
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

   Jilbab berasal dari bahasa Arab yang jamaknya jalaabiib yang artinya 

pakaian yang lapang atau luas. Pengertiannya adalah pakaian yang lapang dan 

dapat menutup aurat wanita, kecuali muka dan kedua telapak tangan sampai 

pergelangan tangan saja yang ditampakkan (Mulhandy dkk, 2003:5). Jilbab 

merupakan  suatu simbol dan bukti keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. 

Jilbab dikenal sebagai busana yang memegang nilai-nilai kesopanan, 

kesederhanaan, dan tidak mencolok. Tampilannya terdiri dari beberapa kain besar 

dan lebar mulai dari kepala sampai kaki. Pakaiannya berlengan panjang dan 

terkadang masih memakai celana panjang. Tujuannya agar aurat tetap terjaga. 

  Jilbab lahir jauh sebelum datangnya Islam. Pakaian jilbab bukanlah 

monopoli masyarakat Arab, dan bukan pula berasal dari budaya mereka, menurut 

ulama filsof besar Iran kontemporer, Murthadha Muthahari jilbab atau pakaian 

tertutup telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno dan lebih melekat pada 

orang-orang Sassan Iran (Shihab, 2004:40). Pakar lain menambahkan bahwa 

orang-orang Arab meniru orang Persia yang mengikuti agama Zardasyt dan 

menilai wanita sebagai makhluk tidak suci, dan karena itu mereka diharuskan 

menutup seluruh tubuh mereka. 
1
 

   Busana muslim atau yang lebih dikenal dengan jilbab telah lama 

dikenal oleh bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan silam, dimana agama Islam 

mulai masuk di Indonesia pada abad ke-17. Pada jaman itu busana muslim di 

Indonesia masih terdapat ciri khas timur tengah. Pada tahun 1990an, jilbab identik 

dengan perempuan baik-baik  yang santun, ramah, berbudaya. Para penggunanya 

terbatas pada perempuan kalangan yang tinggi tingkat religiusitasnya. Menginjak 

awal abad ke-21, jilbab telah menjadi sebuah tren dalam dunia mode, dengan 

modifikasi di sana-sini (bahkan mungkin telah melenceng dari konsep dasarnya), 

para perempuan eksekutif muda dan para ABG pun nyaman untuk memakainya. 

Setelah ratusan tahun agama Islam masuk di Indonesia dan telah menjadi agama 
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yang paling banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, dan kini busana muslim 

semakin populer di Indonesia.  

   Di Indonesia masyarakat yang menggunakan jilbab sudah menjadi tren 

mode busana. Kita semua tahu bahwa Indonesia sebagian besar masyarakatnya 

adalah muslim dan sudah banyak yang menggunakan jilbab dalam kesehariannya. 

Tidak hanya wanita dewasa, para anak muda pun sudah banyak yang memakai 

jilbab. Bahkan banyak sekolah dan kampus negeri maupun swasta yang peserta 

didiknya menggunakan jilbab salah satunya seperti disalah satu perguruan tinggi 

swasta yang ada di Salatiga yaitu UKSW ada banyak mahasiswa yang 

menggunakan jilbab saat perkuliahan padahal kita tahu bawa UKSW merupakan 

universitas yang lingkungannya orang-orang nonmuslim namun terdapat salah 

satu fakultas  yang mahasiswinya banyak mengenakan jilbab yaitu fakultas FKIP-

PGSD.  

Beraneka jenis model jilbab digunakan oleh mahasiswi fakultas FKIP-

PGSD, sebagian besar mahasisiwi fakultas tersebut menggunakan jilbab dengan 

model funky seperti dipadukan dengan celana jeans, kemeja, ataupun kaos 

dengan berbagai model serta ditambah dengan aksesoris sehingga menjadi daya 

tarik tersendiri. Hal ini dikarenakan jaman semakin maju dan berkembang 

sehingga pakaian atau fashionpun semakin modies dan bervariasi. Bahkan studi 

tentang jilbab cenderung menyoroti perubahan jilbab sekarang atau yang lebih 

dikenal dengan jilbab funky sebagaimana yang diteliti oleh Sapto (2009)
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dimaksud jilbab funky disini adalah perempuan yang memakai jilbab dapat 

berkreasi dengan menutup bagian kepala kemudian memasukkan sisa kain 

kedalam baju dan dipadu pakaian press body sehingga terlihat lebih praktis. Di 

sebut jilbab funky karena konsep jilbab ini sangat memperhatikan mix and macth 

dengan gaya atau model busana lain, sehingga terlihat maching.  

 

Selain Sapto ternyata penelitian tentang jilbabpun juga sudah di teliti 

oleh Fantako Koes Riyadi dengan judul “Penyesuaian Diri Mahasiswa Muslim 

yang Memakai Jilbab di Fakultas Psikologi UKSW” salah satu mahasiswa dari 

fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana, dalam proses penyesuaian 
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diri mahasiswi muslim yang memakai jilbab di fakultas Psikologi, niat dan 

dukungan menjadi hal penting untuk bertahan di lingkungan UKSW.  

   Makna jilbab yang sesungguhnya pun menjadi bergeser akibat 

perkembangnya jaman. Pakar tafsir al-Biqai menyebut beberapa pendapat tentang 

makna jilbab antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita 

atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya atau semua 

pakaian yang menutupi badan wanita. Semua pendapat ini menurut ulama itu 

dapat merupakan makna jilbab. Kalau yang dimaksud dengan jilbab adalah baju 

maka ia adalah pakaian yang menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung maka 

perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehermya. Kalau maknanya 

pakaian yang menutupi baju maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya 

longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian (Shihab, 2004:88). Pada 

kenyataanya jilbab sudah menuai perubahan makna, yang tadinya jilbab adalah 

pakaian longgar yang menutup seluruh aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki 

kecuali muka dan telapak tangan, menjadi hanya sebuah krudung ketat yang 

menempel erat di leher serta pakaian yang digunakanpun tetap panjang namun 

juga memperlihatkan lekukan tubuh mereka.   

   Orang yang berjilbab ingin menyampaikan identitasnya lewat 

jilbabnya itu sendiri, kalau dia adalah seorang muslimah. Menjadi seorang 

muslim, tentu memiliki ciri-ciri yang melekatinya. Ciri-ciri tersebut menjadi 

identitas yang membedakan seorang muslim dengan golongan atau umat lainnya 

diantaranya aqidah yang bersih, beribadah yang benar, berakhlak yang baik pula, 

berusaha mengendalikan hawa nafsu. 
3
 

   Kebanyakan wanita berjilbab tidaklah semua atas dasar niat 

melaksanakan perintah agama. Ada banyak motif di balik wanita mengenakan 

jilbab. Ada yang karena status sosial agar lebih di hargai dan di segani di 

lingkungan masyarakat, ada pula yang karena alasan alasan tertentu misal untuk 

kecantikan, biar tambah putih dan lain-lain. (Wawancara dengan Nia, 7 Januari 

2013) 

   Seseorang perempuan yang memutuskan memakai jilbab harus mampu 

mencerminkan karakter Islam baik melalui sikap, perilaku, maupun ucapan. 

Seorang muslim yang baik hendaknya memiliki sikap dan perilaku yang baik pula. 
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Akan tetapi kenyataanya, perempuan yang berjilbab belum tentu berperilaku baik 

seperti apa yang telah diajarkan dalam agama islam. Jilbab bukan jaminan orang 

tersebut berperilaku baik. Kalau orang awam menilai orang berjilbab pasti di 

identikan dengan perempuan yang alim,yang taat beribadah dan lain-lain, dengan 

celah yang seperti itu ternyata banyak kaum hawa terutama mereka yang 

sebenarnya jauh dari kata taat, jauh dari perilaku-perilaku islami yang 

memanfaatkan hal itu. 

    Berdasarkan uraian diatas maka penulis meneliti makna jilbab dalam 

mengkomunikasikan identitas muslimah. Jadi bagaimana mahasiswi FKIP-PGSD 

memaknai jilbab yang mereka pakai. Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah 

bahwa secara umum kita mengenal jilbab sebagai busana yang menjaga 

kesopanan. Kita juga menganggap orang yang berjilbab itu orang yang alim, taat 

agama, dapat menjaga perilakunya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah bagaimana mahasiswi berjilbab di FKIP-PGSD memaknai jilbab yang 

mereka pakai? Apakah sudah mengkomunikasikan identitas muslimah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan tentang makna jilbab oleh 

mahasiswi FKIP-PGSD di UKSW Salatiga dalam mengkomunikasikan identitas 

muslimah. 

 

 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat, 

antara lain:  

 

a. Manfaat Teoritis 



Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah pengetahuan tentang 

makna jilbab dalam mengkomunikasikan identitas muslimah. 

a. Manfaat Praktis 

menambah wawasan bagi pembaca tentang makna jilbab sesungguhnya. 

Jilbab itu pada dasarnya orang memaknai sebagai busana muslimah tapi tiap 

orang relative memaknai jilbab tersebut. Selain itu ingin menyampaikan 

kepada pembaca atau menyadarkan kepada pembaca bahwa tidak semuanya 

orang yang berjilbab berkelakuan baik seperti apa yang telah diajarkan di 

agama Islam.  

  

1.5 Batasan Penelitian 

 Dalam penelitian ini konsep-konsep yang akan digunakan antara lain: 

a. Makna jilbab 

Makna jilbab yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah makna 

memakai jilbab bagi mahasiswi berjilbab FKIP-PGSD.  

b. Identitas muslimah 

Orang yang berjilbab sudah pasti identitas yang melekat di dirinya 

adalah dia seorang muslim. Identitas merupakan bentuk ciri-ciri atau 

tanda pengenalan diri. Dengan ciri-ciri tertentu, seseorang ingin dikenali 

oleh orang lain dan orang lain pun dapat mengenali seseorang tersebut. 

Selain itu, identitas juga sebagai bentuk pengakuan diri, individu yang 

ingin diakui keberadaannya oleh individu lain, sebuah pengukuhan 

eksistensi diri. Sedangkan identitas muslimah disini adalah aqidah yang 

bersih, beribadah yang benar,  berakhlak yang baik, serta berusaha 

mengendalikan hawa nafsu. 

c. Komunikasi  

Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, 

gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Pada umumnya, komunikasi 

dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua 

belah pihak. Menurut Effendy (2003), komunikasi adalah proses 

penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk 

memberitahu, mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara lisan 

(langsung) ataupun tidak langsung (melalui media). Komunikasi yang 



dimaksud dalam penelitian ini apakah mahasiswi FKIP-PGSD sudah 

mengkomunikasikan seorang identitas muslimah  

d. Mahasiswi  

Mahasisiwi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kelompok 

masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan formal tingkat tinggi. 

Mahasiswi yang berkuliah di UKSW berasal dari berbagai kalangan 

hampir sebagian besar mahasiswanya berasal dari daerah luar Jawa dan 

beragama non muslim. Disini peneliti hanya memfokuskan pada 

mahasiswi FKIP-PGSD yang berjilbab. 

e. UKSW fakultas FKIP-PGSD  

 FKIP-PGSD adalah Fakultas Ilmu Keguruaan dan Ilmu Pendidikan  

Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 

 

 

 

 

 

 

 


