
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Jilbab 

  2.1.1 Pengertian Jilbab 

  Arti kata jilbab kerika Al-Qur‟an diturunkan adalah kain yang 

menutup dari atas sampai bawah. 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).  

Secara terminologi pengertian jilbab dalam kamus Bahasa Arab yaitu: 

1. Lisanul Arab : "Jilbab berarti selendang, atau pakaian lebar 

yang dipakai wanita untuk menutupi kepada, dada dan bagian 

belakang tubuhnya." 

2. Al Mu'jamal-Wasit : "Jilbab berarti pakaian yang dalam (gamis) 

atau selendang (khimar), atau pakaian untuk melapisi segenap 

pakaian wanita bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti 

halnya mantel." 

3. Mukhtar Shihah : "Jilbab berasal dari kata Jalbu, artinya 

menarik atau menghimpun, sedangkan jilbab berarti pakaian 

lebar seperti mantel."
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Sedangkan secara etimologis, kata jilbab berasal dari bahasa Arab dan 

bentuk jamaknya tercantum dalam Al-Qur‟an Surat Al-Ahzab (33) ayat 

59 yang artinya:  

“hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak 

perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin hendaklah mereka 

mengulurkan jilbab mereka keseluruh tubuh mereka. Yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 
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itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. 

Dari rujukan ketiga kamus di atas, dapat kita ambil kesimpulan 

bahwa jilbab pada umumnya adalah pakaian yang lebar, longgar dan 

menutupi seluruh bagian tubuh sebagaimana disimpulkan oleh Al 

Qurthuby: "Jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh." 

Jilbab yang dikenal oleh masyarakat Indonesia dengan arti dan 

bentuk yang sudah berubah dari arti jilbab itu sendiri, dan perubahan 

yang demikian ini adalah bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah sebab perjalanan waktu dari masa Nabi Muhammad 

Saw sampai sekarang atau disebabkan jarak antar tempat dan 

komunitas masyarakat yang berbeda yang tentu mempunyai peradaban 

atau kebudayaan berpakaian yang berbeda.  

 

2.1.2 Sejarah Jilbab 

Pakaian tertutup atau jilbab muncul jauh sebelum datangnya 

Islam. Di India dan Iran lebih keras tuntutannya daripada yang 

diajarkan Islam. 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 di haruskan 

menutup seluruh tubuh mereka.  

Jilbab bukanlah berasal dari budaya masyarakat Arab sebelum 

datangnya Islam. Pada masa Jahiliah dan awal masa Islam, wanita-

wanita Jazirah Arabia memakai pakaian yang pada dasarnya 

mengundang kekaguman pria, disamping untuk menampik udara panas 

yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang mereka juga 

memakai jilbab dan kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar 

diletakkan dikepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada 

dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan 

dari sedikit daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau 

terbukanya baju mereka. Telinga dan leher juga dihiasi oleh anting dan 

kalung. Kaki dan tangan mereka dihiasi dengan gelang yang 

bergerincing bertujuan mengundang perhatian. Setelah Islam datang, 



Al-Qur‟an dan sunnah berbicara tentang pakaian dan memberi 

tuntunan menyangkut cara-cara memakainya (Shihab, 2004:41). 

 

2.1.3 Penyebab Munculnya Jilbab 

ada beberapa penyebab munculnya jilbab diantaranya: 

1. Persemedian dan Rahbaniah 

Persoalan jilbab berkaitan erat dengan filsafat persemedian dan 

rahbaniah, karena wanita merupakan kenikmatan terbesar manusia. 

Jika seorang laki-laki dan wanita bercampur dan bergaul bersama-

sama maka keduanya pasti akan melakukan sesuatu untuk 

mendapatkan kesenangan dan kenikmatan secara sadar atau tidak 

sadar. Oleh karenanya mengikuti filsafat rahbaniah dan 

meninggalkan kelezatan adalah agar mereka dapat menciptakan 

lingkungan mereka benar-benar sejalan dengan kezuhudan dan 

ketenangan. Dalam filsafat itu terdapat larangan, lantas mereka 

mengenakan jilbab, sebagaimana halnya mereka memerangi segala 

sesuatu yang memicu syahwat dan kelezatan seperti wanita. Maka 

munculnya jilbab dalam teori ini adalah karena adanya pandangan 

terhadap perkawinan sebagai suatu hal yang kotor, sementara 

membujang sebagai hal yang suci (Muthahhari, 2002:17).  

2. Hilangnya rasa aman 

Munculnya jilbab adalah hilangnya rasa aman. Ketidakadilan 

dan ketidakamanan telah melanda masa-masa zaman dulu. Ketika 

itu tangan-tangan orang kuat dan para penguasa seringkali 

merampas harta maupun kehormatan oraang lain. sehingga bagi 

siapa yang memiliki sedikit harta kekayaan harus 

menyembunyikan dari pandangan orang. Jadi hilangnya rasa aman 

yang dulu menyertai harta kekayaan juga menimpa para wanita. 

Bagi siapa yang memiliki isteri cantik harus menyembunyikannya 

dari mata-mata yang selalu mengintai, karena para pengintai itu 

apabila sempat melihatnya pasti akan merampas dari suaminya. 

Hilangnya rasa aman pada zaman dulu terjadi di Iran. Orang-orang 

dimasa Iran tempo dulu benar-benar tidak pernah merasa aman 

atas isteri-isterinya  (Muthahari 2002: 29). 



3. Kekuasaan laki-laki atas wanita 

Kaum lelaki menetapkan jilbab kepada wanita dan 

memenjarakannya sedemikian rupa karena kecenderungan untuk 

memilikinya secara pribadi, egoisme, dan kecemburuannya dari 

laki-laki lain. dia benar-benar tidak suka melihat ada laki-laki lain 

bercampur dengan wanita-wanita yang menjadi miliknya, walau 

hanya sebatas berbicara atau melihat mereka (Muthahhari, 2002: 

42). 

 

2.1.4 Fungsi Jilbab 

Jilbab mempunyai nilai fungsi dalam kehidupan seorang wanita yaitu: 

1. Melindungi muslimah dari fitnah 

Sudah menjadi kenyataan bahwa daya tarik perempuan bagi 

laki laki merupakan tipu daya tak bisa dianggap enteng. Seperti 

tragedi antara Nabi Yusuf dan Zulaikha.Wanita memang menarik , 

tapi bukan berarti ia hidup  untuk menarik perhatian lawan 

jenis.Tetapi wanita muslim hidup hanya untuk Allah SWT yakni 

Tuhannya, dengan cara menjalankan keinginan Tuhannya, yang 

membuat dirinya jauh dari fitnah . Allah memerintah  muslimah 

untuk menutup auratnya (Jilbab), demi kebaikan hidup muslimah 

sendiri. Agar tidak diganggu oleh laki-laki yang bernafsu liar. 

Jilbab ini dapat meredam daya tarik tubuh luar biasa, sehingga 

seorang muslimah akan jauh dari godaan laki-laki pengumbar 

hawa nafsu. Hendaklah mengulurkan jilbabnya keseluruh 

tubuhnya, karena itu mereka tidak akan diganggu. (Qs Al-Ahzab 

ayat 59). 

2. Mengangkat derajat dirinya dimata Allah 

Dengan jilbab, seorang muslimah akan menjaga prilaku dan 

meluruskan niatnya hanya karena Allah SWT. Jilbab adalah 

menjalankan kewajibannya, bukan sekedar trend berbusana. Jilbab 

menutupi aurat yg memang seharusnya tidak boleh dilihat oleh 

kaum pria (bukan muhrim), karena itu adalah kewajiban berarti 

jilbab menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kita nilai lebih 



sebagai seorang muslimah di mata Allah SWT karena telah 

menjalankan perintah-Nya. 

3. Menciptakan lingkungan sehat 

Dengan berbusana muslim dan berjilbab, ia menjadi kuntributor 

bagi lingkungan yang sehat dan amanah. Terus menggali keimanan 

dan menjadi suri tauladan bagi lingkunga, minimal dalam 

keluarganya sendiri. Muslimah yg memakai jilbab akan terlihat 

sopan dalam berpakaian dibandingkan dengan kebanyakan dari 

mereka yg tidak memakai jilbab, dan kebanyakan dari para 

muslimah yang berjilbab lebih pintar mengatur cara berbicara 

dengan orang lain, sopan dalam bahasa, santun dalam bertindak. 

4. Perisai dari perbuatan tercela 

Menggunakan jilbab memiliki nilai kemuliaan dalam Islam, 

keindahan dalam Islam. Menjadi benteng kekuatan dari perbuatan 

tercela dan tipu daya syetan. Apabila niat memakainya adalah 

hanya untuk Allah, dan karena Allah semata, serta tujuan hanya 

untuk melaksanakan perintah Allah semata. Kejahilan kaum adam 

lebih cenderung ke wanita yang berpakaian terbuka dibandingkan 

dengan yang berpakaian tertutup, tentu kita sangat menghindari 

hal-hal seperti itu, tapi kebanyakan dari mereka yang berpakaian 

terbuka lebih senang digoda oleh para lelaki, untuk itulah mereka 

berpakaian terbuka. 

 

 

 

 

 

 

 2.2  Komunikasi 

Manusia merupakan makhluk hidup sangat perlu untuk melakukan 

komunikasi. Komunikasi yang dilakukan bertujuan untuk keberlangsungan 

hidup manusia. Tanpa adanya suatu komunikasi, maka manusia tidak akan 

bisa untuk melangsungkan kehidupannya. Komunikasi yang dilakukan juga 



bertujuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Inti dari komunikasi 

adalah manusia. Ketika manusia ada maka terciptalah komunikasi.  

Komunikasi mengandung makna bersama-sama (common). Istilah 

komunikasi atau communication berasal dari bahasa latin, yaitu 

communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran. Kata sifat 

communis yang bermakna umum atau bersama-sama (Wiryanto, 2005:5).  

Para ahli mendefinisikan komunikasi menjadi bermacam-macam. 

Dimana definisi komunikasi tersebut diberikan berdasarkan pandangan 

mereka masing-masing. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Everett M. 

Rogers dan Lawrence Kincaid yang dikutip dari buku Pengantar Ilmu 

Komunikasi memberikan definisi mengenai komunikasi yaitu sebagai berikut: 

 

  Komunikasi adalah proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

atau    melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang 

pada     gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. 

(Wiryanto, 2005:6) 

 

Sedangkan pendapat mengenai definisi komunikasi juga dikemukakan oleh 

Raymond S. Ross dalam buku “Pengantar Ilmu Komunikasi” mengatakan 

bahwa 

  

 Komunikasi sebagai suatu proses menyortir, memilih dan mengirimkan 

simbol- simbol sedemikian rupa, sehingga membantu pendengar 

membangkitkan makna atau respons dari pikiran yang serupa dengan 

yang dimaksudkan oleh sang komunikator. (Wiryanto, 2005:6) 

 

Komunikasi adalah hubungan antar sesama manusia, baik sebagai 

individu maupun dalam kehidupan berkelompok. Komunikasi adalah sebuah 

tindakan untuk berbagi informasi, gagasan ataupun pendapat dari setiap 

partisipan komunikasi yang ada didalamnya guna mencapai kesamaan makna. 

Disadari atau tidak, tindakan komunikasi sudah dilakukan manusia sepanjang 

abad, oleh karena itu komunikasi sangat erat dengan kehidupan manusia.  

Dalam kehidupan sehari hari, komunikasi merupakan suatu tindakan 

yang memungkinkan manusia mampu menerima dan memberikan informasi 



atupun pesan sesuai apa yang dibutuhkan. Seperti halnya dengan 

berpenampilan. Kita berpenampilan seperti apa itu mengkomunikasikan diri 

kita seperti apa. Contohnya saja ketika seorang perempuan memutuskan untuk 

menggunakan jilbab. Jilbab mencerminkan seorang muslimah yang alim, 

lemah lembut, mengikuti ajaran islam,  

 

 2.2.1 Komunikasi Yang Bersifat Simbolik 

  Komunikasi pada dasarnya merupakan proses pertukaran 

simbol-simbol yang diberi makna. Lambang yang sering digunakan 

dalam proses komunikasi ini terdiri dari bahasa verbal dan bahasa non 

verbal.  

  Bahasa atau komunikasi melalui simbol-simbol adalah 

merupakan isyarat yang mempunyai arti khusus yang muncul terhadap 

individu lain yang memiliki ide yang sama dengan isyarat-isyarat dan 

simbol-simbol akan terjadi pemikiran (mind). Lambang atau simbol 

adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya, 

berdasarkan kesepakatan sekelompok orang. Lambang meliputi kata-

kata (pesan verbal), perilaku non-verbal, dan objek yang maknanya 

disepakati bersama. 
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2.2.2 Busana dan Komunikasi Artifaktual 

 Pakaian dipandang memiliki suatu fungsi komunikatif. Busana, 

pakaian, kostum dan dandanan adalah bentuk komunikasi arifaktual 

(artifactual communication). Komunikasi artifaktual didefinisikan 

sebagai komunikasi yang berlangsung malalui pakaian dan penataan 

melalui berbagai artefak misalnya pakaian, dandanan, perhiasan karena 
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fashion, pakaian atau busana menyampaikan pesan-pesan nonverbal 

(Barnard, 2007: 7).  

  

2.3  Penampilan 

Pada zaman sekarang, penampilan adalah segalanya. “Kamu Bergaya 

maka kamu ada!” adalah ungkapan yang cocok untuk melukiskan 

kegandrungan manusia modern akan gaya. Itulah sebabnya industry gaya 

hidup untuk sebagian besar adalah industry penampilan (Chaney, 2006:15). 

Pakaian yang kita pakai bisa menampilkan berbagai fungsi. Sebagai 

bentuk komunikasi, pakaian bisa menyampaikan pesan artifaktual yang 

bersifat non-verbal. Pakaian bisa melindungi kita dari cuaca yang buruk atau 

dalam olahraga tertentu dari kemungkinan cedera. Pakaian juga membantu 

kita menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari tubuh kita, dan karenanya 

pakaian memiliki suatu fungsi kesopanan ( Ibrahim: 2007:243). 

Dilihat dari sudut pandang agama dan fungsi kesopanan, pakaian dapat 

menyembunyikan bagian-bagian tertentu dari tubuh kita (aurat) yang tidak 

boleh diperlihatkan kepada orang lain. Menutup aurat  merupakan perintah 

Tuhan, diajarkan oleh semua agama, dan mempunyai kriteria tertentu. Pakaian 

ini mengungkapkan bahwa kita adalah orang terpelajar dan terhormat. Selain 

itu, kita dapat menjalankan perintah Tuhan, tidak mengundang hawa nafsu, 

merasa nyaman berinteraksi dengan orang lain, mendapat penghargaan diri 

dari orang lain. Jika tidak, maka kita akan dilecehkan, dipandang sebelah mata 

oleh orang lain. Selain itu, agama yang kita anut juga akan tercitra dari 

pakaian yang dikenakan. Contohnya: busana muslim dan sarung yang tentu 

dikenakan oleh umat Islam, selendang yang dipakai wanita Budha dan Hindu, 

pakaian pastur yang dikenakan pendeta umat Kristen. 

Orang membuat kesimpulan tentang siapa kita sebagian juga lewat apa 

yang kita pakai. Pakaian dapat mengungkapkan peran sosial seseorang, karena 

pakaian digunakan untuk menunjukkan atau mendefinisikan peran sosial yang 

dimiliki seseorang. Pakaian diambil sebagai tanda bagi orang tertentu yang 

menjalankan peran tertentu sehingga diharapkan berperilaku dalam cara 

tertentu. Contohnya saja dalam memakai pakaian berjilbab, pasti image semua 

orang yang memakai jilbab termasuk orang yang memiliki perilaku alim, 



muslimah, tidak neko-neko. Dan diharapkan orang yang memakai jilbab itu 

sendiri mengikuti semua ajaran atau aturan agama islam tersebut.  

  2.3.1 Pakaian dan Transformasi Sosial 

Pakaian tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sejarah 

kehidupan dan budaya manusia. Pakaian merupakan ekspresi identitas 

pribadi. Dalam setiap era, penampilan tubuh manusia melalui pakaian, 

dandanan dan tingkah laku membuat pernyataan yang kuat tentang 

kelas, status dan gender. Misalnya kita bisa memahami transformasi 

masyarakat Muslim Indonesia akhir-akhir ini dari perubahan gaya dan 

penampilan busana muslimah. Di dunia muslim, busana bisa 

mencerminkan identitas, selera, pendapatan, dan religiusitas 

pemakainya (Barnard, 2007:10).  

Wanita yang memakai busana muslim merasa yakin bahwa 

dirinya adalah muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Meski 

tidak berarti mereka selalu lebih saleh daripada wanita yang tidak 

memakai busana muslim.  

Dulunya jilbab hanya dipakai dikalangan keluarga aktivis 

Islam, dan pelajar muslim di pesantren atau di sekolah umum sebagai 

ungkapan kepatuhan pada ajaran agama. Akan tetapi pada akhir 1980 

dan awal 1990, jilbabisasi merambah keluarga kelas menengah atas, 

berbondong-bondonglah anak dan istri pejabat dan pengusaha yang 

mengenakan jilbab. Sejak itu busana muslimah menjadi trendi dan 

memakai jilbab mulai mencapai prestise tertentu, mungkin 

mengkomunikasikan hasrat menjadi orang modern yang saleh dan 

sekaligus menjadi muslim yang modern (Barnard, 2007:12) 

 

2.4  Jilbab sebagai baju muslimah 

Arti kata jilbab ketika Al Quran diturunkan adalah kain yang menutup 

dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang di pakai lapisan yang 

kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita, ini adalah beberapa arti jilbab 

seperti yang dikatakan Imam Alusiy dalam tafsirnya Ruuhul Ma`ani. Imam 

Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan; Jilbab berarti kain yang lebih besar 

ukurannya dari khimar (kerudung), sedang yang benar menurutnya jilbab 

adalah kain yang menutup semua badan. 



Dari atas tampaklah jelas kalau jilbab yang dikenal oleh masyarakat 

Indonesia dengan arti atau bentuk yang sudah berubah dari arti asli jilbab itu 

sendiri, dan perubahan yang demikian ini adalah bisa dipengaruhi oleh 

berbagai factor, salah satunya adalah sebab perjalanan waktu dari masa Nabi 

Muhammad Saw sampai sekarang atau disebabkan jarak antar tempat dan 

komunitas masyarakat yang berbeda yang tentu mempunyai peradaban atau 

kebudayaan berpakaian yang berbeda. 

Jilbab itu sendiri merupakan pakaian yang menutupi aurat perempuan. 

Jilbab lahir sebagai busana pembeda antara perempuan islam dan perempuan 

non-islam. Seorang perempuan yang menggunakan jilbab, dimanapun dia 

berada maka langsung dapat diketahui identitasnya. Jilbab bagi wanita dalam 

Islam yang di maksud adalah agar wanita menutup badannya ketika berbaur 

dengan laki-laki, tidak mempertontonkan kecantikan dan tidak pula 

mengenakan perhiasan (Muthahhari, 2002: 60).  

Apapun pilihan perempuan, harus dihargai dan dihormati sehingga 

terbangun kedamaian di masyarakat. Dalam realitas sosiologis di masyarakat 

jilbab tidak menyimbolkan apa-apa, tidak menjadi lambang kesalehan dan 

ketakwaan. Tidak ada jaminan bahwa pemakai jilbab adalah perempuan 

salehah, sebaliknya perempuan yang tidak memakai jilbab bukan perempuan 

shalehah. Di jaman sekarang jilbab tidak identik dengan kesalehan dan 

ketakwaan seseorang. 

2.4.1   Ciri-ciri Jilbab yang Sesuai Syariat Islam 

 

 



 Inilah gambar contoh jilbab yang sesuai dengan syariat Islam.  

1. Menutupi seluruh badan 

Allah subhanahu wa ta‟ala berfirman: 

 

 

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mu‟min: „Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.‟ Yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena 

itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al Ahzab: 59). 

Menurut pembahasan ahli tafsir tentang Surat Al Ahzab ayat 59 

yaitu: 

a. Tafsir Ibnu Abbas : "Selendang atau Jilbab tudung wanita 

hendaklah menutupi leher dan dada agar terpelihara dari 

fitnah atau terjauh dari bahaya zina." 

b. Tafsir Qurthuby : "Alloh SWT memerintahkan segenap 

kaum muslimah agar menutupi seluruh tubuhnya, agar 

tidak memperagakan tubuh dan kulitnya kecuali dihadapan 

suaminya, karena hanya suaminya yang dapat bebas 

menikmati kecantikannya." 

c. Tafsir Ayatul Ahkam : "Memakai jilbab atau kerudung 

merupakan ibadah dalam rangka memenuhi firman Alloh 

Surah AL Ahzab ayat 59. Yang menegaskan bahwa bagi 

seorang Muslimah memakai jilbab itu sebanding dengan 

melaksanakan perintah sholat, karena keduanya sama-

sama diwajibkan Al Qur'an. Apabila seorang muslimah 

menolak untuk memakai jilbab atau menutup auratnya, dan 

dengan sengaja untuk menentang hukum Alloh, berarti dia 



telh kafir atau murtad, karena menentang Al Qur'an. 

Apabila dia meninggalkan jilbab karena ikut-ikutan atau 

karena kelalaian belaka, dia termasuk orang-orang 

durhaka kepada Alloh." 

d. Tafsir Fii Zhilalil Qur'an : "Allah memerintahkan kepada 

isteri-isteri nabi dan kaum muslimah umumnya agar setiap 

keluar rumah senantiasa menutupi tubuh, dari kepala 

sampai ke dada dengan memakai jilbab tudung yang rapat, 

tidak menerawang, dan juga tidak tipis. Hal demikian 

dimaksudkan untuk menjaga identitas mereka sebagai 

muslimah dan agar terpelihara dari tangan-tangan jahil 

dan kotor. Karena mereka yang bertangan jahil dan kotor 

itu, pasti akan merasa kecewa dan mengurungkan niatnya 

setelah melihat wanita yang berpakaian terhormat dan 

mulia secara islam." 

Dari uraian ulama tafsir diatas dapat disimpulkan bahwa: 

a. Para ulama tafsir umumnya sependapat bahwa memakai 

tudung menutupi aurat selain muka dan telapak tangan 

merupakan kewajiban yang mendasar bagi setiap kaum 

muslimah, apabila mereka akan keluar rumah, atau dalam 

rumah sendiri jika ada tamu selain muhrim. 

b. Tidak seorang pun para ulama yang berpendapat bahwa 

menutup aurat selain muka dan telapak tangan itu hanya 

kewajiban muslimah dalam sholat. Karena memang tidak 

ada satu pun dalil Al Qur'an dan Sunnah yang mengatakan 

demikian. 

c. Bentuk atau fashion pakaian muslimah tidaklah diatur oleh 

Al Qur'an secara terperinci, yang utama adalah memenuhi 

syarat, yaitu menutupi seluruh tubuh selain muka dan 

telapak tangan, tidak ketat, tidak tipis dan juga tidak 

membentuk lekuk tubuh (ketat). 

Dari ayat ini jelas menyatakan bagi seorang muslimah untuk 

menutup seluruh badan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki 



namun yang boleh terlihat hanyalah wajah dan telapak tangan 

saja. 

2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan 

Hal ini sebagai mana terdapat di dalam QS. An Nnur 31 

 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali 

kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, 

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau 

saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara 

lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, 

atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, 

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

(terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang 

aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah 

kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman 

supaya kamu beruntung. 

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimah: 



a. Agar tidak memamerkan perhiasan kecuali sekadar yang 

biasa terlihat darinya seperti cincin dan gelang tangan. 

b. Wajib menutupi dada dan leher dengan selendang, 

kerudung atau jilbab. 

c. Perhiasan hanya boleh diperlihatkan kepada sepuluh 

kelompok manusia yang disebutkan dalam ayat tersebut. 

d. Jangan sengaja menghentakkan kaki agar diketahui atau 

didengar orang agar diketahui atau didengar orang 

perhiasan yang tersembunyi (gelang kaki dan lain-lain).  

 Ketika jilbab dikenakan oleh wanita tujuannya agar 

aurat dan perhiasan mereka tidak nampak, maka tidak tepat ketika 

menjadikan pakaian atau jilbab itu sebagai perhiasan karena tujuan 

awal untuk menutupi perhiasan menjadi hilang. Banyak kesalahan 

yang timbul karena poin ini terlewatkan, sehingga seseorang 

merasa sah-sah saja menggunakan jilbab dan pakaian indah dengan 

warna-warni yang lembut dengan motif bunga yang cantik, dihiasi 

dengan benang-benang emas dan perak atau meletakkan berbagai 

pernak-pernik perhiasan pada jilbab mereka.
3
 

3. Kainnya harus tebal, tidak tipis 

  dalam pemilihan bahan pakaian yang akan dikenakan 

juga harus diperhatikan karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu 

Abdil Barr, “Bahan yang tipis dapat menggambarkan bentuk tubuh 

dan tidak dapat menyembunyikannya.” Syaikh Al Bani juga 

menegaskan, “Yang tipis (transparan) itu lebih parah dari yang 

menggambarkan lekuk tubuh (tapi tebal).” Bahkan kita ketahui, 

bahan yang tipis terkadang lebih mudah dalam mengikuti lekuk 

tubuh sehingga sekalipun tidak transparan, bentuk tubuh seorang 

wanita menjadi mudah terlihat. 
4
 

4. Harus longgar tidak ketat 
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Selain kain yang tebal dan tidak tipis, maka pakaian tersebut 

haruslah longgar, tidak ketat, sehingga tidak menampakkan bentuk 

tubuh wanita muslimah. 

5. Tidak diberi wewangian atau parfum 

Ini berdasarkan berbagai hadist yang melarang kaum wanita untuk 

memakai wewangian bila mereka keluar rumah. Seperti yang 

tertera dalam hadist berikut ini: 

Dari Abu Musa Al-Asya‟ri bahawa ia berkata: Rasulullah saw telah 

bersabda: 

"Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia 

melewati kaum lelaki agar mereka mendapat baunya, maka ia 

adalah pezina. (HR. An-Nasai, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi) 

Walaupun ada larangan bagi muslimah untuk memakai wewangain 

bukan berarti muslimah harus tampil dengan bau yang tidak sedap. 

Muslimah harus tetap menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan 

jilbabnya agar tidak menimbulkan bau badan yang dapat 

mengganggu dan menimbulkan fitnah baru yaitu adanya penilaian 

orang bahwa orang yang memakai jilbab mempunyai bau yang 

tidak sedap. Perawatan tubuh tetap diperbolehkan bagi muslimah 

asal tidak jatuh pada perbuatan tabarruj atau berhias. 

6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki 

Menyerupai laki-laki dalam hal berpakaian berupa memakai 

pakaian yang persis menyerupai pakaian laki-laki dan memakai 

celana panjang yang pada asalnya merupakan pakaian laki-laki dari 

Abu Hurairah Radhiallaahu anhu bahwa Rasul Shallallaahu alaihi 

wa Sallam melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan 

wanita yang memakai pakaian laki-laki pernah ditanyakan kepada 

Aisyah Radhiallaahu anha bahwa ada seorang wanita yang 

memakai sandal (model laki-laki-pent), maka berkatalah Aisyah: 

'Rasul Shallallaahu alaihi wa Sallam melaknat wanita yang meniru-

niru laki-laki.' (HR. Abu Dawud).
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7. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir 

Wanita kafir suka menampakkan bentuk dan lekukkan tubuh, 

memakai pakaian yang transparan, tidak peduli dengan 

penyerupaan pakaian wanita dengan pria. 

 

2.5 Jilbab Dan Revolusi 

Seperti yang dikutip dalam Guindi (2006:30), jilbab secara etimologi 

berasal dari Bahasa Inggris, yaitu veil. Veil mempunyai empat dimensi 

pengertian, yaitu “dimensi material”, “dimensi ruang”, “dimensi komunikasi”, 

dan “dimensi religius”. Dimensi material berisi pakaian dan ornamen-

oranamen seperti jilbab dalam arti bagaian dari pakaian yang menutupi kepala, 

bahu, dan wajah, atau dalam arti hiasan yang menutup topi dan menggantung 

di depan mata. Dalam penggunaan ini veil tidak saja menutupi wajah, tetapi 

terus memanjang samapai kepala dan bahu. Dimensi ruang, mengartikan veil 

sebagai layar yang membagi ruang secara fisik, sedangkan dimensi 

komunikatif menekankan pada makna penyembunyian dan ketidaktampakkan. 

Kemudian yang terakhir, dimensi religius mengartikan kata veil sebagai 

pengasingan diri dari kehidupan dunia dan kebutuhan seksual (tidak kawin), 

sebagaimana kehidupan atau sumpah biarawati. 

Perkembangan fashion jilbab di Indonesia menurut Idi Subandy 

Ibrahim  (Barnard, 2007) sudah dimulai sejak tahun 1980-an, dimana pada 

saat itu mode jilbab sudah mulai dikenakan oleh masyarakat pada umumnya 

tanpa membedakan kelas manapun. Busana muslim sebelumnya seperti 

kerudung atau jilbab misalnya, hanya dipakai oleh segelintir keluarga aktivis 

Islam, dan pelajar Muslim pesantren atau di sekolah umum sebagai ungkapan 

kepatuhan pada ajaran agama. Pada saat itu pula, tidak sedikit karyawan dan 

pelajar Muslimah berjilbab yang dipermasalahkan dan bahkan diusir dari 

tempat kerja dan sekolah. 

Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, proses jilbabisasi mengalami 

perkembangan dengan mulai merambah keluarga menengah atas, berbondong-

bondong mereka baik anak dan isteri pejabat dan pengusaha mulai 

mengenakan jilbab. Sejak saat itu, busana yang identik dengan busana 

Muslimah ini menjadi trendi dan memakai jilbab mulai mencapai prestise 

tertentu, sekaligus mengkomunikasikan hasrat orang modern yang islami. 



Selain itu, jilbabisasi juga dianggap sebagai suatu tanda globalisasi dan 

sebagai suatu lambang identifikasi orang Islam di Indonesia dengan umat 

Islam di negara-negara lain di dunia modern. 

 

2.6  Jilbab sebagai Sebuah Simbol 

Jilbab telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi umat 

islam, baik dari segi nilai religious dan fungsi sebagai penutup aurat bagi 

muslimah. Jilbab merupakan sebuah simbol umat islam. Menurut C.S. Peirce 

 

 a symbol is a sign which refers to the object that it denotes by virtue of 

a law, usually an association of general ideas, which operates to cause 

the symbol to be interpreted as referring to that object. 

 

Dari ide Peirce diatas, jika kita hubungkan, jilbab sebagai sebuah 

simbol, dapat kita tarik kesimpulan bahwa keberadaaan jilbab sebagai simbol 

dari Islam merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran yang beredar dalam 

masyarakat umum, baik dari masyarakat Islam maupun non-Islam. Pemikiran 

ini telah dibangun selama puluhan atau mungkin ratusan tahun yang lalu, di 

mana seorang perempuan muslim (khususnya di Arab) pastilah menggunakan 

jilbab. Pada ahkirnya, orang akan berpikir bahwa, jika seorang perempuan 

menggunakan jilbab, maka dia pasti orang Islam. Pemikiran inilah yang 

lambat beredar dalam masyarakat luas, sebagai mana yang dijelaskan oleh 

Peirce diatas. Peirce juga menambahkan bahwa penerjemahan sebuah simbol 

dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam 

masyarakat tersebut. 
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2.7  Identitas Muslimah 

   Menjadi seorang muslim adalah sebuah nikmat yang tiada terhingga. 

Muslim adalah seorang yang beragama Islam serta berserah diri kepada Allah 

SWT adalah golongan yang mendapat keridhaan dari Allah SWT. Jika Allah 

ridho, maka nikmat di dunia dan akhirat sudahlah menjadi jaminan. Karena, 
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untuk apa harta yang melimpah, gelar atau pangkat yang tinggi, pujian dari 

orang sekitar kita, tapi jika Allah tidak ridho, maka tidak ada yang bisa kita 

nikmati secara hakiki. Menjadi seorang Muslim, tentu memiliki ciri-ciri yang 

melekatinya. Ciri-ciri tersebut menjadi identitas yang membedakan seorang 

Muslim dengan golongan atau umat lainnya.  

1. Aqidah yang bersih 

Aqidah adalah bentuk masdar dari kata aqoda, ya‟qidu, aqdan-

aqidatan  yang berarti simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian dan 

kokoh. Sedang secara teknis aqidah berarti iman, kepercayaan dan 

keyakinan. Dan tumbuhnya kepercayaan tentunya di dalam hati, 

sehingga yang dimaksud aqidah adalah kepercayaan yang menghujam 

atau tersimpul di dalam hati. Sedangkan menurut istilah aqidah adalah 

hal-hal yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa merasa tentram 

kepadanya, sehingga menjadi keyakinan kukuh yang tidak tercampur 

oleh keraguan. Menurut M Hasbi Ash Shiddiqi mengatakan aqidah 

menurut ketentuan bahasa (bahasa arab) ialah sesuatu yang dipegang 

teguh dan terhunjam kuat di dalam lubuk jiwa dan tak dapat beralih 

dari padanya.
7
 

Seorang muslim, wajib memiliki aqidah yang bersih dari 

„kotoran-kotoran‟ pengganggunya. Dengan aqidah yang kuat dan 

bersih, insyaAllah, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat 

dengan Allah swt dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan 

menyimpang dari jalan dan ketentuan- ketentuan-Nya. Dengan 

kebersihan dan kemantapan aqidah, seorang muslim akan 

menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-

Nya yang artinya: Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan 

matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta ala (QS 6:162). Karena 

memiliki aqidah yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, 

maka dalam da‟wahnya kepada para sahabat di Makkah, Rasulullah 

sallallah „alahi wasallam mengutamakan pembinaan aqidah, iman atau 

tauhid. 

2. Beribadah yang benar 
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Dalam suatu hadist, Rasullulloh SAW bersabda: Shalatlah kamu 

sebagaimana kamu melihat aku sholat. Dari hadist ini, dapat disadari, 

bahwa seorang Muslim sejati, selalu berusaha untuk mengikuti sunnah 

Rasullulloh SAW dalam melaksanakan setiap ibadah. 

3. Berakhlak yang baik 

Memiliki akhlak yang baik adalah cerminan seorang muslim sejati. 

Seorang muslim, haruslah dikenal sebagai insan yang berkata jujur, 

amanah ketika dititipkan sesuatu, berani mengatakan kebenaran, 

menepati janji, tidak suka menghina dan meremehkan orang lain. 

Seorang muslim haruslah menjadi seorang yang dirindukan karena 

perangainya, dan memberikan ketentraman dan manfaat kepada orang-

orang di sekitarnya. 

4. Berusaha mengendalikan hawa nafsu 

Seorang Muslimah sejati akan berjuang sekuat tenaga untuk dapat 

mengendalikan dirinya dari hawa nafsu.  

 

2.8  Teori yang Digunakan 

2.8.1 Teori Interaksi Simbolik 

Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari 

pemikiran Mead (1863-1931). George Herbert Mead yang dikenal 

sebagai pencetus awal Teori Interaksi Simbolik dia menyatakan 

bahwa orang bertindak berdasarkan makna simbolik yang muncul 

didalam sebuah situasi tertentu. Interaksi simbolik didasarkan pada 

ide-ide mengenai diri dan hubungannya dengan masyarakat. 

Terdapat tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang 

mendasari teori interaksi simbolik: 

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia 

Teori interaksi simbolik berpegang bahawa individu 

membentuk makna melalui proses komunikasi karena makna 

tidak bersifat intrinsic terhadap apapun (West, Turner, 2009: 

98). Tema ini berfokus pada pentingnya membentuk makna 

bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik 

tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya 



makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi 

secara interpretatif oleh individu melalui proses interaksi, untuk 

menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama 

terdapat asumsi adalah sebagai berikut : 

 Manusia bertindak terhadap manusia lainnya 

berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada 

mereka.  

Asumsi ini menjelaskan perilaku sebagai suatu 

rangkaian pemikiran dan perilaku yang dilakukan secara 

sadar antara rangsangan dan respons orang berkaitan 

dengan rangsangan tersebut. Makna yang kita berikan 

pada simbol merupakan produk dari interaksi sosial dan 

menggambarkan kesepakatan kita untuk menerapkan 

makna tertentu pada simbol tertentu. Contohnya di 

perguruan tinggi swasta yang ada di Salatiga yaitu 

UKSW, kita umumnya mengetahui bahwa perguruan 

tinggi tersebut kebanyakan dari mereka beragama non 

muslim. Namun sekarang ini sudah banyak sekali 

mahasiswi yang menggunakan jilbab. Jilbab adalah 

simbol agama Islam. Dan karenanya kebanyakan orang 

menghubungkan simbol ini dengan konotasi yang 

positif. 

2. Pentingnya konsep diri (Self Concept) 

   Tema ini berfokus pada pengembangan konsep diri 

melalui individu tersebut secara aktif, didasarkan pada interaksi 

sosial dengan orang lainnya dengan cara antara lain: Individu-

individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan 

orang lain, konsep diri membentuk motif yang penting untuk 

perilaku (pemikiran bahwa keyakinan, nilai, perasaan, 

penilaian-penilaian mengenai diri mempengaruhi perilaku 

adalah sebuah prinsip penting dalam teori interaksi simbolik). 8  
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   Konsep diri dapat didefinisikan 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. 

   William D. Brooks mendefinisikan konsep diri sebagai 

“those physical, social and psychological perception of 

ourselves that we have derived from experiences and our 

interaction with others”. Jadi konsep diri adalah pandangan dan 

perasaan seseorang tentang dirinya baik yang sifatnya 

psikologis, sosial maupun fisik (Rakhmat, 2004: 99).   

   Dalam penelitian ini masyarakat memandang atau 

menilai orang yang berjilbab itu orang yang alim, sudah sangat 

paham dengan akidah islam, namun semua itu belum tentu ada 

di dalam diri perempuan yang 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. 

 

 

 

2.9 Kerangka Pikir 



 

 

 

 

 

 

 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari beberapa fakultas yang ada di Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga disini peneliti memilih fakultas FKIP-PGSD sebagai lokasi penelitian. 

Dimana disini yang di teliti adalah mahasiswi di fakultas FKIP-PGSD. 

Mahasiswi fakultas tersebut ada yang menggunakan jilbab saat perkuliahan 

ada juga yang tidak memakai jilbab. Tetapi minoritas dari mahasiswi fkip pgsd 

berjilbab. Orang yang memutuskan memakai jilbab pasti terdapat faktor atau 

alasan yang mendasari mereka menggunakan jilbab seperti halnya makna 

memakai jilbab menurut merekapun berbeda beda.  

Muslimah merupakan identitas bahwa dia seorang muslim, namun 

terdapat beberapa ciri-ciri untuk mengkomunikasikan bahwa dia seorang 

muslimah. Yaitu diantaranya aqidah yang bersih, beribadah yang benar, 

Identitas Muslimah: 

 Aqidah yang bersih 

 Beribadah yang 

benar 

 Berakhlak yang baik 

 Berusaha 

mengendalikan hawa 

nafsu 

Mahasiswi FKIP-

PGSDUKSW 

Berjilbab Tidak Berjilbab 

Makna Jilbab 

Komunikasi 

Teori Interaksi Simbolik 



berakhlak yang baik, serta bisa mengendalikan hawa nafsu. Untuk bisa 

mengetahui itu semua disini peneliti melakukan observasi serta wawancara 

kepada mahasiswi yang berjilbab serta untuk memastikan jawabannya peneliti 

juga melakukan wawancara terhadap teman dekat dari mahasiwi berjilbab 

yang menjadi informan peneliti.  

 

 

   

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


