
BAB V 

MAKNA JILBAB DALAM MENGKOMUNIKASIKAN 

IDENTITAS MUSLIMAH 

Pada bab ini akan membahas hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Selain dimaksudkan untuk menjawab persoalan penelitian, pembahasan yang 

menyentuh pada hal-hal atau masalah-masalah yang bertautan atau bertalian dengan 

persoalan penelitian. Pembahasan ini meliputi: pertama, keberadaan mahasiswi 

berjilbab di tengah kampus nasrani, kedua, alasan mengenakan jilbab, ketiga, makna 

jilbab dan keempat identitas .   

 5.1  Keberadaan Mahasiswi Berjilbab di Tengah Kampus Nasrani 

Universitas Kristen Satya Wacana merupakan universitas swasta yang 

ada di kota Salatiga. Universitas ini jelas universitas kristen. Banyak diantara 

mahasiswa dan mahasiswinya berasal dari luar jawa yang memang notabennya 

beragama non muslim.  

Walaupun UKSW adalah universitas kristen, ternyata mahasiswa 

maupun mahasiswinya ada yang beragama non kristiani. UKSW memang 

membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin melanjutkan studi D3, S1, 

S2, dan S3 dari berbagai agama. Universitas ini tidak membatasi 

mahasiswanya berpenampilan sesuai agamanya. Seperti halnya jilbab, 

sekarang ini banyak kita lihat mahasiswi yang beragama Islam mengenakan 

jilbab di kampus. Dulunya memang jarang sekali kita lihat ada mahasiswi 

yang berjilbab, tetapi selang berjalannya waktu serta tren mode yang selalu 

berkembang menjadikan jilbab sebagai tren mode saat ini.  

Mahasiswi di kampus UKSW kini tidak malu lagi untuk menunjukkan 

identitasnya kalau dia seorang muslimah yaitu dengan menggunakan jilbab. 

Jilbab yang kebanyakan mahasiswi pakai adalah jilbab funky. Jilbab yang 

dipadukan dengan baju atau kaos berlengan panjang serta menggunakan 

celana jeans. Alasannya mereka menggunakan jilbab funky karena jilbab 

tersebut dirasa lebih simple dan tidak ribet. Seperti yang diungkapkan oleh 

informan yang bernama Nia. 



“aku pakai jilbab model ini soalnya biar simple terus ngga ribet, cuma 

pake kaos, celana jeans sama jilbab segitiga” (Nia, 7 Januari 2013) 

 

Sementara S mengungkapkan bahwa dia mengenakan jilbab funky 

karena lebih mengikuti tren teman-temannya serta lebih simple dan enak 

dilihat. 

“aku tu ngikutin model jilbab di kampus mbak, yang di pakai teman-

temanku, lagian juga simple terus enak diliat juga” (S, 14 Februari 

2013) 

 

Sedangkan Ana mengungkapkan bahwa dia memakai jilbab funky 

karena bukan mengikuti tren tetapi agar tidak ribet, walaupun dia memakai 

jilbab funky dia tetap memakai jilbab sampai menutupi dada dan bajunya 

panjang menutupi pantat. Celana yang digunakan juga tidak terlalu ketat.  

“saya bukan ngikuti tren sih, cuma biar ngga ribet kan cuma kuliah 

doank lagian saya memakai kerudungnya kan nutupin dada terus baju 

atau kaos yang saya pakai agak panjang pokoknya nutupin pantat lah, 

celananya juga tidak ketat juga” (Ana, 14 Februari 2013) 

 

Ina juga mengungkapkan, model jilbab yang dipakai lebih enak dan 

tidak ribet. Lebih bebas pakai celana bisa ngangkang atau apalah dari pada 

pakai rok. Lalu atasannya memakai jilbab oblongan atau jilbab langsung 

pakai.  

“luweh enak wae nganggo jilbab ngene, soale ra ribet og. Nek nganggo 

katok kan penak bebas iso ngangkang-ngangkang timbang nganggo 

rok. Lagian ak yo nganggo jilbab seng oblongan ben gampang ra sah 

ndadak beneke” (Ina, 17 Februari 2013) 

 

Javid juga mengungkapkan alasan dia memakai jilbab funky adalah 

bukan cuma lebih simple tetapi dia juga terpaksa memakai jilbab funky karena 

apabila mau memakai baju dengan berbagai model, dia sangat kesulitan 

karena badannya yang agak besar. Yang penting sopan. 



 “bukan cuma simple doank mbak, ak yo kepekso soale ra ono seng 

cukup awakku kan gede, nek meh cari model laine angel. Aku yang 

penting sopan udah itu tok” (Javid, 16 Februari 2013) 

 

Dari beberapa alasan yang diungkapkan oleh mahasiswi berjilbab 

tersebut mereka memilih jilbab funky sebagai pakaian mereka saat menjalani 

perkuliahan karena  jilbab tersebut memang simple, dan tidak ribet sehingga 

mereka merasa nyaman untuk menggunakannya.  

Mereka semua menyadari kalau UKSW merupakan kampus kristen, 

dan mayoritas mahasiswi maupun mahasiwanya beragama non muslim tetapi 

diantara mereka tidak ada keinginan untuk melepaskan jilbabnya walaupun 

teman-teman dekat mereka tidak mengenakan jilbab. Seperti apa yang 

diungkapkan Ana, walaupun dalam kondisi atau situasi apapun dia tidak akan 

melepaskan jilbabnya karena dia memakai jilbab berdasarkan dari hati dengan 

tulus, ikhlas.  

 “astagfirullah engga lah, saya ngga ada niat mau copot jilbab. Saya kan 

memakainya dari hati yang tulus ikhlas,,lagipula udah lama juga saya 

ingin memakai jilbab mbak” (Ana, 14 Februari 2013) 

 

Beda lagi dengan apa yang diungkapkan Ina, dia akan ikut teman-

temannya apabila teman-temannya memakai jilbab dia juga akan memakai 

jilbab. Tetapi jika kebanyakan teman dia banyak yang tidak memakai jilbab 

dia juga tidak akan memakai jilbab. Masa bodo apa kata orang.  

 “nek neng kampus kanca-kancaku okeh seng nganngo jilbab ak yo 

melu nganggo, tapi nek kancaku do ra nganngo, ak yo melu-melu ora 

nganngo. Jidor meh uwong ngomong opo” (Ina, 17 Februari 2013) 

 

Sementara S mengungkapkan, dia dari awal masuk kuliah sudah 

memakai jilbab jadi kalau teman-temannya banyak yang tidak pakai jilbab, dia 

tidak akan mengikuti temannya.  

 “kan ak masuk kuliah uwes makai jilbab, malahan pas ak OMB seng 

nganggo jilbab sekelas itu cuma dua orang tok mbak,,seandainya 

temen-temenku pada ga pakai jilbab ak ga meh ikut-ikut og mbak” (S, 

14 Februari 2013) 



 

Javid mengungkapkan dia juga tidak akan pernah mencopot jilbabnya. 

walaupun teman dia tidak jilbaban dia tidak akan pernah ikut-ikutan. 

 “ora lah moso aku meh nyopot jilbab seandainya kancaku ra nganggo 

jilbab, aku ra meh melu-melu og” (Javid, 16 Februari 2013) 

 

Sama halnya dengan yang diungkapkan Javid, Nia sendiripun juga 

begitu dia tidak akan melepas jilbabnya walaupun teman-temannya banyak 

yang tidak memakai jilbab. 

“ngga, aku ngga ada niat lepas jilbab meskipun temen deketku pada 

ngga pake jilbab” (Nia, 7 Januari 2013) 

 

Jadi walaupun di tengah kampus kristen dan banyak teman-temannya 

yang tidak memakai jilbab para informan tidak ada niat untuk mencopot 

jilbabnya kecuali informan yang bernama Ina, Ina memakai jilbab mengikuti 

teman-temannya 

 

 5.2  Makna Jilbab bagi Mahasiswi Berjilbab di FKIP-PGSD 

Saat ini jilbab mengalami pergeseran makna. Setiap perempuan yang 

memutuskan memakai jilbab pasti memiliki makna yang mendasari dia 

memakai jilbab. Ada yang memaknai jilbab sebagai kewajiban seorang 

muslimah, sebagai penutup aurat, ,  

  5.2.1  Informan Ana 

Ana mulai memasuki perkuliahan pada tahun 2009. Saat kuliah 

di Fakultas Fkip-pgsd dia belum memakai jilbab. Ia mulai memakai 

jilbab pada awal semester 5. Karena dia merasa takut tidak 

diperbolehkan kalau memakai jilbab di universitas UKSW yang jelas-

jelas universitas kristen yang mayoritas mahasiswa dan mahasiswinya 

beragama non muslim. Takut di deskriminasi. Karena dulunya dia 

memiliki teman yang kuliah di UKSW yang dulunya waktu SMA 

temannya ana memakai jilbab tapi ketika temannya Ana kuliah di 



UKSW dia tidak memakai jilbab karena tidak diperbolehkan dari pihak 

kampus.  

Dia mengenakan jilbab berdasarkan hati nurani. Karena dari 

dulu sebenarnya Ana ingin mengenakan jilbab namun terhalang 

berbagai masalah dan akhirnya baru semester 5 ini dia memantapkan 

hati untuk segera mengenakan jilbab. Alasan dia mengenakan jilbab 

adalah jilbab dia menyadari jilbab merupakan kewajiban seorang 

muslimah. Karena seorang muslimah wajib menutupi auratnya. 

 

“alesan saya make jilbab tu ya saya menyadari kalau jilbab itu 

kewajiban seorang muslimah, karena seorang muslimah yang 

benar harus menutupi auratnya. Kalau menurut saya jilbab 

merupakan suatu kebaikan jadi jangan menunda nunda untuk 

memakainya” (Ana, 14 Februari 2013) 

 

Selama dia mengenakan jilbab dia bisa mengontrol ucapan 

serta kelakuannya. Makna jilbab bagi dia adalah suatu kewajiban 

muslim serta jilbab sebagai alat supaya kita lebih menjaga kelakuan 

dan sikap kita serta ucapan kita karena bagi dia tidak pantes kalau 

orang yang memakai jilbab tetapi kelakuanya negatif.  

Hal tersebut peneliti buktikan dengan kroscek ke teman 

dekatnya yang bernama Gilang. Dan ternyata Gilang juga bilang 

bahwa dia memang baik. Selama ini dia tidak pernah neko neko dalam 

bersikap. Bahkan kalau lagi main lalu tiba waktunya shalat sesegera 

mungkin dia melaksanakan shalat. Dulu memang sebelum mengenakan 

jilbab, Ana masih bongkar copot jilbab. Jadi ketika main dia memakai 

jilbab namun ketika kuliah dia tidak memakai jilbab sama sekali. 

Selama proses penelitian, peneliti tidak pernah menemukan hal aneh 

aneh yang dilakukan oleh Ana. Dia sopan, benar-benar menjaga 

kelauannya serta ucapan, ibadahnya juga lancar, dia benar-benar 

menaati peraturan agama. Karena dia melakukannya benar-benar dari 

hati jadi dia merasa ikhlas lahir batin dalam menjalankan semua 

perintah yang diajarkan di dalam agama Islam maupun di dalam Al-

Quran.  



 

   5.2.2 Informan Javid 

Dia mulai memasuki perkuliahan pada tahun 2010. Pada saat 

memasuki perkuliahanpun dia sudah memakai jilbab. Dia memakai 

jilbab sejak umur 9 tahun. Alasan dia memakai jilbab karena jilbab 

merupakan syariat agama selain itu kakak serta ibunya juga memakai 

jilbab jadi dia juga ikut memakai jilbab.  

“alesanku ki nganggo jilbab, jilbab kan merupakan syariat 

Islam yang harus di taati, terus alesan laine keluargaku kan 

mbakku, ibukku nganggo jilbab kabeh jadi aku yo melu-melu” 

(javid, 16 Februari 2013) 

 

Javid mengenakan jilbab berdasarkan hati nurani, ternyata selama dia 

mengenakan jilbab dia belum bisa mengontrol perilakunya. Dia 

mengatakan kepada peneliti bahwa dia memang merokok. Sejak SMA 

dia mulai merokok. Karena faktor teman-temannya dia menjadi seperti 

itu. Orang tua Javid pun mengetahui perilaku anaknya. Orang tuanya 

sudah pasti merasa kecewa dengan kelakuannya. Namun orang tua 

cuma bisa menasehati dan dia disuruh berhenti merokok. Namun 

selang berjalannya waktu perlahan lahan diapun bisa merubah pelan-

pelan perilakunya. Karena tidak sepantasnya perempuan berjilbab, 

tetapi kelakuannya negatif. Bahkan bukan hanya merokok saja. Namun 

ada hal lain yang dilakukan Javid yaitu dalam masalah pribadinya. Dia 

jujur sangat susah untuk menahan hawa nafsunya ketika bersama 

pasanganya. Ketika dia sudah bersama pasanganya banyak hal yang 

dia lakukan untuk sama-sama menyenangkan satu sama lain seperti 

ciuman, pegang-pegangan peluk-pelukkan. Selama penelitian, Javid 

sama sekali tidak merasa sungkan untuk bercerita tentang kehidupan 

pribadinya ke peneliti. Dia merasa enjoy dan nyaman ketika berbicara 

tentang kehidupan pribadinya.  

 Teman Javid yang berinisial “C” mengenal Javid sudah 3 

tahun. C bilang memang ketika main Javid merokok. C sebagai 



temannya kaget sekali ketika melihat temannya merokok apalagi dia 

berjilbab. 

“deknen ki ngerokok lo nek dolan, aku we yo kaget og ndelok 

deknen ngerokok padalo deknen jilbapan, kan koyoke aneh wae 

di sawang” 

 

Sebenarnya tidak pantas apabila seorang perempuan berjilbab 

berkelakuan negatif seperti itu. Namun saat ini Javid berkata dia sudah 

sadar apabila kelakuannya selama ini salah. Salah dalam hal merokok. 

Selama peneliti melakukan wawancara memang Javid agak malu-malu 

untuk membuka semua kehidupan pribadinya ke peneliti. Makna jilbab 

bagi Javid adalah untuk menjaga tubuh serta kehormatan dia. Jadi 

berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan Javid maupun 

wawancara dengan C, bisa disimpulkan bahwa dia memakai jilbab 

memang untuk menjaga tubuh serta kehormatannya namun 

kelakuannya tidak mencerminkan sama sekali kalau dia seorang 

muslimah yang baik. Image dia, di mata orang sudah negatif. Dimana 

dia seorang perempuan berjilbab tidak sepantasnya berkelakuan 

menyimpang seperti itu. Apalagi dia berjilbab seharusnya dia lebih 

bisa mengontrol perilakunya. Karena menurut pandangan orang umum, 

perempuan berjilbab adalah perempuan yang alim, taat agama, 

perempuan yang dapat menjaga sikap maupun perilakunya.   

 

 

 

 

  5.2.3 Informan Ina 

Ina mulai mengenakan jilbab sejak semester 2. Alesan dia 

menggunakan jilbab karena dia ikut-ikut temannya. Selain ikut-ikut 

temannya alasan dia menggunakan jilbab supaya menutupi rambutnya 

yang mengembang.  

“aku ki mbiyen jilbapan goro-goro aku melu-melu kancaku 

kuliah. Tak delok kancaku kayane adem nek nganggo jilbab, 



terus tak jajal eh ternyata adem tenan. Terus ki tak jajal terus eh 

sui-sui males meh copot. Yo wes dienggo wae nganti saiki. 

Terus mbek nutupi rambutku seng ngembang. Lagian nek nggo 

jilbab ki enak kok nek meh lungo meh dewe rambute acak 

acakan kan tinggal di nggoni jilbabkan wes bar” (Ina, 17 

Februari 2013) 

 

Sebenarnya dia dari hati tidak ada keinginan sama sekali 

menggunakan jilbab. Makna jilbab bagi diapun hanya sekedar untuk 

menutupi rambutnya yang mengembang serta sebagai penutup aurat. 

Tapi kenyataanya dia masih buka tutup memakai jilbab. Dia pertama 

menggunakan jilbab tidak dari hati nurani. Dia kadang-kadang 

memakai jilbab. Maksudnya dalam beberapa hari dia memakai jilbab 

lalu besoknya tidak memakai jilbab dia pun tidak peduli apa kata 

orang. 

“ak nganggo jilbab kan kadang-kadang. Maksute pirang-pirang 

dino ak nganggo jilbab terus sesoke ak ra nganggo jilbab. jidor 

uwong meh ngomong opo aku ra peduli” (Ina, 17 Februari 

2013) 

 

Ina mengatakan bahwa Kalau dia memakai jilbab dia cenderung 

pendiam, tidak banyak omong. Tetapi kalau di copot, dia tidak bisa 

ngontrol ucapannya namun saat ini dia lagi berlatih untuk bisa 

mengontol ucapannya yang terkadang ngomong kasar.  Selain itu 

dia mengaku dia juga tidak bisa ngontrol perilakunya ketika saat 

pacaran. Dia mengaku sudah pernah melakukan hubungan intim 

dengan pasangannya. Teman dekatnya Ina pun yang bernama Indah 

juga bilang seperti itu. Indah mengenal Ina sejak dia masih SMP 

hingga sekarang.  

  5.2.4 Informan Nia 

Dari SMA dia sudah mengenakan jilbab. Alasan pertama kali 

dia memakai jilbab supaya sopan dilihat, tidak kena panas, tidak takut 

terkena matahari, tidak takut kulitnya hitam. Dia sendiri juga bilang dia 

memakai jilbab karena mangikuti sedikit tren fashion.  



“alesan ak pertama memakai jilbab itu supaya sopan kalau 

dilihat terus ada sedikit tren fashion lah” (Nia, 7 Januari 2013) 

 

Dia mengenakan jilbab dari hati nurani. Dalam segi sikap, 

perilaku serta ucapan dia selama ini bisa lebih menjaga. Namun 

kenyataanya berdasarkan observasi apa yang peneliti lihat ucapan serta 

kelakuannya berbanding terbalik. Tidak sepantasnya apabila seorang 

wanita berjilbab berciuman, berpelukan, pacaran. Karena disini peneliti 

melihat sendiri kelakuannya. Berdasarkan wawancara dengan 

temannya pun yang bernama Intan, dia mengenal Nia sejak SMA. 

Memang kelakuannya dari SMA sejak memakai jilbab sudah berani 

pacaran, mojok, ciuman. Perbuatan tersebut didalam agama termasuk 

bentuk penyimpangan bagi seorang muslimah. Nia mengenakan jilbab 

ketika hendak kuliah serta main, tetapi apabila dia berada di rumah 

serta kampungnya dia tidak memakai jilbab. padahal waktu serta 

tempat yang di perbolehkan ketika membuka jilbab adalah hanya 

ketika kita berada di dalam rumah. Ketika kita hendak keluar rumah 

wajib bagi kita untuk memakai jilbab. 

Makna jilbab bagi Nia adalah sebagai penutup aurat karena 

menurut dia apabila jilbabapan tetapi auratnya masih tampak kan 

percuma. Namun kenyataanya seperti apa yang peneliti lihat, dalam 

kesehariannya Nia berpakaian namun masih memperlihatkan lekukan 

tubuhnya. Karena di dalam Islam semua tubuh wanita adalah aurat. 

Padahal di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagi wanita berjilbab 

haram baginya memperlihatkan lekukan tubuh mereka. Karena itu 

dapat mengundang rangsangan bagi kaum laki-laki. Namun hal itu 

sama sekali tidak di ikuti oleh Nia. Karena Nia mengenakan jilbab juga 

mengikuti tren fashion saat ini.  

  “ya aku gini kalau penampilan, memang sih katanya di al-quran 

ga boleh memperlihatkan tubuhnya tapi saya ga muna. Ak juga 

ngikutin tren jilbab yang penting kan tetep sopan. Masa hari 

gini mau pake jilbab gede kan ketinggalan jaman.” (Nia, 7 

Januari 2013) 

 



Nia tidak merasa percaya diri apabila dia harus mengikuti 

aturan diagama jilbab yang benar. Karena peraturan sudah ada namun 

itu tergantung diri kita sendiri menyikapinya seperti apa. Kalau nia 

memang dia tidak begitu mengikuti peraturan diagama.  

 

  5.2.5 Informan “S” 

Saat memasuki perkuliahan diUKSW, S sebelumnya memang 

sudah memakai jilbab. Dia memakai jilbab sejak dia masuk SMP. 

Karena dulu dia masuk di sekolah Mts (Madrasah Tsanawiyah) yang 

mewajibkan siswinya mengenakan jilbab ketika sekolah. Dan sejak 

itulah awal mula dia mengenakan jilbab.  

“kan ak awalnya mau make jilbab kan ak waktu SMP ingin 

masuk Mts, kan kalau Mts siswinya wajib make jilbab, ya udah 

deh ak make jilbab sampai sekarang ini ak memakai jilbab.” 

(Sri, 14 Februari 2013) 

S mengenakan jilbab karena faktor keterpaksaan karena 

sekolahnya dulu menuntut peserta didiknya memakai jilbab. Walaupun 

dia tidak dari hati awalnya, namun sekarang dia masih dalam proses 

belajar selama dia memakai jilbab.  

Dulu jilbab memang belum tren sama sekali, namun S sudah 

merasa nyaman mengenakannya. Karena ketika kita berjilbab kita 

merasa lebih aman. Dia melepas jilbabnya hanya ketika dia berada di 

dalam rumah saja. S jujur kepada peneliti bahwa dia masih setengah-

setengah dalam berjilbab. Maksudnya dia memang berjilbab namun dia 

belum bisa menjalankan peraturan yang di tetapkan diagama dengan 

baik. Sama halnya dengan alasan Nia, S juga berkata bahwa peraturan 

agama memang terlalu saklek jadi dia belum bisa lahir batin untuk 

mengikuti aturannya. Namun dia bisa mengontrol baik dari ucapan dan 

perilaku.  

Teman dekat S yang di beri inisial D juga mengatakan kepada 

peneliti bahwa selama dia mengenal S, S sama sekali tidak pernah 

melakukan hal yang aneh-aneh. Dia sopan dan juga baik.  



Makna jilbab bagi S adalah sebagai penutup aurat. Walaupun 

sebagai penutup aurat namun S mengaku bahwa dia masih setengah 

setengah dalam berjilbab. Jadi berjilbab namun bagian dadanya masih 

terlihat, dia memakai baju atasan namun tidak panjang sampai 

menutupi lengan tetapi hanya sebatas sampai siku (Lihat gambar 2). 

Padahal jilbab yang benar semua aurat tertutup kecuali muka dan 

telapak tangan saja yang boleh terlihat.  

Dari semua pernyataan diatas telah dijelaskan memang makna jilbab 

bagi semua informan positif yaitu sebagai penutup aurat, untuk menjaga 

kehormatan sebagai perempuan serta sebagai kewajiban seorang muslim. 

Namun dari hasil observasi, wawancara dengan teman dekatnya serta 

wawancara mendalam dengan semua informan, ternyata memang semua 

informan bisa dikatakaan masih setengah-setengah dalam menggunakan 

jilbab. Maksud setengah-setengah disini adalah memang mereka berjilbab 

namun mereka belum mengikuti semua peraturan yang telah ditentukan oleh 

agama Islam, seperti agama melarang keras umatnya yang berjilbab untuk 

menutupi semua auratnya serta tidak boleh memperlihatkan lekukan tubuh 

mereka, mereka yang berjilbab hendaknya lebih bisa menjaga sikap, perilaku 

ke lawan jenis misalnya perempuan dilarang keras bersentuhan tangan dengan 

laki-laki yang bukan muhrimnya, apabila bertemu dengan laki-laki hendaknya 

ditemani dengan saudara karena untuk menghindari fitnah, seorang muslimah 

dilarang keras untuk berpacaran, karena pacaran merupakan jalan menuju 

zina. 

 

 5.3 Identitas Muslimah 

  5.3.1  Aqidah Yang bersih 

Secara bahasa aqidah berasal dari kata aqdun - aqo'id  yang 

berarti aqad atau ikatan. Maksudnya yaitu ikatan yang mengikat 

manusia dengan aturan-aturan Allah Swt dan nilai-nilai Islam. 

Sedangkan secara istilah aqidah adalah sesuatu yang wajib diyakini 

atau diimani tanpa keraguan, diikrarkan dengan lisan, dan diwujudkan 

dalam amal perbuatan sehari-hari. Aqidah merupakan motor penggerak 



dan otak dalam kehidupan manusia. Apabila terjadi sedikit 

penyimpangan padanya, maka menimbulkan penyelewengan dari jalan 

yang lurus pada gerakan dan langkah yang dihasilkan. 

Dengan aqidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki 

ikatan yang kuat kepada Allah SWT dan dengan dengan ikatan yang 

kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-

ketentuan-Nya serta menaati peraturan yang ada di dalam Al-Quran 

serta di dalam ajaran agama Islam.  

Jika hatinya bersih, pastilah seorang perempuan akan 

mengenakan jilbabnya dengan benar. Benar dalam artian menaati 

peraturan di agama. Namun dalam kenyataanya sebaliknya perempuan 

berjilbab belum tentu hatinya bersih. Pernyataan tersebut dibuktikan 

dengan melakukan wawancara mendalam serta melakukan observasi 

dengan semua informan dalam penelitian ini.  

Hampir semua informan dalam penelitian ini mereka berjilbab 

namun mereka belum mengikuti semua peraturan di agama. Dimana 

peraturan diagama terlalu saklek atau ketat. Sehingga membuat para 

informan merasa tidak nyaman.  

 

  5.3.2 Beribadah Yang Benar 

Secara etimologi kata ibadah berarti beribadah atau 

menyembah. Ibadah bisa didefinisikan sebagai perendahan diri kepada 

Allah karena faktor kecintaan dan pengagungan yaitu dengan cara 

melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-

Nya.  

Ibadah kepada Allah meliputi semua ibadah wajib, ibadah sunat 

dan perkara-perkara yang dibolehkan (mubah), dan hanya akan 

mendapatkan pahala jika pelaksanaannya menurut syarat-syarat dan 

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Jika 

sekiranya amalan-amalan tersebut tidak mengikuti syarat-syarat dan 



ketentuan-ketentuan tersebut, maka ia hanya akan menjadi perbuatan 

yang sia-sia saja menurut pandangan Allah. Amalan itu tidak diberi 

pahala, bahkan adakalanya mendatangkan dosa. 

Shalat adalah suatu ibadah yang mengandung beberapa ucapan 

dan perbuatan tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan 

salam. Shalat adalah tiang agama, barang siapa yang ,menegakkannya 

maka dia telah menegakkan agama, barang siapa yang 

menghancurkannya dia menghancurkan agama. 

Dari kelima informan dalam penelitian ini hanya satu informan 

yang menjalankan ibadah shalat lima waktu, yaitu Ana. Dia melakukan 

dengan kesadaran diri sendiri. Itu dibuktikan ketika peneliti sedang 

bersama Ana, ketika dia mendengar azan dia langsung sesegera 

mungkin melaksanakan shalat. Ketika Ana sedang bersama temannya 

pun juga begitu dia berusaha menyempatkan waktu untuk menunaikan 

ibadah shalat.  

Berbeda lagi dengan Ina, dia mengaku kalau di rumahnya dia 

memang shalat, tetapi ketika dia berada di kos dia sama sekali tidak 

pernah shalat.  

“aku i nek bali neng omah to di, aku ki sholat. Tapi ndang 

balek neng kos neh ki aku ra solat. Pokoke ket aku kuliah ki 

aku ra tau sholat.” (Ina, 17 Februari 2013) 

 

Sedangkan S, karena kesibukan kuliah dia, dia belum 

sepenuhnya melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Karena kesibukan 

kuliahnya.  

“aku jujur kalau shalat masih bolong-bolong mbak, soalnya kan 

kuliahku padat, pulang malam terus sampai rumah saja udah 

capek jadi langsung tidur” (S, 14 Februari 2013) 

 

Sama dengan S, Nia dan Javid mengaku kalau shalatnya 

mereka masih belum lima waktu. karena memang kesibukan kuliah 

serta tergantung mood. 



Kalau aku emang sih masi bolong-bolong, soale kan kuliah 

terus sama tergantung mood juga. Kalau ingin shalat ya shalat 

kalau malas ya tidak shalat (Nia, 7 Januari 2013). 

Dari semua pernyataan diatas bisa disimpulkan dari lima 

informan hanya empat informan yang belum melaksanakan ibadah 

dengan benar. Mereka memang shalat namun masih belum lima waktu. 

Padahal didalam peraturan agama Islam, wajib hukumnya bagi semua 

muslim maupun muslimah mengerjakan shalat lima waktu (Surat Al 

Israa 17:78). 

 

  5.3.3 Berakhlak yang Baik 

Pengertian akhlak secara etimologi, perkataan “akhlak” berasal 

dari bahasa Arab jama‟ dari bentuk mufradnya “Khuluqun” yang 

menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku. Akhlak 

merupakan kelakuan yang timbul dari hasil perpaduan antara hati 

nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan kebiasaan dan yang menyatu, 

membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam 

kenyataan hidup keseharian. (Shihab, 2004: 65). Secara umum akhlak 

terbagi menjadi dua yaitu akhlak yang baik atau mulia, dan akhlak 

yang buruk atau tercela. 

Dalam pandangan masyarakat, bahwa perempuan berjilbab, 

adalah perempuan yang identik memiliki tatakrama baik, wanita yang 

santun, yang kalem, rajin shalat, sering hadir majlis pengajian dan 

berbagai predikat keshalihan lainnya.  

Dalam agam Islam, perempuan berjilbab hendaknya memiliki 

akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah dapat mengontrol tindakan 

perilaku serta ucapannya. Tetapi dalam kenyataannya tidak semua 

perempuan berjilbab berakhlak baik.  Contohnya Javid dia memang 

berjilbab akan tetapi kelakuannya tidak mencerminkan sama sekali 

bahwa dia seorang muslimah. Dimana dia selama mengenakan jilbab 

pernah merokok. Selain itu perilakunya ke lawan jenis (pacar) bisa 

dibilang berani.  



“sebenernya ya mbak, aku tu ngerokok ket jaman SMA malah. 

Soale kan pergaulanku mbak, dadine aku ngene. Terus nek soal 

yang yangan ya paling nek aku ciuman, pegang-pegangan 

peluk-pelukkan. Biasa mbak koyo cah-cah saiki. (Javid, 16 

Februari 2013) 

 

Walaupun dari segi ucapan dia masih bisa mengontrol namun 

dari segi perilaku dia masih susah untuk mengontrol tingkah lakunya.   

Sedangkan Ina, dari segi ucapan dan perilaku dia sama-sama 

belum bisa mengontrol. Telah dijelaskan di halaman sebelumnya, Ina 

mengenakan jilbab jarang-jarang. Apabila dia mengenakan jilbab dia 

agak pendiam namun ketika dia tidak mengenakan jilbab, dia sering 

mengeluarkan kata kasar. 

“aku nek pas nganggo jilbab ki malah menengan, tapi ndang ra 

nganggo jilbab yo ngono kui omonganku sikak, asu. Tapi saiki 

tak jajal meh jogo omonganku. (Ina, 17 Februari 2013) 

 

Dari tingkah lakunya pun sudah terlihat jelas, Ina memakai 

jilbab kadang-kadang. Tidak sepantasnya orang yang sudah memakai 

jilbab, namun sering bongkar pasang. Dia tidak memperdulikan 

omongan orang sama sekali tentang kelakuannya yang seperti itu. (lihat 

halaman 54). Bukan hanya itu saja tingkah laku diapun terhadap lawan 

jenis (pacar) juga berani. Dia bahkan sudah pernah sampai melakukan 

hubungan yang lebih intim dengan pasangannya.  

Nia dalam ucapan sudah bisa mengontrol tetapi dari segi 

kelakuan dia sama saja dengan Ina dan Javid belum bisa mengontrol. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan temannya Nia yang bernama 

Intan, Nia juga berani dalam hal berpacaran 

“dari SMA itu kalau pacaran itu mojok, terus ciuman tiap 

pulang sekolah sampe diliat anak-anak tapi ya gak malu dianya. 

(Intan, 22 Februari 2013) 

 



Bukan hanya dari wawancara dengan Intan saja namun 

berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, Nia memang fulgar dalam 

berpacaran, peneliti pernah melihat Nia mesra-mesraan dengan 

pacarnya di ruang tamu, sampai keduanya saling meraba-raba tubuh 

pasangannya.   

Sedangkan Ana dan S mereka sama-sama agak malu ketika 

ingin mengungkapkan urusan pribadinya. Keduannya sama mereka 

sama-sama memiliki pacar namun mereka masih bisa menjaga serta 

tahu batasannya. Sedangkan Ana paling hanya sekedar gandengan 

tangan, kalau S dia masih terkesan menutupi dari peneliti.  

Berdasarkan hasil pernyataan bisa disimpulkan bahwa semua 

informan dalam penelitian ini belum bisa dikatakan berakhlak yang 

baik karena semua informan melanggar aturan agama, dimana agama 

melarang keras dalam hal berpacaran. Karena itu merupakan akhlak 

yang tidak terpuji.  Di Agama telah di jelaskan dengan tegas larangan 

berpacaran bagi kaum muslim. Namun hal tersebut sama sekali tidak 

diindahkan oleh semua informan. Dalam agama Islam, pacaran hanya 

dilakukan setelah menikah. Alasan Islam melarang pacaran karena: 

1. Pacaran adalah jalan menuju zina 

Yang namanya pacaran adalah jalan menuju zina. Awalnya 

mungkin hanya melakukan pembicaraan lewat telepon, sms atau 

chatting. Namun lama-kelamaan akan janjian untuk berkencan. 

Selanjutnya bisa terjerumus dalam hubungan yang melampaui batas 

layaknya hubungan suami istri. Maka Allah telah melarang kita 

untuk mendekati zina.  

َساَشحًفَاِح َء َسثِيًو َٗ ََُك ا ُ ا َّٔ ۖ  إِّ ََل ا اىضِّ َّا  َٗ  تَْقَشتُ٘

“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah 

perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al Isro: 32) 

Asy Syaukani Rahimahullah menjelaskan, “Allah melarang 

mendekati zina. Oleh karenanya sekedar mencium lawan jenis saja 

sudah dilarang. Karena segala jalan menuju sesuatu yang haram, 



maka jalan tersebut juga menjadi haram. Itulah yang dimaksudkan 

dalam ayat ini. 

 

 

2. Pacaran melanggar perintah Allah untuk menundukkan Pandangan 

Allah telah memerintahkan dalam firmannya: 

َُّ ٌْ إِ ٌْ َرىَِل أَْصَمٚ ىَُٖ يَْحفَظُ٘ ا فُُشٗ َجُٖ َٗ  ٌْ ِٕ ِْ أَْتَصاِس  ٍِ ٘ ا  َِ يَُغضُّ ِْي ٍِ ْؤ  َُ  قُْو ىِْي

  هللاَ

“Katakanlah (wahai Muhammad) kepada laki-laki yang beriman: 

Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mata mereka dan 

memelihara kemaluan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi 

mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka 

perbuat. (QS An Nur: 30) 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada pria yang beriman 

untuk menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan yaitu 

wanita yang bukan mahrom. Namun jika ia tidak sengaja 

memandang wanita yang bukan mahrom, maka hendaklah ia segera 

memalingkan pandangannya.  

 

3. Pacaran sering berdua-duaan (berkholwat) 

ئَِلَّ، ٍٍ ْحَش ٍَ ،ىَُٔ  َُّ ِ افَئ ََ ْيطَاُّثَاىِثَُٖ َّّألَه َلَ تَحِ  اىشَّ َ٘ َشأٍَجَسُجيٌْخيُ ٍْ  ىُّثِا

“Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang 

tidak halal baginya karena sesungguhnya syaithan adalah orang 

ketiga di antara mereka berdua kecuali apabila bersama 

mahromnya”. Berdua-duaan (kholwat) yang terlarang di sini tidak 

mesti dengan berdua-duan di kesepian di satu tempat, namun bisa 

pula bentuknya lewat pesan singkat (sms), lewat kata-kata mesra 

via chating dan lainnya. Seperti ini termasuk semi kholwat yang 

juga terlarang karena bisa pula sebagai jalan menuju sesuatu yang 

terlarang (yaitu zina). 

 

4. Dalam pacaran, tangan pun ikut berzina 



Zina tangan adalah dengan menyentuh lawan jenis yang bukan 

mahram sehingga ini menunjukkan haramnya. Dari Abu Hurairah 

radhiyallahu „anhu , Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 

bersabda, 

ا  ََ ُِ ِصَّإُ األُُرَّا َٗ ا اىَّْظَُش  ََ ُِ ِصَّإُ َحاىَحَ اْىَعْيَْا ٍَ ْذِس َرىَِل ه  َُ َّٚ ٌم َِ اىضِّ ٍِ اْب َِّصيثُُٖآَد  ٍَ ُِ َعيَٚ   ُمتَِة 

َّْٚ ََ يَتَ َٗ  ٙ َ٘ ْٖ اْىقَْيُة يَ َٗ اىشِّ ْجُو ِص َّإَا اْىُخطَا  َٗ اْىيَُذ ِصَّا َٕا  اْىثَْطُش  َٗ  ًُ ُُ ِصَّآُ اْىَنالَ اىيَِّسا َٗ اُع  ََ  اَِلْستِ

ُ تُٔ يَُنزِّ َٗ ُق َرىَِل اْىفَْش ُج  يَُصذِّ َٗ  

Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga 

dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina 

tangan adalah dengan meraba (menyentuh). Zina kaki adalah 

dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan 

berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan 

atau mengingkari yang demikian.” 

 

  5.3.4 Berusaha Mengendalikan Hawa Nafsu 

Nafsu adalah kecenderungan jiwa pada perkara-perkara yang 

selaras dengan kehendak manusia. Ia sejatinya diciptakan Allah untuk 

menjaga keberlangsungan hidup manusia. Nafsu tidak untuk 

dihilangkan, tetapi untuk diatur dan dikendalikan sesuai dengan 

kehendak syariat.  

Cinta adalah karunia Allah, dengan cinta orang bisa nekat. 

Islam memposisikan segala sesuatu dalam porsinya yang pas dan 

menentramkan. Kita tidak menjumpai perintah, bahkan terlarang untuk 

membunuh cinta dan hawa nafsu dengan dengan merahibkan diri. Dan 

tentu sebaliknya, kita tidak di perkenankan mengumbarnya menjadi 

sumber penyakit, malapetaka dan bencana kemasyarakatan. Islam 

meletakkan cinta dan hawa nafsu dalam kemuliaan. Maka islam 

menghadirkan, bahkan sangat menganjurkan sebuah solusi bagi cinta 

dan syahwat yaitu pernikahan. Sebuah ikatan suci yang menghalalkan 

apa yang sebelumnya haram. Sebuah ikatan suci yang membuat apa 

yang sebelumnya adalah dosa menjadi pahala (Hamidah, 2008: 105) 



Telah dijelaskan diatas bahwa ada 3 informan disini yang 

belum bisa mehanan hawa nafsu mereka ketika sedang bersama 

pasangannya. ketika bersama pasangannya baik Javid, Nia maupun Ina 

ketika bersama pasangannya batasan pacaran mereka sudah melampaui 

batas. Mulai dari ciuman, peluk-pelukkan, meraba bahkan ada yang 

pernah melakukan hubungan suami istri.  

Telah dijelaskan satu persatu diatas tolok ukur identitas muslimah 

yaitu terdiri dari aqidah yang bersih, beribadah yang benar, berakhlak yang 

baik serta dapat mengendalikan hawa nafsu. Dari semua informan baik Ana, 

Javid, S, Nia, dan Ina mereka belum bisa mengkomunikasikan identitas 

seorang muslimah. Bisa disebut mengkomunikasikan identitas seorang 

muslimah apabila semua tolak ukur identitas muslimah terpenuhi semuanya. 

Walaupun ada satu informan Ana memang dia benar-benar mengikuti syariat 

agama Islam namun dilihat dari segi akhlak yang baik dia, ternyata dia belum 

bisa berakhlak yang baik dikarenakan dia berpacaran yang secara peraturan 

agama tidak diperbolehkan. Jadi setiap perempuan berjilbab belum tentu dia 

benar-benar seorang muslimah sejati.  

Berdasarkan makna jilbab bagi semua informan serta identitas 

muslimah  diatas jika dihubungkan dengan teori interaksi simbolik adalah teori 

ini menyatakan bahwa komunikasi manusia berlangsung melalui pertukaran 

symbol serta pemaknaan symbol-symbol tersebut. Simbol adalah sesuatu yang 

perlu dipelajari, ditangkap, dan ditafsirkan maknanya. Lambang atau simbol 

yang ditimbulkan oleh manusia dapat dibedakan atas simbol yang bersifat 

verbal dan nonverbal. 

Suatu konsep makna bisa ditunjukkan dengan simbol (cincin adalah 

simbol ikatan resmi (turner, 2009:99). Begitu pula dengan jilbab merupakan 

simbol agama Islam.  

Teori ini memiliki tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang 

mendasari interaksi simbolik: 

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia 



Telah dijelaskan diatas makna jilbab bagi setiap orang berbeda-beda. 

Mereka memaknai jilbab ada yang memaknai jilbab sebagai penutup 

aurat, lalu ada juga yang memaknai jilbab hanya untuk menutupi 

kekurangn fisiknya, ada juga untuk mengurangi dampak negatif 

dilingkungan sosial, ada juga untuk menjaga sikap serta ucapan. Makna 

itu sebagai acuan dimana kita berperilaku. Jadi makna sebagai motor 

penggerak kita untuk menentukan perilaku kita. contohnya Ana, makna 

jilbab bagi dia untuk menjaga sikap serta ucapan, kenyataanya dalam 

berperilaku dia memang benar-benar bisa menjaga ucapan serta 

mengontrol perilakunya baik ke lawan jenis. Sedangkan kalau menurut 

Ina makna jilbab bagi dia hanyalah sebagai menutupi kekurangan 

fisiknya dia. Dari makna dia berjilbab sudah jelas kalau dia berjilbab 

bukan dari hati nurani dia sendiri, jadi dia berperilaku serta ucapan pun 

juga masih belum bisa mengontrol. Sedangkan bagi Nia dan S makna 

jilbab bagi dia sebagai penutup aurat, memang keduanya berjilbab 

memaknai jilbab yang mereka pakai sebagai penutup aurat, namun 

kenyataannya mereka masih memperlihatkan aurat mereka saat 

berpenampilan, selain itu juga memperlihatkan lekukan tubuh mereka. 

Namun dalam perilaku Nia tidak mencerminkan dia sebagai seorang 

muslimah. Di mana telah dijelaskan diatas perilaku dia memang 

menyimpang dari ajaran agama, selain itu S perilaku dia juga baik 

selama ini.  

2. Pentingnya konsep mengenai diri (Self Concept)  

Konsep diri dapat di definisikan secara umum sebagai 

keyakinan, pandangan, atau penilaian seseorang terhadap dirinya. 

Istilah self concept menurut beberapa penulis mengartikan sebagai 

citra diri, yang mengandung pengertian yang sama yaitu gambaran 

seseorang terhadap dirinya yang meliputi perasaan terhadap diri 

seseorang dan terhadap pandangan terhadap sikap yang mendorong 

berperilaku. Konsep diri adalah pandangan individu mengenai siapa 

diri individu. Jika di hubungkan dengan identitas muslimah, seperti 

Javid, dia mengkonsepkan dirinya dia berjilbab, namun dia juga 

perokok. Nia mengkonsepkan dirinya dia jilbapan, jarang solad,. 



Sedangkan Ina mengkonsepkan dirinya, dia berjilbab, susah 

mengontrol ucapan serta perilaku. Sedangkan Ana dia berjilbab, bisa 

mengontrol ucapan serta perilakunya, rajin solad lima waktu. S 

mengkonsepkan dirinya dia berjilbab, masih setengah-setengah dalam 

berjilbab.  

3. Hubungan antara Individu dan Masyarakat 

Tema ini berfokus pada dengan hubungan antara kebebasan individu 

dan masyarakat, dimana norma-norma sosial membatasi perilaku tiap 

individunya, tapi pada akhirnya tiap individu-lah yang menentukan 

pilihan yang ada dalam sosial kemasyarakatannya. Fokus dari tema ini 

adalah untuk menjelaskan mengenai keteraturan dan perubahan dalam 

proses sosial. Asumsi-asumsi yang berkaitan dengan tema ini adalah: 

Orang dan kelompok masyarakat dipengaruhi oleh proses budaya dan 

sosial, Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


