan suka dengan model jilbab 

(jilbab biasa) baginya jilbab lainnya tidak cocok dengan dirinya. 

Bagi mahasiswi yang memakai jilbab gaul, alasan kenapa akhirnya 

memilih mengenakan jilbab gaul, dikarenakan alasan fashion. 

Mahasiswi yang memakai jilbab gaul memilih mengenakan jilbab 

pilihannya karena menggangap dirinya lebih stylish, modis setelah 

mengenakan jilbab. 
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.  Keempat, Manfaat yang didapatkan mahasiswi setelah 

mengenakan jilbab, mereka (mahasiswi) merasa dihargai, modis 

dan percaya diri, serta merasa aman setelah mengenakan jilbab. 

  Jilbab saat ini bukan hanya sebagai simbol agama, akan 

tetapi ia juga  memiliki fungsi lain bagi pemakainya. Seseorang 

yang memakai jilbab akan merasa lebih terlindungi dan merasa 

aman.  

B. Saran 

  Setiap orang punya hak dalam memilih model pakaian dan 

cara mereka menggunakannya, begitupun dengan mahasiswi, kita 

lihat banyak model pakaian ataupun jilbab yang dikenakan oleh 

mahasiswi. Namun sering kali muncul persepsi mengenai jilbab, 

utamanya model yang jilbab tertentu yang disangkutpautkan 

dengan sikap dan kepribadian seseorang (baik atau buruk). 

Misalnya, jika seseorang memakai jilbab syar’i, dianggap lebih baik 

dibandingkan yang mengenakan jilbab gaul, yang masih 

menampakkan lekuk tubuh. Seharusnya anggapan tersebut  tidak 

demikian, baik atau buruk sifat seseorang tidak dilihat dari pakaian 

apa yang dikenakan, jangan jadikan pakaian menjadi tolak ukur 

baik atau buruknya seseorang.  
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