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ABSTRAK

AYU RATNAWATI, NIRA. 2019. Kesadaran Berbusana Muslim Remaja
Desa Sukorejo Kebonsari Madiun. Skripsi. Jurusan Studi Pendidikan
Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Dr. Moh. Mukhlas,
M.Pd.

Kata Kunci: Kesadaran, Busana Muslim, dan Remaja.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan dunia yang
semakain modern, khusunya saat ini banyak sekali tren-tren atau model gaya
berbusana yang semakin menjadi-jadi. Itu sebabnya banyak generasi muda kita
juga sering mengikuti tren-tren yang seperti itu. Mereka belum bisa mencerna
dengan baik apa yang mereka peroleh dari perkembangan arus globalisasi ini,
apalagi sebagai wanita muslim mereka harus hati-hati dalam berbusana, jangan
sampai bisa merusak citra atau moral sebagai wanita muslimah. Demikian hal
Seperti itu yang terjadi pada remaja di Desa sukorejo, yang mana mereka
masih awan dengan hal agama Islam. Para remajanya masih banyak yang
belum mempunyai kesadaran untuk memakai busana muslimah sesuai dengan
syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi fokus masalah dalam
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) karakteristik kesadaran
berbusana muslim remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun. (2) tingkat
kesadaran berbusana muslim remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif, dengan alasan karena peneliti ingin melihat
langsung bagaimana kesadaran magis, kesadaran naïf, dan kesadaran kritis
yang dimiliki remaja dalam berbusana muslimah di Desa Sukorejo. Penelitian
ini menggunakan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi
sebagai teknik dalam pengumpulan data. Penelitian ini juga mereduksi data,
menyajikan data, dan menarik kesimpulan dan meverifikasi data sebagai teknik
dalam menganalis data, agar mendapatkan data yang akurat.

Berdasarkan analisis data, ditemukan bahwa (1) karakteristik kesadaran
berbusana muslim remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun sangat berbeda-
beda antara remaja satu dengan remaja lainnya, diantaranya karakteristik
kesadaran mereka dikarenakan rasa tanggung jawab, kesiagaan kondisi mental,
pengalaman, pengetahuan dan informasi, dan kondisi mental remaja tersebut.
(2) tingkat kesadaran berbusana muslim remaja Desa Sukorejo Kebonsari
Madiun berada di tingkat kesadaran kirtis dimana remajanya kebanyakan
memakai busana muslimah dikarenakan pengetahuan dan wawasan di era
modern ini yang mana sekarang ini memakai busana muslimah banyak
diminati masyarakat baik kalangan biasa maupun kalangan artis dan memakai
busana muslimah juga bisa bergaya dengan modis dan tidak kuno seperti dulu.
Karena sekarang banyak toko baju yang menyediakan model busana muslimah
yang bagus dan keren.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berpakaian tidak lain adalah untuk menghilangkan fitnah

(ketertarikan laki-laki asing). Hal itu tidak mungkin terwujud kecuali

dengan potongan yang longgar. Karena pakaian yang ketat, meskipun bisa

membuat tertutupnya warna kulit, namun tetap dapat menggambarkan

lekuk tubuhnya sehingga masih akan menggoda pandangan laki-laki.1

Memakai pakaian tertutup bukanlah monopoli masyarakat arab , dan

bukan pula berasal dari budaya mereka, bahkan menurut ulama dan filosof

besar Iran Kontemporer, Murthadha Muthahari, pakaian penutup (seluruh

badan wanita) telah dikenal di kalangan banyak bangsa-bangsa kuno dan

lebih melekat pada orang-orang Sassan Iran, dibandingkan dengan tempat-

tempat lain.2

Memakai pakaian tertutup atau busana muslimah tersebut, harus

memiliki kesadaran yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Karena

kesadaran memiliki arti yang penting dalam melakukan suatu tindakan, jika

tidak mempunyai kesadaran sendiri hasil yang diperoleh tidak akan

memuaskan. Kesadaran itu sendiri sama artinya dengan mawas diri.

Kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran yag secara samar-samar

disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat.3

1Muhammad Nashiruddin Al Albani, Jilbab Wanita Muslimah, (Jogjakarta: Media
Hibayab, 2002), 142.

2M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 36.
3Nurdjanah Taufiq & Rukmini Barhana, Pengantar Psikologi 1, (Jakarta: Erlangga, 1983),

250.
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Oleh karena itu, sudah jelas remaja atau generasi muda saat ini

harus benar-benar dididik dengan baik dan harus diberi wawasan

bagaimana berpakaian yang baik sebagai seorang muslim. Agar

menghasilkan potensi-potensi yang dapat menyejahterakan dan memajukan

kehidupan bangsa. Serta dapat memberikan inovasi-inovasi baru yang

menjadikan ciri khas bangsa ini agar lebih dikenali oleh bangsa lain.

Mereka juga harus dituntut memiliki kesadaran nilai-nilai ke-

Tuhanan dan lingkungannya yang bermakna, tajam, dan jelas. Agar dapat

mendorong manusia bersyukur kehadirat-Nya. Masa remaja itu sendiri saat

ini sedang berada dalam fase perkembangan yang amat pesat, di mana

remaja merupakan suatu periode yang mengalami perubahan dalam

hubungan sosial, yang ditandai dengan berkembangnya minat terhadap hal-

hal yang ada di sekitarnya.4

Tapi pada kenyataanya masih banyak masalah kenakalan remaja

yang terjadi di masa kini. Kenakalan tersebut seperti: perkembangan

emosional yang kurang bahkan tidak sehat, kurang memiliki sifat simpati

dan agamis, ketidakmampuan mempergunakan waktu luang secara sehat

dan ekonomis, kelemahan diri dalam mengatasi kegagalan dengan memilih

kegiatan alternatif yang keliru dan pengembangan kebiasaan diri yang

kurang bahkan tidak sehat di dalam kehidupan sehari-hari.5

Dari masalah-masalah yang dijelaskan di atas, dapat diambil contoh,

salah satunya mereka kurang memiliki sifat simpati dan agamis pada

kehidupan sehari-harinya. Dengan kata lain, mereka masih awam dalam

4Syamsu Yusuf, Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009), 186.

5Mohammad Ali  & Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik,
(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 5-6.
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hal-hal tentang agama, khususnya agama Islam. Hal tersebut bisa

dibuktikan, seperti yang terjadi di sebuah lingkungan masyarakat, yakni di

Desa Sukorejo Kebonsari Madiun yang mana para remajanya memiliki

karakteristik yang berbeda-beda dalam memakai busana muslim. Mereka

mempunyai gaya atau model sendiri dalam urusan memakai busana

muslim.6

Padahal sudah jelas, Allah telah mewajibkan para wanita Muslimah

yang sudah akhil baligh agar memperhatikan masalah hijab, ketika mereka

keluar dari rumah. Kalau dilihat dari surat An-Nur ayat 31, dapat

disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut: Hendaklah mereka menahan

pandangannya, memelihara kemaluan, tidak boleh menampakkan

perhiasan, kecuali yang biasa tampak darinya, menutupkan kain kerudung

ke dadanya, tidak boleh menampakkan perhiasan, kecuali pada keluarga

atau orang dekat, dan tidak boleh memukulkan kaki agar diketahui

perhiasan yang mereka sembunyikan.7

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis melaksanakan

penelitian tentang “Kesadaran Berbusana Muslim Remaja Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun”.

B. Fokus Penelitian

Dengan perkembangan zaman yang begitu pesat ini, banyak sekali

fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya

dikalangan para remaja, banyak sekali perilaku menyimpang yang sekarang

ini sering terjadi. Mereka seakan-akan menjadikan perilaku tersebut adalah

6Hasil Observasi di Desa Ngepeh Kebonsari Madiun 24/12/2108 pukul 14:45.
7Kathur Suhardi, Bagaimana Muslimah Bergaul, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), 107-

108.
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hal yang biasa. Hal tersebut juga terjadi di sebuah desa, yakni di Desa

Sukorejo Kebonsari Madiun, dimana para remajanya masih berperilaku

yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Para remaja putrinya yang suka

keluar malam, tidak mengenakan busana muslimah dan juga tidak berhijab.

Kalaupun berhijab hanya pada saat sekolah, kuliah ataupun pada saat

menghadiri acara-acara resmi, seperti resepsi pernikahan.

Mengingat luasnya masalah dan keterbatasan penulis (peneliti)

dalam penelitian ini menfokuskan penelitiannya pada kesadaran berbusana

muslim remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana karakteristik kesadaran berbusana muslim remaja Desa

Sukorejo Kebonsari Madiun?

2. Bagaimana tingkat kesadaran berbusana muslim remaja Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan diperoleh

melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik kesadaran berbusana muslim

remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun.

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran berbusana muslim remaja

Desa Sukorejo Kebonsari Madiun.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan persoalan dan tujuan diatas, penelitian ini diharapkan

mempunyai manfaat dan kegunaan sebagai berikut:
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1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan

kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan menambah wawasan

dalam khazanah pendidikan Islam, khususnya dalam memakai busana

muslimah yang sesuai dengan syariat Islam terkait dengan mata kuliah

yang sudah diajarkan, yakni mata kuliah Akidah Akhlak.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Remaja

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan

dalam mengikuti dan memilih mode busana yang sesuai dengan

syariat agama Islam yang sekarang ini juga dilakukan oleh beberapa

kalangan artis. Selain itu, memasyarakatkan berbusana muslimah di

lingkungannya, khususnya di Desa Sukorejo Kebonsari Madiun.

b. Bagi Penelitian Yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan

bahan rujukan dalam pelaksanaan penelitian terkait tentang  busana

muslimah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan

skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh, penulis akan

memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, yang merupakan ilustrasi skripsi secara

keseluruhan. Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian,
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rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,dan juga

sistematika pembahasan.

Bab II, telaah pustaka dan kajian teori. Pada bab ini dipaparkan

telaah hasil penelitian terdahulu, kesadaran remaja dan busana muslimah.

Bab III, metode penelitian. Bab ini berisi penjelasan secara

keseluruhan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti. Di antara

isinya adalah pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi

penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik

analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, temuan penelitian. Bab ini berisi deskripsi data. Deskripsi

data ini meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data khusus.

Bab V, pembahasan. Bab ini berisi karakteristik kesadaran

berbusana muslim dan tingkat kesadaran berbusana muslim remaja Desa

Sukorejo Kebonsari Madiun.

Bab VI, penutup yang berupa kesimpulan dan saran.
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BAB II

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN  KAJIAN

TEORI

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Fauzi Anwar. 2012. Makna Busana Muslimah Bagi Siswi SMK Negeri 2

Ponorogo (Studi Analisis Aktualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam

Dalam Kehidupan Sehari-hari). Hasilnya adalah: Pandangan siswi SMK

Negeri 2 Ponorogo tentang busana muslimah adalah yang dimaksud  dengan

busana muslimah ialah busana yang dapat menutup aurat wanita yakni seluruh

tubuh kecuali  wajah dan telapak tangan, busana yang mencerminkan

kepribadian seorang muslimah dan busana yang dapat meredam hasrat seorang

laki-laki terhadap wanita. Serta dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pendidikan

Agama Islam melalui pemakaian busana muslimah di SMK Negeri 2 Ponorogo

ada dua metode yang diterapkan oleh gru PAI, yaitu metode keteladanan

(pemberian contoh) dan metode maui’dzah (nasehat).

Ah Khoirul Efendi. 2016. Penerapan Pembiasaan Berjilbab Siswi Di

SMP Negeri 3 Geger. Dari penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

Penerapan kebijakan berjilbab di SMP Negeri 3 Geger semua guru di sana

bekerja sama untuk memberikan motifasi kepada siswinya untuk memakai

jilbab agar terhindar dari hal yang tidak di inginkan dan SMP Negeri 3 Geger

juga menfasilitasi jilbab untuk di pakai siswi perempuan agar semua bisa

terlihat seragam. Dengan adanya penerapan kebijakan berjilbab untuk siswi di

SMP Negeri 3 Geger, ternyata banyak membawa perubahan etika siswi

perempuannya. Mulai dari etika mereka bergaul kepada teman, etika bertemu
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kepada guru dan tutur katanya kepada guru sudah sopan. Dan siswi perempuan

terjaga akhlaknya tidak pernah berbuat yang melanggar kebijakan sekolah sejak

memakai jilbab semua siswi perempuan berprilaku baik kepada semua keluarga

sekolah.

Nur Khasanah. 2013. Persepsi Mahasiswi Stain Ponorogo Mengenai

Busana Muslimah. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pandangan mahasiswi

tentang busana muslimah adalah busana yang dapat menutupi aurat wanita

yakni seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sesuai dengan

persyaratan yang ditentukan oleh kaidah ajaran agama Islam seperti busana

tersebut menutup aurat, tidak ketat. Serta konstuksi sosial yang membentuk

jiwa tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti faktor

lingkungan, kondisi mode yang ada di masyarakat.

Amir Syarifudin. 2013. Pengaruh Gaya Busana Lingkungan Di Luar

Kampus Terhadap Kesadaran Mahasiswi Dalam Berbusana Islami Di STAIN

Ponorogo. Hasilnya adalah: Gaya busana lingkungan di luar kampus

mahasiswi STAIN Ponorogo angkatan 2011 yang berjumlah 29 responden,

diketahui dari nilai rata-rata angket 39,482 dengan kategori nilai baik. Sehingga

dapat dikatakan bahwa lingkungan sosial keagamaan mahasiswi STAIN

Ponorogo baik. Dan kesadaran mahasiswi dalam berbusana Islami di STAIN

Ponorogo angkatan 2011 yang berjumlah 29 responden, diketahui dari nilai

rata-rata angket 39,793 dengan kategori nilai baik. Serta ada pengaruh yang

signifikan gaya busana lingkungan di luar kampus dengan kesadaran mahsiswi

dalam berbusana Islami di STAIN Ponorogo angkatan 2011 dengan angka

koefisiansi korelasi sebesar 0,17 (terdapat hubungan positif).
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Dari keempat judul penelitian tersebut, peneliti menemukan persamaan

dan perbedaan dengan penelitian yang sedang di teliti. Persamaan penelitian

terdahulu dengan penelitian yang sedang saya teliti adalah sama-sama meneliti

tentang memakai busana muslim yang sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan

penelitiannya adalah: Dari penelitian Fauzi Anwar, dalam skripsinya lebih

difokuskan kepada makna busana muslimah bagi siswi SMK Negeri 2

Ponorogo, penelitian Ah Khoirul Efendi, dalam skripsinya lebih difokuskan

kepada penerapan pembiasaan berjilbab di SMP Negeri 3 Geger, penelitian Nur

Khasanah, dalam skripsinya objek penelitiananya hanya para mahasiswi, dan

penelitian Amir Syarifudin, dalam skripsinya metode yang digunakan adalah

metode penelitian kuantitatif.

B. Kajian Teori

1. Kesadaran

a. Pengertian kesadaran

Kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness).

Kesadaran juga mencakup persepsi dan pemikiran yang secara samar-

samar disadari oleh individu hingga akhirnya perhatian terpusat. Oleh

sebab itu, ada tingkatan mawas diri (awareness) dalam kesadaran. Para

ahli psikologi pada masa lalu menyamakan ‘kesadaran’ dengan

‘ingatan’ (mind).8

Keadaan kesadaran diri muncul ketika kita mengarahkan

perhatian kita ke dalam untuk menfokuskan pada isi dari diri sendiri.

Brigham sebagaimana dikutip Tri Dayakisni Hudaniah mengatakan

8Nurdjanah Taufiq &  Rukmini Barhana, Pengantar Psikologi 1, (Jakarta: Erlangga, 1983),
250.
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bahwa, kesadaran diri menunjukkan derajat (seberapa jauh) perhatian

diarahkan ke dalam untuk memusatkan perhatian pada aspek-aspek dari

diri sendiri. Kesadaran diri adalah hal yang sangat penting untuk

memahami konsep diri dan standar, nilai serta tujuan yang dimiliki

seseorang.9

Yontef sebagaimana dikutip Triantoro Safaria mengatakan

bahwa, kesadaran adalah sebuah bentuk pengalaman yang dapat

didefinisikan secara sederhana sebagai keterhubungkan secara penuh

dengan eksistensi diri sendiri (being in touch with one’s own existence),

individu yang sadar memahami apa yang dilakukannya (what is),

bagaimana dia melakukan hal tersebut (how), memahami berbagai

macam alternatif yang dipilihnya (chooses), serta memahami pilihannya

untuk menjadi siapa dirinya sesungguhnya.10

b. Karakteristik kesadaran diri

1) Attention atau perhatian, ialah di mana pemusatan sumber daya

mental ke hal-hal eksternal maupun internal. Individu

memperhatikan suatu objek dari luar dirinya untuk mendapatkan

kesadaran tanggung jawab, selain isyarat-isyarat eksternal, individu

dapat mengalihkan perhatian-perhatian ke dalam diri dan

merenungkan pikiran-pikiran pribadi, memori-memori, cita-cita,

sehingga kesadaran diri akan dapat terbentuk.

2) Wakefull atau kesiagaan merupakan suatu kondisi mental yang

dialami seseorang sepanjang hidupnya, dalam setiap hari.

9Tri Dayakisni Hudaniah, Psikologi Sosial, (Malang: UMM Press, 2012), 61-62.
10Triantoro Safaria, Terapi & Konseling Gestalt, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 29.
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3) Architecture sebuah aspek struktur fisikologis, dimana kesadaran

bukanlah sebuah proses tunggal yang dilakukan oleh sebuah neuron

tunggal, melainkan dipertahankan melalui sejumlah proses-proses

neurologis yang diasosiasikan dengan interprestasi terhadap

fenomena sensorik, motorik, kognitif, dan emosional, yang ada

secara fisik maupun secara imajinatif. Tindakan-tindakan tersebut

tampaknya berlangsung otomatis sebagai hasil dari pengalaman.

Tindakan-tindakan lain memerlukan intervensi sadar dan kompleks.

4) Reccal of Knowledge adalah proses pengambilan informasi tentang

pribadi yang bersangkutan dan dunia disekelilingnya. Kesadaran

memampukan manusia mendapatkan akses ke pengetahuan melalui

proses recall dan rekognisi terhadap informasi mengenai diri pribadi

dan mengenai dunia lain.

5) Emotive ialah suatu kondisi sadar, sebagai bentuk perasaan atau

emosi. Emosi di timbulkan oleh kondisi internal saat individu

merespon peristiwa-peristiwa eksternal, saat individu berusaha

mendeskripsikan emosi-emosi subyektif tersebut kepada orang lain,

perasaan-perasaan tersebut persis sebagai mana yang individu

rasakan.11

c. Teori kesadaran

Dalam ilmu sosial banyak tokoh yang mengungkapkan

mengenai kesadaran manusia, salah satuya yaitu Paulo Freire. Menurut

Paulo Freire ada tiga level kesadaran yang harus diperhatikan oleh

11Elza Kusumaningrum & Noviyanti Kartika Dewi, “Perbedaan Perilaku Proposial Dan
Self Awareness Terhadap Nilai Budaya Lokal Jawa Di Tinjau Dari Jenis Kelamin Pada Siswa SMA
Kyai Ageng Basyariyah Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ,”Counsellia, 2 (November,
2016), 23-24.
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setiap individu, yaitu kesadaran magis (magical consciousness),

kesadaran naif (naival consciusness), dan kesadaran kritis (critical

consciousness).

Berikut tiga teori kesadaran yang dikembangkan oleh Paulo

Freire:

1) Kesadaran magis

a) Pengertian kesadaran magis

Kesadaran magis adalah tingkat kesadaran manusia

(masyarakat) yang tidak mampu melihat kaitan antara satu

faktor dengan faktor lainnya. Misalnya, masyarakat miskin yang

tidak mampu melihat kaitan antara kemiskinan mereka dengan

sistem politik dan kebudayaan. Freire mengatakan bahwa:

“Orang yang berada pada tingkat kesadaran ini tidak bisa

mengobjektifikasi fakta dan kehidupan sehari-hari yang

sebetulnya mengandung permasalahan. Orang yang masih dalam

tahap kesadaran ini kurang memiliki persepsi struktural, yang

membentuk dan terus membentuk persepsi itu berdasarkan

realitas nyata yang dipahaminya. Karena persepsi strukturalnya

kurang, maka bagi mereka kenyataan adalah superrealitas atau

sesuatu yang berada di luar kenyataan objektif.12

Kesadaran ini merupakan kesadaran masyarakat yang

berada pada keadaan dimana masyarakat tidak dapat memahami

masalah-masalah yang berada di luar lingkungan atau kebutuhan

12Paulo Freire, Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Cet. VI,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 135-136.
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biologisnya. Pada tahap kesadaran ini, masyarakat hanya

berminat pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah ‘survival

of life’, kelangsungan hidup mereka. Mereka tidak memiliki

pengertian dan pemahaman tentang sisi kehidupan, sejarah dan

budaya. Lingkungan persepsinya terbatas. Manusia tidak dapat

menembus tantangan-tantangan yang berada diluar kebutuhan

dirinya. Ia ‘uplek’ atau asyik dengan dirinya sendiri. Ia berada di

dalam hubungan yang berjarak antara dirinya sebagai manusia

dengan eksistensinya. Dengan meminjam terminologi dari

Fernando de Azevedo, Paulo Freire menyebut kesadaran

masyarakat seperti itu sebagai kesadaran masyarakat ‘tertutup’

atau ‘introvert’. Dalam masyarakat seperti ini yang diperlukan

adalah upaya meningkatkan kemampuan berdialog masyarakat,

tidak saja dengan sesamanya, tetapi juga dengan dunia, sehingga

mereka bisa menjadi ‘transitif’.13

b) Cir-ciri kesadaran magis

(1) Mempunyai sikap menerima dan melarikan diri dari

kenyataan yang kejam

(2) Bungkam dengan hal-hal yang komplek, menyerahkan

masalah dan mematuhi perintah yang pencipta berikan.14

Kesimpulan dari paparan di atas adalah, kesadaran magis

merupakan kesadaran yang muncul dari dalam diri individu sendiri.

Dengan demikian mereka sadar atas kemauannya sendiri tanpa

13Supriyanto, “Paulo Freire: Biografi Sosial Intelektual  Modernisme Pendidikan,” Al-
Ta’dib, 2 (Juli-Desember, 2013), 106-107.

14William A. Smith, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire, Cet. II,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48-65.
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adanya paksaan orang lain. Keterkaitan kesadaran ini dengan busana

muslimah adalah mereka yang mengetahui adanya ayat al-Qur’an

yang memerintah mereka untuk mengenakan busana muslimah, hal

ini terjadi karena kesadaran magis hanya melihat satu faktor.

2) Kesadaran naïf

a) Pengertian kesadaran naïf

Perubahan dari kesadaran magis ke kesadaran naif

adalah perubahan dari menyesuaikan diri dengan fakta-fakta

kehidupan yang tidak terelakan ke arah memperbaharui

penyelewengan penyele wengan yang dilakukan individu-

individu dalam sebuah sistem yang pada dasarnya keras. Mereka

beranggapan bahwa, jika mereka bisa memperbaharui

perilakunya, maka sistem tersebut akan berjalan dengan baik.

Orang-orang pada dataran kesadaran ini menyederhanakan

masalah dengan menimpakan individu-individu sebagai

penyebab permasalahan itu sendiri bukan pada sistem yang

melingkupinya. Kesadaran naif ini adalah tingkat kesadaran di

mana manusia beranggapan bahwa dirinyalah sebagai sumber

dari permasalahan itu sendiri atau dengan kata lain, aspek

manusia menjadi akar permasalahan dalam masyarakat. Pada

tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan

mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang

primitif dan naif, seperti: mengindentifikasikan diri dengan elite,

kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah

jadi, sikap emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi
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bukan dialog.15 keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini

adalah lebih melihat aspek manusia menjadi akar penyebab

masalah masyarakat.16

Pada tingkat kesadaran ini, manusia mulai terbuka.

Kesadaran pada tingkat ini ditandai oleh adanya penyederhanaan

masalah-masalah yang dilakukan oleh setiap diri manusia.

Penyederhanaan ini terkadang terkesan sangat berlebihan.

Penyederhanaan masalah dengan menostalgiakan masa lalu,

meremehkan manusia. Manusia berkumpul dengan tujuan dan

niat hanya untuk berkumpul. Pada tingkat kesadaran seperti ini

tidak tampak adanya minat untuk menyelidiki. Ciri-ciri yang

dapat di identifikasi pada masyarakat seperti itu adalah

masyarakatnya lebih berminat kepada keterangan-keterangan

yang bersifat ganjil, gosif, tidak rasional. Argumentasi yang

berkembang ditengah-tengah masyarakat sungguh sangat rapuh.

Mereka lebih mengedepankan emosi, sehingga sifat-sifat

emosional berkembang dan menonjol. Mereka mempraktekan

polemik, konflik, pertentangan satu sama lain. Mereka kurang

mengembangkan dialog diantara meraka jika terjadi

perbincangan atau diskursus.17

b) Ciri-ciri kesadaran naïf

(1) Menyalahkan seseorang atas apa yang terjadi pada dirinya

(2) Meniru apa yang dilakukan orang di sekitarnya

15Ibid., 69.
16Siswanto, “Pendidikan Sebagai Paradigma Pembebasan,” Tadris, 2 (Februari, 2007),

255.
17Supriyanto, “Paulo Freire: Biografi Sosial Intelektual  Modernisme Pendidikan,” 107.
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(3) Memenuhi keinginan orang-orang yang ada di sekitarnya.18

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut,

kesadaran naïf adalah kesadaran yang muncul dari luar diri manusia,

yang disebabkan adanya paksaan dari orang-orang sekitar, seperti

orang tua misalnya. Di mana paksaan ini dimaksudkan untuk

merubah seseorang tersebut agar menjadi individu yang lebih baik

lagi.

3) Kesadaran kritis

a) Pengertian kesadaran kritis

kesadaran kritis lebih melihat aspek dan struktur sebagai

sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari "blaming

the victims" dan lebih menganalisis. Untuk selanjutnya secara

kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi

budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat.19

Kesadaran ini dipandang oleh Paulo Freire sebagai

kesadaran tingkat tinggi. Kesadaran ini ditandai oleh

kematangan masyarakat untuk menafsirkan masalah.

Keterangan-keterangan yang bersifat magis, mitos digantikan

oleh prinsip-prinsip sebab akibat. Mereka berargumentasi

dengan prinsip sebab akibat atau kausalitas. Mereka menguji

setiap penemuaan orang, setiap informasi yang berkembang

18William A. Smith, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire, Cet. II, 69-77.
19Siswanto, “Pendidikan Sebagai Paradigma Pembebasan,” 255.
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dengan sikap keterbukaan, dan siap untuk melaksanakan

pembaharuan.20

Proses perubahan kesadaran kritis ini memiliki dua

aspek, yaitu: pertama, penegasan diri dan penolakan diri

menjadi “inang bagi benalu”. Kedua, berusaha secara sadar dan

empiris untuk mengubah atau mengganti sistem yang menindas

dengan sistem yang adil dan bisa mereka kuasai. Kesadaran

kritis ini sangat berbeda dengan kesadaran naif, di mana orang-

orang pada tingkat kesadaran ini menyalahkan individu mereka

sendiri. Pada tingkat kesadaran kritis ini, individu-individu tidak

menyalahkan dirinya sendiri, justru menunjukkan pemahaman

yang benar atas dirinya sendiri dan sistem yang memaksa kaum

tertindas dan penindas berkolusi (bekerja sama).21

b) Ciri-ciri kesadaran kritis

(1) Menerima pandangan baru tanpa meninggalkan pandangan

kuno

(2) Mecari dan meniru model-model peran yang sesuai

(3) Mengembangkan diri

(4) Menerapkan inovasi baru di zaman modern.22

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, kesadaran

kritis adalah suatu bentuk kesadaran yang muncul dari luar dirinya

sendiri, namun didasari karena mereka sedang mengikuti tren-tren

perkembangan arus globalisasi.

20Supriyanto, “Paulo Freire: Biografi Sosial Intelektual  Modernisme Pendidikan,” 108.
21William A. Smith, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire, Cet. II, 80.
22Ibid., 81-88.
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2. Busana Muslim

a. Pengertian busana muslim

Sandang atau pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok

manusia. Sementara ilmuwan berpendapat bahwa manusia baru

mengenal pakaian sekitar 72.000 tahun yang lalu. Menurut mereka

homo sapiens, nenek moyang kita berasal dari Afrika yang gerah.

Sebagian mereka berpindah dari suatu daerah lain, dan bermukim di

daerah dingin. Nah, di sana dan sejak saat itulah mereka berpakaian

yang bermula dari kulit hewan guna menghangatkan badan mereka.

Sekitar 25,000 tahun yang lalu barulah ditemukan cara menjahit kulit,

dan dari sana pakaian semakin berkembang.23

Pakaian adalah barang yang dipakai (baju, celana, dan

sebagainya). Dalam bahasa Indonesia, pakaian juga disebut busana.

Jadi, busana muslimah artinya pakaian yang dipakai oleh perempuan.

Pakaian perempuan yang beragama Islam disebut busana muslimah.

Berdasarkan makna tersebut, busana muslimah dapat diartikan sebagai

pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan

agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu

sendiri serta masyarakat di mana ia berada.24

Apapun alasannya, berpakaian minim di hadapan umum bagi

seorang perempuan  tidak dapat dibenarkan. Islam justru menganjurkan

kita untuk berpakaian sopan dan terhormat, bukan berpakaian terbuka

yang memperlihatkan aurat. Islam juga menganjurkan  para perempuan

23M. Quraish Shihab, Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 31.
24Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan Budi

Pekerti, (Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud, 2014), 23.
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untuk mengenakan jilbab meski para ulama berbeda pendapat tentang

bentuk pakaian tersebut. Selain jilbab, Islam juga mengenal pakaian

hijab.25

b. Syarat-syarat busana perempuan untuk mendapat keridhaaan Allah

Swt.:

1) Mubah dan bukan ghashab.

2) Tidak mengundang perhatian.

3) Bukan busana laki-laki (maskulin).26

4) Menutup aurat dan menjaga fitnah

5) Semacam pembedaan dan penghormatan.27

c. Ciri-ciri pakaian yang memenuhi standar syariat

1) Tidak menggambarkan lekuk-liku tubuh dan tidak transparan.

2) Bukan merupakan pakaian untuk pamer.

3) Tidak boleh memakai wewangian.

4) Tidak boleh menyerupai pakaian kaum laki-laki.

5) Tidak boleh mengenakan pakaian yang ada gambarnya.28

Kesimpulannya, seorang muslimah harus memakai busana

muslimah yang bisa menutupi anggota badannya. Tidak boleh memakai

baju yang menyerupai laki-laki, boleh memakai celana asalkan tidak ketat

dan tidak memperlihatkan lekuk tubuhnya, baju yang dipakai juga tidak

25Iffah Qanita Nailiya, 99+ Hadits Shahih Tentang Wanita, x(Yogyakarta: Diva Press,
2015), 199.

26Muhammad Wahidi, Fikih Perempuan, (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), 5-6.
27Abdul Halim Mahmud Abu Syuqqah, Busana Dan Perhiasan Wanita Menurut Al-Quran

Dan Hadis, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 20.
28Ibid.,134-141.



20

boleh transparan, boleh memakai baju yang bergambar asal tidak gambar

yang menyekutukan Allah Swt. rambutnya tidak boleh sampai terlihat.

d. Hukum menutup aurat dan memakai busana muslimah

1) Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban

menahan pandangan sebagaimana diperintahkan Allah swt. dalam

firman-Nya:

 َ ِ ٰ َ  ۚ ۡ ُ َ و ُ ُ اْ  ُ َ ۡ َ ۡ َو ِ ِ ٰ َ ۡ َ  ۡ ِ اْ  ُ َ  َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ ّ ُ
َن  ُ َ ۡ َ َ ِ  ۢ ُ ِ َ  َ ٱ ۚ إِن ۡ ُ َ  ٰ َ أَۡز

 َ َو ُ َ و ُ ُ  َ ۡ َ ۡ َ َو ِ ِ ٰ َ ۡ َ  ۡ ِ  َ ۡ ُ ۡ َ  ِ ٰ َ ِ ۡ ُ ۡ ِ ّ ُ َو
 ۡ ُ ٰ َ َ ِ ِ ُ ُ ِ  َ ۡ ِ ۡ َ ۡ ۖ َو َ ۡ ِ  َ َ َ َ ِ إ ُ َ َ َ زِ ِ

ٓءِ  َ أَۡو َءا ِ ِ ٓ َ أَۡو َءا ِ ِ َ ُ ُ ِ ِ إ ُ َ َ َ زِ ِ ۡ ُ  َ ۖ َو ِ ِ ُ ُ
أَۡو  ِ ِ َ ُ ُ ٓءِ  َ ۡ َ أَۡو  ِ ِ ٓ َ ۡ َ أَۡو  ِ ِ َ ُ ُ ٓ ِ َ أَۡو  ِ ِ ٰ َ ۡ ِ إ

أَوِ  ُ ُ ٰ َ ۡ َ  ۡ َ َ َ َ أَۡو  ِ ِ ٓ َ ِ أَۡو  ِ ِ ٰ َ َ ٓ أَ ِ َ أَۡو  ِ ِ ٰ َ ۡ ِ إ
 ۡ َ  َ ِ ِ ٱ ۡ ِ ّ ِل أَوِ ٱ َ ِ ّ َ ٱ ِ  ِ َ ۡر ِ ۡ ِ ٱ ِ أُْو ۡ َ  َ ِ ِ ٰ ٱ

وَ  ٓءِ َ ِ ّ ِٰت ٱ َ ۡ َ  ٰ َ َ واْ  ُ َ ۡ ََ  َ َ ۡ ُ ِ ِ ِ ُ َۡر ِ  َ ۡ ِ ۡ َ  َ
 ۡ ُ َ َ َن  ُ ِ ۡ ُ ۡ َ ٱ َ ً ِ َ  ِ َ ٱ ِ ٓاْ إ ُ ُ ۚ َو ِ ِ َ زِ ِ  َ ِ ۡ ُ

نَ  ُ ِ ۡ ُ٣١
Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman:

"Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara

kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka,

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka
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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. (QS An-Nur: 30-31).

2) Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang

lebih terkutuk, sebagaimana firman swt.:

 ٗ ِ َ َٓء َ َو ٗ َ ِ ٰ َ َن  َ ۥ  ُ ِ ۖ إ َ ِ ّ اْ ٱ ُ َ ۡ َ  َ ٣٢َو
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina

itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

(QS:Al-Israa': 32.

3) Menutup aurat hukumnya menjadi wajib karena alasan sad adz-

dzara’i, yaitu menutup pintu kepada dosa yang lebih besar.29

e. Hikmah menutup aurat dan memakai busana muslimah

29Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2010), 14.
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1) Perempuan yang menutup aurat dan mengenakan busana muslimah

akan mendapat pahala karena ia telah melaksanakan perintah yang

diwajibkan Allah swt., bahkan ia mendapat ganjaran pahala yang

berlipat ganda karena dengan menutup aurat, ia telah

menyelamatkan orang lain dari berzina mata.

2) Busana muslimah adalah identitas seorang muslimah. Artinya,

dengan memakainya, berarti ia telah menampakkan identitas

lahirnya, yang sekaligus membedakan secara tegas dengan

perempuan lainnya.

3) Busana muslimah merupakan refleksi dari psikologi berpakaian,

sebab menurut kaidah pokok ilmu jiwa, pakaian adalah cermin diri

seseorang. Maksudnya, kepribadian seseorang dapat terbaca dari

cara dan model pakaiannya, misalnya seseorang yang bersikap

sederhana, yang bersikap ekstrem dan lain-lain, akan dapat terbaca

dari pakainnya.

4) Busana muslimah ada kaitannya dengan ilmu kesehatan/kimia.

Menurut penelitian seorang dokter ahli yang menganalisa

kandungan kimia rambut, berkesimpulan bahwa meskipun rambut

memerlukan sedikit oksigen, namun pada dasarnya rambut itu

mengandung phosphor, kalsium, magnesium, pigmen, dan

kholestryl dengan palmitate yang sangat labil akibat penyinaran

atau radiasi, sehingga memerlukan perlindungan yang dapat

memberikan rasa aman terhadap rambut dan kulit kepala untuk

membantu rambut itu sendiri
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5) Memakai busana muslimah, ekonomis dan dapat menghemat

anggaran belanja.

6) Memakai busana muslimah adalah menghemat waktu, beberapa

waktu yag diperlukan perempuan yang suka berdandan (tabarruj)

di depan cermin, berapa lama waktu yang diperlukan untuk

memoles wajah, untuk menyisir rambut, apalagi kalau harus pergi

ke salon kecantikan.30

3. Remaja

a. Pengertian remaja

Remaja yang dalam bahasa aslinya disebut Adolescence, berasal

dari bahasa Latin Adolescere yang artinya “tumbuh atau tumbuh untuk

mencapai kematangan”. Bangsa primitif dan orang-orang purbakala

memandang masa puber dan masa remaja tidak berbeda dengan periode

lain dalam rentang kehidupan. Anak dianggap sudah dewasa apabila

sudah mampu mengadakan reproduksi.31

Remaja juga diartikan sebagai mereka yang telah meninggalkan

masa kanak-kanak yang penuh dengan ketergantungan dan menuju

masa pembentukan tanggung jawab. Dan masa remaja ditandai dengan

pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah

terbayang dan dialami.32

30Ibid.,15-16.
31Mohammad Ali & Mohammad Asrori, Psikologi Remaja Perkembangan Pserta Didik, 9.
32Hasan Basri, Remaja Berkualitas Problematika Remaja dan Solusinya, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1994), 4.
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b. Tugas-tugas perkembangan masa remaja

Pikunas sebagaimana dikutip Hendriati Agustiani mengatakan

bahwa, beberapa tugas perkembangan yang penting pada tahap

pertengahan dan akhir masa remaja, yaitu:

1) Menerima bentuk tubuh orang dewasa yang dimiliki dan hal-hal

yang berkaitan dengan fisiknya

2) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan figur-figur

otoritas

3) Mengembangkan keterampilan dalam komunikasi interpersonal,

belajar membina relasi dengan teman sebaya dan orang dewasa,

baik secara individu maupun dalam kelompok

4) Menemukan model untuk identifikasi

5) Menerima diri sendiri dan mengandalkan kemampuan dan sumber-

sumber yang ada pada dirinya

6) Memperkuat control diri berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip

ang ada.33

c. Sifat dan sikap remaja

1) Menemukan pribadinya

2) Menemukan cita-citanya

3) Menggariskan jalan hidupnya

4) Bertanggung jawab

5) Menghimpun norma-norma sendiri.34

33Hendriati Agustiani, Psikologi Perkembangan Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan
Konsep Diri Dan Penyusunan Diri Pada Remaja, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 37.
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d. Harapan terhadap remaja

1) Hendaknya para remaja mengusahakan belajar, belajar dengan

tekun, agar selekas mungkin dapat menyelesaikan studi dan ikut

serta dalam pembangunan bangsa dan Negara.

2) Hendaknya para remaja melakukan kegiatan membaca, banyak

membaca literatur yang sehat, dan bermutu, guna melebarkan

horizon pandangan hidup.

3) Hendaknya para remaja mempunyai hobi.

4) Hendaknya para remaja mengerti dan memahami, bahwa tuntutan

mereka akan pengertian, pengakuan, dan penghargaan dari orang tua

harus diimbangi dengan kewajiban dan tanggung jawab terhadap

orang tua dan masyarakat.

5) Hendaknya para remaja memahami, bahwa ada hak, ada kewajiban;

ada hak istimewa, ada tanggung jawab atau utang budi; ada

kebebasan ada tanggung jawab.

6) Hendaknya para remaja menyadari bahaya narkotika dan

menjauhkan diri dari ajakan-ajakan teman yang dapat menyesatkan

hidup.

7) Hendaknya para remaja berusaha mengerti “keadaan” orang tua

masing-masing.35

34Abu Ahmadi & Munawar Sholeh, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2005), 130-132.

35Ibid.,133-135.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan studi

kasus, studi kasus yakni suatu penelitian yang berusaha menemukan

makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan

pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi,36

sehingga peneliti memilih pendekatan studi kasus. karena kesadaran

yang dimiliki remaja dalam berbusana muslimah di Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun pasti berbeda-beda satu sama lain.

2. Jenis Penelitian

Jenis  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelitian kualitatif. Penelitian yang peneliti lakukan bermaksud untuk

melihat bagaimana kesadaran yang dimiliki remaja dalam berbusana

muslimah di Desa Sukorejo Kebonsari Madiun, sehingga peneliti

memilih penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif / kualitatif, dan

36Emzir, Metodologi Penelitian KualitatifAnalisis Data (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2010), 20.
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hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada

generalisasi.37

B. Kehadiran Penelitian

Kedudukan peneliti adalah sebagai human instrument dan dengan

teknik pengumpulan data observasi berperan serta (participant observation)

dan wawancara mendalam (indepth interview), maka peneliti harus

berinteraksi dengan sumber data.38 Kehadiran Peneliti dalam penelitian ini

sangat penting, peneliti di lokasi sebagai human instrument berfungsi

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data,

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data,

menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.39 Dengan

demikian, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengamat

langsung di lokasi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari

Kabupaten Madiun. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena

dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti atas fenomena yang terjadi di

desa tersebut, di mana ada remajanya atau masyarakatnya yang memiliki

bermacam-macam karakteristik dalam memakai busana muslimah. Mereka

mempunyai gaya atau model tersendiri dalam memakai busana muslimah.

37Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung: Alfabeta, 2015), 15.

38Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2018,  (Ponorogo: Jurusan
Tarbiyah STAIN Ponorogo, 2018), 36.

39 Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  11.
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D. Data dan Sumber Data

Data merupakan deskriptif kualitatif yang mencakup kata-kata dari

informan dan catatan tentang tindakan objek yang diteliti.40 Data dalam

penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan dari objek penelitian. Data

tersebut diperoleh dari hasil wawancara pada beberapa remaja yang

memakai busana muslimah di Desa Sukorejo Kebonsari Madiun dan

sumber data lainnya adalah data tertulis, foto, dan sumber data tambahan

lainnya seperti observasi dan dokumentasi. Adapun jenis data penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung di

Desa Sukorejo Kebonsari Madiun melalui wawancara dengan beberapa

remaja dan beberapa tokoh masyarakat.

2. Data Sekunder, yaitu data yang didapatkan dari studi kepustakaan atau

dokumentasi yang berupa buku-buku bacaan terkait dengan tema

penelitian. Meliputi jurnal, majalah, profil desa, dan keadaan

masyarakat di Desa Sukorejo Kebonsari Madiun.41

E. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang penting

dalam penelitian, karena metode ini atau prosedur ini merupakan strategi

untuk mendapatkan data yang diperlukan,42 studinya menghasilkan

deskripsi cerita terperinci, analisis dan interpretasi fenomena. Secara

40Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi 2018,  37.
41Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2002), 157.
42Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008),

93.
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umum, teknik pengumpulan data dalam penelitian  meliputi: interview

(wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi.43

1. Teknik Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si

penjawab.44 Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data terkait

dengan kesadaran berbusana muslim yang dimiliki para remaja. Adapun

yang akan peneliti wawancarai di antaranya adalah beberapa remaja

yang berhijab dan mengenakan busana muslimah di Desa Sukorejo

untuk mendeskripsikan kesadaran magis, kesadaran naïf, dan kesadaran

kritis berbusana muslimah mereka .

2. Teknik Observasi

Nasution sebagaimana dikutip Sugiyono mengatakan bahwa,

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan

yang diperoleh melalui observasi.45 Objek yang diamati oleh peneliti

dalam penelitian ini adalah keseharian para remaja dalam berbusana

muslimah dan budaya masyarakat di Desa Sukorejo. Agar mendapatkan

data terkait dengan kesadaran magis, kesadaran naïf, dan kesadaran

kritis berbusana muslim yang dimiliki para remaja dan keadaan

masyarakat di Desa Sukorejo Kebonsari Madiun itu sendiri.

43Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, (Malang: Kelompok Intrans
Publishing, 2016), 120.

44Moch. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 193-194.
45Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 310.
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3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu

dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan

harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen

yang berbentuk gambar misalnya, foto, gambar hidup, dan sketsa

lainnya.46 Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-

data berupa gambaran umum Desa Sukorejo, letak geografis, keadaan

masyarakat dan remaja di Desa Sukorejo. Selain itu metode

dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk mendokumentasikan

kegiatan yang sedang berlangsung.

F. Teknik Analisis Data

Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip Nurul Zuriah mengatakan

bahwa, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan

pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan

bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman

terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat diinterpretasikan temuannya

kepada orang lain.47 Aktivitas dalam analisis meliputi: data reduction, data

display, dan concelussion drawing/verification.48

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak,

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan

analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum,

46 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, 329.
47Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori-Aplikasi, (Jakarta: PT

Bumi Aksara, 2009), 217.
48Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D, 338.



31

memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.49 Misalnya,

peneliti melakukan identifikasi data-data yang diperoleh untuk melihat

data yang terpakai. Kemudian data yang terpakai diberi kode untuk

lebih memudahkan proses klasifikasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Tahap penyajian data adalah sebuah tahapan lanjutan analisis di

mana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau

pengelompokkan.50 Penyajian data yang sering digunakan dalam

penelitian kualitatif adalah bersifat naratif. Ini dimaksudkan untuk

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya

berdasarkan apa yang dipahami. Misalnya, peneliti mengelompokkan

kesadaran yang dimiliki remaja, mana remaja yang termasuk kesadaran

magis, kesadaran naïf, dan kesadaran kritis.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Concusion Drawing and

Verification)

Kesimpulan penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang

disajikan berupa deskripsi atau gambaran yang awalnya belum jelas

menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal/ interaktif dan

hipotesis/teori. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah

dari lapangan.51 Dalam penelitian ini misalnya, kesadaran-kesadaran

yang dimiliki remaja di Desa Sukorejo dikaitkan dengan teori-teori

yang sudah ada mana yang sesuai dan mana yang tidak. Sesuai bagan

berikut:

49Sugiyono, Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,  338.
50Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 173.
51Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif, 152.
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Gambar 1. Komponen dalam analisis data (interview model)

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat di

adakan pengecekan dengan teknik yaitu pengamatan ketekunan dan

triangulasi.

1. Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan

atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan dilaksanakan

peneliti dengan cara: a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci

secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol yang

ada hubungannya dengan kesadaran berbusana muslim remaja Desa

Sukorejo Kebonsari Madiun. b) menelaahnya secara rinci sampai pada

suatu titik jenuh, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah

satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah difahami dengan cara biasa.

2. Triangulasi

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan

Data
collection

Data

display

Data
reduction

Conclusions:

drawing/verif
ying
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pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Ada 4 macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan

penggunaan: sumber, metode, penyelidikan, dan teori.52 Pada penelitian

ini, peneliti menggunakan trianggulasi dengan teori, maksudnya yaitu

membandingkan dan mengecek data hasil penelitian dengan teori yang

ada. Salah satu contoh bahwa remaja mengenakan busana muslimah

karena kesadaran dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang

lain dengan maksud ingin menaati perintah Allah Swt. Hal tersebut

sesuai dengan teori yang ada, di mana masuk pada teori kesadaran

magis.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian ini adalah:

1. Tahap Pralapangan

Menyusun rancangan penelitian, peneliti memilih lokasi

penelitian, mengurus perizinan penlitian, menjajaki dan menilai lokasi

peneltian, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan

perlengkapan penelitian.53 Dalam penelitian ini misalnya, memilih Desa

Sukorejo Kebonsari Madiun sebagai lokasi penelitian, meminta izin

pada Kepala Desa, melihat kondisi Desa Sukorejo, memilih beberapa

remaja dan salah satu tokoh masyarakat sebagai informan, dan

menyusun daftar pertanyaan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki

lapangan, dan berperan serta dan mengumpulkan data. Dalam penelitian

52Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330.
53Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 84-87.
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ini misalnya, bernampilan yang sopan dan sesuai adat yang ada di Desa

Sukorejo Kebonsari Madiun, menjalin hubungan yang baik dengan

masyarakatnya, membatasi waktu untuk penelitian, mempelajari bahasa

yang baik di Desa Sukorejo, menjelaskan tujuan peneliti ada di lokasi

tersebut, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Sukorejo, mulai

melakukan pengamatan dan observasi, dan menulis semua data yang

diperoleh.

3. Tahap Analisis Data

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan

lapangan, analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan

masalah. Mulai sejak sebelum terjun ke lapangan dan terus berlangsung

sampai dengan penemuan hasil penelitian. Dalam penelitan ini

misalnya, peneliti melakukan analisis data-data yang diperoleh pada

saat wawancara, pengamatan, dan dokumentasi di Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun.

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan

Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang

sistematis sehingga dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca.54

54Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 127.
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BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

1. Sejarah Desa Sukorejo

Sejarah desa memang menjadi bahan yang menarik untuk

diperbincangkan dalam sebuah penelitian. Karena setiap desa

mempunyai sejarah yang unik dan berbeda-beda antara satu desa

dengan desa lainnya. Begitu pula dengan Desa Sukorejo yang menjadi

lokasi penelitian penulis, Desa Sukorejo memang menjadi bahan

pembicaraan bagi penduduk Sukorejo sendiri maupun desa lain yang

pernah ada hubungan famili maupun hal lain khususnya bagi pengamat

sejarah yang ingin mengkaji lebih jauh tentang latar belakang daerah

yang merupakan tempat pertama penyebaran penduduk di Sukorejo.

Pada zaman dahulu Desa Sukorejo merupakan bagian dari Desa

Pucanganom. Namun, karena padatnya penduduk di Desa Pucanganom,

Desa Sukorejo melepaskan diri dari Desa Pucanganom tersebut. Istilah

nama Sukorejo terdiri dari dua kata yakni kata Suko yang artinya dalam

bahasa Indonesia adalah suka, dan kata Rejo berasal dari kata kerjo

yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah kerja. Dari kedua arti

tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk dari desa tersebut

merupakan penduduk yang suka bekerja, dalam melakukan pekerjaan

sehari-hari mereka adalah orang-orang yang pekerja keras. Oleh karena
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itu, desa tersebut dinamakan Desa Sukorejo.55 Desa Sukorejo

mempunyai motto yakni “Guyun Rukun, Membangun Desa Sukorejo

yang Damai dan Sejahtera”.56

2. Letak Geografis Desa Sukorejo

Dilihat dari kondisi geografisnya, desa ini terletak di dataran

tinggi yang sejuk dan memiliki tanah yang subur. Desa ini terletak di

Kecamatan Kebonsari bagian Selatan. Desa Sukorejo merupakan bagian

dari wilayah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sedangkan

kondisi Desa Sukorejo merupakan dataran kering persawahan dengan

batas-batas sebagai berikut:

a. Sebelah Utara : Desa Pucanganom Kecamatan Kebonsari

b. Sebelah Timur : Desa Doho Kecamatan Dolopo

c. Sebelah Selatan : Desa Lembah Kecamatan Mlilir

d. Sebelah Barat : Desa Tanjungrejo Kecamatan Kebonsari

Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun

mempunyai luas wilayah: 384,5 Ha. Semua itu terbagi dalam

pemukiman/pekarangan, sawah, kebun/ladang, fasilitas umum dan

pemakaman. Desa ini terbagi menjadi 6 dusun, yaitu Dusun Dawung,

Dusun Kedunglowo, Dusun Soko, Dusun Ngepeh, Dusun Cerme, dan

Dusun Dupok. Dengan jumlah 6 RW dan 31 RT. Penduduk Desa

Sukorejo mayoritas adalah petani.57

3. Keadaan Penduduk

55 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 01/W/08/III/2019.
56 Transkip Dukumentasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 03/D/08/IV/2019.
57 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 01/W/08/III/2019.
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a. Jumlah Penduduk di Desa Sukorejo menurut jenis kelamin: untuk

laki-laki ada 2.124 jiwa, dan perempuannya ada 2.208 jiwa dengan

jumlah keseluruhan ada 4.332 jiwa.

b. Jumlah pemeluk Agama yang dianut masyarakat di Desa Sukorejo

kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun yakni Islam dengan

presentase 98% dan 11 jiwa menganut Agama Kristen dengan

presentase 2%.58

c. Jumlah tempat ibadah dan sarana prasarana Di Desa Sukorejo:

tempat ibadah ada 6 masjid dan 24 mushola, sarana pendidikan 1

PAUD, 2 TK, 3 SD, dan ada 6 TPQ, dan dari sarana umum terdapat

1 Puskesmas.59

d. Seni dan budaya, Desa Sukorejo memiliki Group Seni: seni hadroh,

seni karawitan, dan seni reog. Bidang Budaya, masyarakat Sukorejo

mayoritas aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan seperti jamaah

yaasin, pengajian, majlis ta‟lim, dan kegiatan-kegiatan lainnya.60

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari

Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari dipimpin oleh seorang

kepala desa yaitu Bapak Yoyon Mahmudi, dan dibantu oleh 14

perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa, Modin, Jogo Boyo,

Kabayan, Kaur (Umum, Pemerintahan, Pembangunan, Keuangan,

Kesra), dan satu staf.61

B. Deskripsi Data Khusus

58 Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/D/08/III/2019.
59 Transkip Observasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 01/O/18/I/2019.
60 Transkip Observasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 01/O/18/I/2019.
61 Transkip Dokumentasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 01/D/08/III/2019.











42

mereka kenyataan adalah superrealitas atau sesuatu yang berada di

luar kenyataan objektif.70

Kesadaran ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut,

mempunyai sikap menerima dan melarikan diri dari kenyataan yang

kejam, bungkam dengan hal-hal yang komplek, menyerahkan

masalah dan mematuhi perintah yang pencipta berikan, dan

mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap Allah Swt.71

Sesuai dengan pernyataan tersebut, seorang muslim sejati

harus mempunyai kesadaran magis untuk memakai busana

muslimah yang tepat untuk beraktivitas di dalam rumah maupun di

luar rumah, agar terhindar dari marabahaya ataupun dari fitnah.

Kesadaran magis ini digambarkan oleh pernyataan  dari beberapa

remaja di Desa Sukorejo. Sebagaimana yang  dikatakan oleh mbak

F, yaitu:

“Pertama saya sudah balig dan di agama Islam itu
menganjurkan untuk mewajibkan kita sebagai umat Islam,
utamanya muslimah yang sudah balig itu harus menutup
auratnya jadi itu salah satunya. Dan yang kedua karena di
daerah sini adalah daerah yang mayoritas Islam maka
berbusana muslimah itu sudah menjadi hal yang wajar dan
bahkan wajib bagi kita karena salah satunya untuk menaati
aturan agama Islam.  Sebenarnya awal-awal saya masih,
kenapa kok seperti ini tapi lama-kelamaan ya karena
pengalaman dan tambah ilmu jadi memantapkan diri untuk
memakai busana muslimah itu dari diri sendiri bukan karena
paksaan.”72

Hal ini juga dialami oleh remaja-remaja lain di Desa

Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, yang juga

70Paulo Freire, Politik Pendidikan Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan, Cet. VI,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 135-136.

71William A. Smith, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire, Cet. II,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 48-65.

72 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/W/10/III/2019.
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memiliki kesadaran magis untuk  berbusana muslim. Hal ini

sebagaimana yang dikatakan oleh mbak W:

“ya, karena kita sudah balig berarti kita harus memakai
busana muslim yang bisa menutupi aurat. Bukan karena
paksaan orang tua atau mengikuti tren, tapi sudah niat saya
dari hati untuk mengenakan busana muslim. Dan kita
sebagai umat Islam apalagi kita sebagai wanita harus
mengenakan busana muslim. Itu sudah kodrat seorang
wanita untuk menutup auratnya.”73

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak Wi, yaitu:

“Saya memakai busana muslimah bukan untuk fashion
ataupun ikut teman-teman yang lainnya. Melainkan dari niat
hati saya sendiri, karena dengan busana muslimah saya ingin
menjadi wanita yang baik dan lebih baik lagi. Dengan
busana muslimah saya merasakan makna kehidupan yang
sebenarnya dan di dalam ajaran Islam busana muslimah itu
wajib hukumnya.”74

Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak B, yaitu: “Karena saya tahu

mbak, memakai busana muslimah itu merupakan kewajiban seorang

muslimah, jadi saya mempunyai niat dari dalam diri saya untuk

memakai busana muslimah”.75

Desa Sukorejo adalah desa yang mayoritas penduduknya

adalah muslim. Jadi tidak heran jika remajanya cukup banyak yang

berbusana muslimah dengan bermacam-macam bentuk, gaya dan

mode yang mereka gunakan. Karena arti dari busana muslimah itu

sendiri adalah sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat

yang diwajibkan agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan

kebaikan wanita itu sendiri serta masyarakat di mana ia berada.76 Hal ini

73 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 03/W/14/III/2019.
74 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 04/W/17/III/2019.
75 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 09/W/31/III/2019.
76Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti,

(Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud, 2014), 23.
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sebagaimana yang  dikatakan mbak F tentang pengertian dan hukum

berbusana muslim, yaitu:

“Menurut saya  busana muslimah itu busana yang bisa
menutupi aurat seorang wanita, tidak menerawang dan tidak
mengundang sahwatnya seorang laki-laki, dan Ya, karena
jelas aturan yang ada di dalam Alquran, kedua juga ini
bukan hanya aturan dari orang tua atau aturan dari
lingkungan sekitar tapi ini asli murni aturan dari Allah juga
Rasulullah sangat menganjurkan untuk berbusana muslimah
khususnya perempuan. Karena perempuan itu, setiap lekuk
tubuhnya itu bisa mengundang sahwatnya laki-laki juga. Ya
ini memang aturannya seperti ini maka kita harus
melaksanakannyadengan tanggung jawab dan juga dengan
ikhlas karena ini dari Allah yang pasti akan membawa
hikmah yang baik dan sudah pasti mengandung tujuan yang
baik pula jika dilaksanakan..”77

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak W, yaitu:

“Menurut saya busana muslimah itu wajib dikenakan oleh
setiap wanita khususnya yang beragama Islam itu wajib
mengenakan jilbab. Karena kita sebagai umat Islam harus
mematuhi syariat agama dan menjaga dari godaan-godaan
lelaki dan memakai busana muslimah itu memang wajib
dikenakan khususnya bagi wanita muslim yang sudah balig
dan sudah menjadi ketentuan bagi seorang wanita harus
menjaga diri dan menutup auratnya, yaitu harus memakai
busana muslimah”.78

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak Wi, yaitu:

“Busana muslimah adalah busana yang diguankan umat
manusia sesuai dengan ajaran Islam. Dimana busana
muslimah dalam ajaran Islam bagi perempuan wajib untuk
menutup auratnya dan karena kewajiban memakai busana
muslimah sudah ada dalam ajaran Islam dan tertuang dalam
Alquran. Supaya kita tetap terjaga dan di lindungi oleh
Allah”.79

Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak B, yaitu:

“Busana muslimah adalah busana yang sesuai dengan syariat
Islam yang bisa menutupi aurat dan tidak  mengundang
sahwatnya seorang laki-laki dan Karena, sudah tertulis di
dalam Alquran dan sudah diwajibkan bagi seorang

77 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/W/10/III/2019.
78 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 03/W/14/III/2019.
79 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 04/W/17/III/2019.
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muslimah. Bahwa seorang muslimah harus menutup seluruh
auratnya. Kecuali muka dan  telapak tangan”.80

Dengan demikian, setiap perintah dan larangan Allah, sudah

pasti mempunyai hikmah, kita sebagai seorang yang memiliki

agama harus mempercayai dan menyakininya. Dalam konteks ini

ada banyak hikmah yang digambarkan oleh beberapa remaja di

Desa Sukorejo. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh mbak F,

yaitu: “Ya, hikmah memakai busana muslimah yang pertama

mendapat pahala dari Allah Swt., kedua hati menjadi tenang,

terhindar dari orang yang ingin menjahili, dan terhindar dari godaan

lelaki jahat”.81

Hal serupa, sebagaimana yang telah dikatakan oleh mbak W,

yaitu:

“Ya, hikmahnya yang pertama busana muslimah itu bisa
melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik, jadi kita merasa
nyaman setelah itu tidak akan menggoda orang-orang untuk
melakukan hal-hal jahat pada kita. Kedua, juga busana
muslimah itu fashionable enggak harus monoton seperti dulu
yang kolot-kolot tetapi juga dengan perkembangan zaman
sekarang berbusana muslimah itu semakin fashionable
zaman now enggak terlalu terkekang kaya zaman dulu yang
jilbabnya harus seperti ini, tetapi dengan banyaknya model
juga membuat kita lebih percaya diri tampil didepan banyak
orang.”82

Hal serupa, sebagaimana yang telah dikatakan oleh mbak Wi, yaitu:

“Hikmah yang saya peroleh adalah hati semakin adem ayem,

menjaga diri sendiri dengan baik dari hal-hal yang tidak

diinginkan”.83

80 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 09/W/31/III/2019.
81 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/W/10/III/2019.
82 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 03/W/14/III/2019.
83 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 04/W/17/III/2019.
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Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak B, yaitu:

“Dapat memperbaiki diri, seiring dengan memakai busana
muslimah apa yang sebelumnya belum baik menjadi baik,
terutama sikak dan perbuatan. Jika kita memakai busana
muslimah apa yang kita dan apa yang kita kerjakan sesuai
dengan busana. Karena jika akan berkata kotor atau berbuat
tidak baik akan berpikir dua kali, sebab yang kita kenakan
saja busana muslim dan berhijab. Akan malu jika berhijab
dan berkata tidak baik”.84

Kesadaran magis yang dimiliki oleh remaja di Desa

Sukorejo sangat baik. Dilihat dari banyaknya remaja yang memiliki

kesadaran berbusana muslim yang murni muncul dari dalam dirinya

sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Mereka juga

sudah baik dalam memahami busana muslimah, yang menjadi

kewajiban bagi setiap perempuan muslimah, dengan tidak lepas dari

perkembangan zaman atau trend mode dengan tetap memperhatikan

syari’at dan kaidah agama Islam yang telah ditetapkan.

b. Kesadaran naif

Kesadaran naif ini adalah tingkat kesadaran di mana

manusia beranggapan bahwa dirinyalah sebagai sumber dari

permasalahan itu sendiri atau dengan kata lain, aspek manusia

menjadi akar permasalahan dalam masyarakat. Pada tingkatan ini

sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali

realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naif,

seperti: mengindentifikasikan diri dengan elite, kembali ke masa

lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi

kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog.85

84 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 09/W/31/III/2019.
85William A. Smith, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire, 69.
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Keadaan yang dikategorikan dalam kesadaran ini adalah lebih melihat

aspek manusia menjadi akar penyebab masalah masyarakat.86

Ciri-ciri kesadaran naïf ini sendiri di antaranya adalah, sebagai

berikut: menyalahkan seseorang atas apa yang terjadi pada dirinya,

meniru apa yang dilakukan orang di sekitarnya, dan memenuhi

keinginan orang-orang yang ada di sekitarnya.87 Hal ini

sebagaimana yang dikatakan oleh mbak L, yaitu: “Saya memakai

busana muslim karena keluarga saya memiliki pengetahuan yang

cukup baik tentang agama Islam mbak. Oleh karena itu, ibu saya

memaksa saya untuk memakai busana muslim agar terhindar dari

gangguan seorang laki-laki yang jahat.”88

Hal yang serupa juga dikatakan oleh mbak  N, yaitu:

“Saya ini dari kecil orangnya tomboy mbak, saya sering
bermain dengan anak laki-laki daripada dengan anak
perempuan. Melihat tingkah saya yang seperti itu, orang tua
saya menjadi takut kalau saya akan menjadi tomboy sampai
menjadi dewasa. Dengan demikian saat saya masuk sekolah
menengah pertama saya dipaksa di sekolahkan di sekolah
Madrasah Tsanawiyah, dengan alasan agar saya bisa
merubah sifat dan tingkah laku saya menjadi yang lebih
baik, dan juga agar saya berbusana muslimah. Dari situ saya
mulai terbiasa dengan pakaian busana muslimah ini
mbak.”89

Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak I, yaitu: “Yang

melatarbelakangi saya memakai hijab adalah karena dorongan dari

ibu saya. Ibu saya menyuruh saya untuk berhijab karena agar saya

86Siswanto, “Pendidikan Sebagai Paradigma Pembebasan,” Tadris, 2 (Februari, 2007),
255.

87William A. Smith, Conscientizacao Tujuan Pendidikan Paulo Freire, 69-77.
88 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 05/W/20/III/2019.
89 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 06/W/23/III/2019.
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menjadi anak yang solihah, agar bisa dihormati dan dipandang baik

di lingkungan rumah maupun di luar lingkungan rumah”.90

Desa Sukorejo merupakan desa yang kental dengan adat

jawanya. Dengan demikian, mereka juga memiliki pengetahuan dan

wawasan yang cukup baik mengenai agama Islam. Jadi, hal tersebut

membuat remajanya cukup banyak yang berbusana muslimah

dengan bermacam-macam bentuk, gaya dan mode yang mereka

gunakan. Karena arti dari busana muslimah itu sendiri adalah

sebagai pakaian wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan

agama untuk menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu

sendiri serta masyarakat di mana ia berada.91 Sebagaimana yang telah

dikatakan oleh mbak L, tentang pengertian dan hukum berbusana

muslim, yaitu: Ya, menurut saya busana muslimah adalah suatu

busana yang merupakan suatu kewajiban setiap umat Islam bagi

perempuan yang menutupi seluruh anggota tubuhnya dan sudah ada

di dalam Alquran dan menjadi bentuk taat kepada Allah Swt.92

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak N, yaitu:

“menurut saya, busana muslimah itu busana yang bisa
menutupi aurat, tidak melihatkan lekuk tubuh sehingga harus
bisa menutupi warna kulit, maksudnya tidak menerawang
agar tidak mengundang sahwat seorang laki-laki dan fitnah
dan hukumnya sudah jelas ada di dalam Alquran dan saya
juga diberi tahu ibu saya ada hadits yang mewajibkan
seorang wanita muslim untuk memakai busana muslimah”.93

Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak I, yaitu:

90 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 11/W/01/IV/2019.
91Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti,

23.
92 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 05/W/20/III/2019.
93 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 06/W/23/III/2019.
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“Busana muslimah itu busana yang bisa menutupi aurat
seorang perempuan muslimah yang tidak melihatkan lekuk
tubuhnya, tidak transparan, dan tidak mengundang sahwat
laki-laki dan dalam Islam sudah diatur kalau perempuan
wajib menutup aurat salah satunya dengan memakai busana
muslim”.94

Adapun, mereka yang telah melaksanakan perintah Allah

Swt. dalam memakai busana muslimah mendapatkan hikmah yang

luar biasa. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh mbak L, yaitu:

“Yang pertama terhindar dari, contohnya dari orang yang jahil sama

kita seperti kalau di jalan itu kan ada wanita yang dijahili atau

dipegang-pegang. Kedua terhindar dari orang yang ingin menggoda

kita”.95

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak N, yaitu: “Ya, jelas

mbak terhindar dari fitnah, terhindar dari marabahaya, dan juga

terhindar dari godaan laki-laki mesum, serta memakai busana

muslimah membuat hati adem”.96 Hal tersebut juga dikatakan oleh

mbak I, yaitu: “Hikmah yang saya dapatkan setelah memakai

busana muslimah adalah saya dapat menjalan perintah Allah yang

bisa mendatangkan pahala, membuat hati saya tenang, dan merasa

dihormati”.97

Kesadaran naïf yang dimiliki remaja di Desa Sukorejo

memang benar terjadi karena adanya paksaan dari orang tuanya.

Paksaan tersebut dalam bentuk harapan seorang ibu yang

menginginkan anaknya menjadi pribadi baik dan lebih baik lagi.

94 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 11/W/01/IV/2019.
95 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 05/W/20/III/2019.
96 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 06/W/23/III/2019.
97 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 11/W/01/IV/2019.
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Dengan demikian, mereka yang mempunyai kesadaran naïf tetap

memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai busana muslimah

yang seharusnya dipakai oleh perempuan muslim sesuai dengan

syari’at dan kaidah agama Islam.

c. Kesadaran kritis

Kesadaran ini dipandang oleh Paulo Freire sebagai

kesadaran tingkat tinggi. Kesadaran ini ditandai oleh kematangan

masyarakat untuk menafsirkan masalah. Keterangan-keterangan

yang bersifat magis, mitos digantikan oleh prinsip-prinsip sebab

akibat. Mereka berargumentasi dengan prinsip sebab akibat atau

kausalitas. Mereka menguji setiap penemuaan orang, setiap

informasi yang berkembang dengan sikap keterbukaan, dan siap

untuk melaksanakan pembaharuan.98

Ciri-ciri kesadaran kritis adalah, sebagai beriku: menerima

pandangan baru tanpa meninggalkan pandangan kuno, mecari dan

meniru model-model peran yang sesuai, mengembangkan diri, dan

menerapkan inovasi baru di zaman modern.99 Kesadaran kritis yang

dimiliki remaja Desa sukorejo untuk berbusana muslim,

sebagaimana yang dikatakan oleh mbak  Ne, yaitu:

“Awal pertama saya mempunyai keinginan untuk berbusana

muslim itu, karena saya melihat saudara-saudara sepupu

saya yang mengenakan busana muslimah. Dari situ saya

mempunyai hasrat untuk ikutan memakai busana muslimah.

Awalnya saya masih sedikit jarang memakai busana

98Supriyanto, “Paulo Freire: Biografi Sosial Intelektual  Modernisme Pendidikan,” 108.
99Ibid., 81-88.
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muslimah, kadang saya pakai kadang saya memakai

pakaian-pakaian panjang tapi tidak memakai hijab. Adapun

orang yang membuat saya bisa lebih serius dalam berbusana

muslim, yakni karena teman-teman dekat saya juga mulai

memakai busana muslimah untuk pakaian sehari-hari mbak.

Dengan demikian saya lebih mantap untuk berbusana

muslim.”100

Latar belakang yang sama juga dialami oleh remaja yang

lain. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh mbak M, yaitu:

“Begini mbak, dulu waktu kecil saya sudah terbiasa untuk
memakai busana muslimah, tapi saat saya memasuki sekolah
pertama saya jadi kurang percaya diri dengan busana
muslimah yang saya pakai, dan akhirnya saya merubah
penampilan saya. Namun, setelah selang 3 tahun, saya
masuk ke Madrasah Aliyah  yang pada dasarnya sekolah
tersebut sekolah yang mewajibkan siswinya untuk berhijab
akhirnya saya pun juga memakai hijab. Di samping itu  saya
juga melihat teman-teman saya dan melihat orang-orang di
sekitar saya yang pada yang jalan-jalan memakai busana
muslimah, hati saya langsung berkata saya ingin berhijrah
lagi untuk memakai busana muslimah seperti mereka dan
saya sangat menyukai model-model dan tren-tren busana
muslimah yang saat ini berkembang.”101

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak D, yaitu: “Kebiasaan

sehari-hari karena peraturan sekolah yang mewajibkan semua

seragam harus memakai hijab. Jadi, saya sampai sekarang memakai

busana muslimah terus. Hal ini di dukung juga oleh teman-teman

saya yang memakai busana muslimah jadi saya juga seperti itu”.102

Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak Lu, yaitu: “saya memakai

busana muslimah seperti ini karena ikut-ikutan teman dan tidak mau

100 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 07/W/27/III/2019.
101 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 08/W/30/III/2019.
102 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 10/W/31/III/2019.
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ketinggalan dengan model baju muslimah yang sekarang semakin

update tapi tidak lepas dari syari’at agama Islam yang sudah

ditentukan.”.103

Dengan demikian, dari gambaran kesadaran kritis yang

dikatakan oleh remaja di Desa Sukorejo tersebut, tidak heran jika

remajanya cukup banyak yang berbusana muslimah dengan

bermacam-macam bentuk, gaya dan mode yang mereka gunakan.

Karena arti dari busana muslimah itu sendiri adalah sebagai pakaian

wanita Islam yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk

menutupinya, guna kemaslahatan dan kebaikan wanita itu sendiri serta

masyarakat di mana ia berada.104

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh mbak Ne tentang

pengertian dan hukum dari memakai busana muslimah, yaitu:

“Busana muslimah menurut saya adalah busana yang bisa menutupi

seluruh aurat bagi umat muslim baik lakiki-laki maupun perempuan

dan Karena memakai busana muslim sudah diwajibkan oleh Allah

dan Rasulullah sejak jaman dulu.”105

Hal yang sama juga dialami oleh remaja lain, sebagaimana

yang dikatakan oleh mbak M, yaitu:

“Busana muslimah menurut saya adalah busana yang harus
dipakai seluruh umat muslim yang sesuai dengan aturan
syariat Islam yang sudah ada di dalam Alquran, karena itu
merupakan perintah dari Allah Swt. dan juga sudah jelas
tertuang di dalam Alquran bahwa setiap muslim harus
menutup aurat dari yang bukan mahram kita”.106

103 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 12/W/01/IV/2019.
104Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti,

23.
105Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 07/W/27/III/2019.
106Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 08/W/30/III/2019.
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Hal serupa juga dikatakan oleh mbak D, yaitu:

“Busana muslimah itu busana yang dipakai oleh semua umat
muslim dalam beraktivitas sehari-hari, yang bisa menutupi
auratnya, tidak melihatkan lekuk tubuhnya, dan tidak
mengundang sahwat seoarang laki-laki, Karena busana
muslimah itu tujuannya menutupi aurat, dan kita sebagai
umat muslim harus bisa menutupi aurat sesuai dengan
syariat Islam”.107

Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak Lu, yaitu:

“Menurut saya berbusana mulimah itu, berbusana dengan
menutup aurat kita, panjang, tidak ketat dan tidak tipis dan
juga tidak menimbulkan pandangan yang mengakibatkan
syahwat orang lain dan karena sudah ada terdapat di dalam
Alquran mbak dan Allah juga telah memperintahkan wajib
bagi umat muslim untuk berbusana muslimah khususnya
perempuan”.108

Mereka yang juga telah mendapatkan hikmah yang luar

biasa setelah memakai busana muslimah untuk pakaian sehari-hari.

Seperti yang dikatakan oleh mbak Ne, yaitu: “Mendapat pahala dan

dapat membenahi diri kearah yang lebih baik lagi”.109 Hal yang

sama juga dialami oleh remaja lain, sebagaimana yang dikatakan

oleh mbak M, yaitu: “Hidup saya lebih tenang, nyaman, dan lebih

dihargai dan dihormati oleh semua orang lain mbak”.110

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak D, yaitu: “Saya merasa

lebih nyaman dan aman ketika di dalam rumah maupun di luar

rumah, dan mengikatkan akan adanya Allah Swt. yang melindungi

kita”.111 Hal tersebut juga dikatakan oleh mbak Lu, yaitu: “Tidak

menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan maksiat, melindungi diri

107 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 10/W/31/III/2019.
108 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 12/W/01/IV/2019.
109 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 07/W/27/III/2019.
110 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 08/W/30/III/2019.
111 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 10/W/31/III/2019.
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dari laki-laki yang tidak bermoral, dan terlindung dari sinar

matahari.”.112

Di Desa Sukorejo juga ada remaja yang memiliki kesadaran

kritis dalam berbusana muslim, mereka memiliki pemahaman yang

baik tentang makna busana muslim yang menjadi kewajiban bagi

setiap perempuan muslimah, dengan tidak lepas dari perkembangan

zaman atau trend mode dengan memperhatikan kaidah dan syari’at

agama Islam yang sudah ditetapkan.

112 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 12/W/01/IV/2019.
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BAB V

ANALISIS KESADARAN BERBUSANA MUSLIM REMAJA DI DESA

SUKOREJO KEBONSARI MADIUN

A. Karakteristik Kesadaran Berbusana Muslimah Remaja Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun

Karakteristik kesadaran diri manusia itu ada 5, diantaranya adalah

Attention atau perhatian adalah ialah dimana pemusatan sumber daya

mental ke hal-hal eksternal maupun internal. Wakefull atau kesiagaan

merupakan suatu kondisi mental yang dialami seseorang sepanjang

hidupnya, dalam setiap hari. Architecture merupakan tindakan-tindakan

manusia yang tampak berlangsung otomatis sebagai hasil dari pengalaman.

Recal of knowledge adalah proses pengambilan informasi tentang pribadi

yang bersangkutan dan dunia disekelilingnya. Dan Emotive adalah suatu

kondisi sadar, sebagai bentuk perasaan atau emosi.113

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat observasi, jelas

terbukti bahwa remaja di Desa Sukorejo memiliki karakteristik kesadaran

yang berbeda dalam berbusana muslim, diantaranya: ada remaja yang

memiliki kesadaran berbusana itu dikarenakan mereka mempunyai rasa

tanggung jawab dimana seorang wanita muslim itu harus berbusana

muslim, ada yang dikarenakn untuk kesiagaan kondisi mental yang dimiliki

dimana mereka merasa nyaman jika memakai busana muslimah, ada yang

dikarenakan dari pengalaman dimana mereka memiliki pengalaman yang

113Elza Kusumaningrum & Noviyanti Kartika Dewi, “Perbedaan Perilaku Proposial Dan
Self Awareness Terhadap Nilai Budaya Lokal Jawa Di Tinjau Dari Jenis Kelamin Pada Siswa SMA
Kyai Ageng Basyariyah Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun ,”Counsellia, 2 (November,
2016), 23-24.
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buruk pada saat dulu tidak berbusana muslimah jadi sekarang memutuskan

untuk berbusana muslimah, ada yang dikarenakan dari pengetahuan atau

informasi dimana mereka tahu bahwa sekarang ini memakai busana

muslimah menjadi tren yang sedang di minati banyak masyarakat dan juga

bisa tampil modis, dan ada yang dikarenakan karena bentuk emosi yang

remaja miliki dimana mereka merespon apapun yang terjadi disekelilingnya

seperti lingkungannya yang banyak memakai busana muslimah jadi mereka

merasa ingin juga untuk memakai busana muslimah. Mereka juga memiliki

gaya dan tren model sendiri-sendiri, diantaranya ada remaja yang suka

memakai gamis atau dres panjang tapi tidak memakai hijab besar, ada pula

yang suka memakai dres panjang atau gamis dan memakai hijab besar, dan

ada yang memakai celana oblong tapi hijabnya tidak besar. Walaupun

demikian mereka tetap bisa menjaga auratnya dengan baik, mereka juga

tidak sembarangan dalam berpakaian dan bertingkah laku sebagai seorang

wanita muslim.114

B. Tingkat Kesadaran Berbusana Muslimah Remaja  Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun

1. Kesadaran magis remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun untuk

berbusana muslim

Kesadaran magis merupakan kesadaran masyarakat yang berada

pada keadaan dimana masyarakat tidak dapat memahami masalah-

masalah yang berada di luar lingkungan atau kebutuhan biologisnya.

Pada tahap kesadaran ini, masyarakat hanya berminat pada hal-hal yang

berkaitan dengan masalah ‘survival of life’, kelangsungan hidup

114Transkip Observasi dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/O/22/II/2019.
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mereka. Mereka tidak memiliki pengertian dan pemahaman tentang sisi

kehidupan, sejarah dan budaya. Dengan kata lain kesadaran magis

merupakan kesadaran yang muncul dari dalam diri individu sendiri,

mereka sadar atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang

lain. Kesadaran tersebut muncul karena wawasan dan pengetahuan ilmu

agamanya yang tinggi, yang tidak melihat sisi lain dalam memutuskan

suatu hal. Orang-orang yang memiliki kesadaran ini cenderung hanya

melihat satu faktor dalam menghadapi masalah atau memutuskan suatu

hal.115

Pendapat remaja di Desa Sukorejo Kebonsari Madiun mengenai

kesadaran magis untuk berbusana muslim di era tren hijab artis yaitu,

mereka memiliki bermacam-macam latar belakang yang berbeda-beda

antara remaja satu dengan remaja yang lain. Kesadaran magis mereka

untuk berbusana muslim di latar belakangi karena benar-benar murni

mempunyai niat dari dalam hati, karena mereka tahu berbusana muslim

adalah kewajiban dari agama Islam sendiri, karena tahu perintah

berbusana muslim ada di dalam ayat Alquran dan sudah menjadi

tanggung jawab mereka yang sudah balig untuk menutup auratnya.

karena pengalaman dan wawasan ilmu agama  yang mereka miliki

cukup banyak. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh mbak F, yaitu:

“Pertama saya sudah balig dan di agama Islam itu menganjurkan
untuk mewajibkan kita sebagai umat Islam, utamanya muslimah
yang sudah balig itu harus menutup auratnya jadi itu salah
satunya. Dan yang kedua karena di daerah sini adalah daerah
yang mayoritas Islam maka berbusana muslimah itu sudah
menjadi hal yang wajar dan bahkan wajib bagi kita karena salah
satunya untuk menaati aturan agama Islam.  Sebenarnya awal-

115Supriyanto, “Paulo Freire: Biografi Sosial Intelektual  Modernisme Pendidikan,” Al-
Ta’dib, 2 (Juli-Desember, 2013), 106-107.



58

awal saya masih, kenapa kok seperti ini tapi lama-kelamaan ya
karena pengalaman dan tambah ilmu jadi memantapkan diri
untuk memakai busana muslimah itu dari diri sendiri bukan
karena paksaan.”116

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak W, yaitu:

“ya, karena kita sudah balig berarti kita harus memakai busana
muslim yang bisa menutupi aurat. Bukan karena paksaan orang
tua atau mengikuti tren, tapi sudah niat saya dari hati untuk
mengenakan busana muslim. Dan kita sebagai umat Islam
apalagi kita sebagai wanita harus mengenakan busana muslim.
Itu sudah kodrat seorang wanita untuk menutup auratnya.”117

Sedangkan pendapat remaja di Desa Sukorejo tentang makna

busana muslimah yaitu mereka sudah bisa dikatakan sangat memahami

bahwa busana muslimah itu memang busana yang sudah diwajibkan

dari Allah Swt. untuk dikenakan oleh seluruh perempuan muslim.

Dengan catatan tidak boleh melihatkan lekuk tubuhnya, tidak

transparan, tidak boleh mengundang sahwat seorang laki-laki, dan tidak

boleh menyerupai laki-laki atau orang kafir. Diperbolehkan juga

mengenakan busana muslimah sesuai dengan perkembangan zaman dan

trend mode, asal tidak lepas dari kaidah dan syari’at agama Islam yang

sudah ditentukan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh mbak Wi,

yaitu:

“Busana muslimah adalah busana yang diguankan umat manusia
sesuai dengan ajaran Islam. Dimana busana muslimah dalam
ajaran Islam bagi perempuan wajib untuk menutup auratnya dan
karena kewajiban memakai busana muslimah sudah ada dalam
ajaran Islam dan tertuang dalam Alquran. Supaya kita tetap
terjaga dan di lindungi oleh Allah”.118

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak F, yaitu:

“Menurut saya  busana muslimah itu busana yang bisa menutupi
aurat seorang wanita, tidak menerawang dan tidak mengundang

116 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/W/10/III/2019.
117 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 03/W/14/III/2019.
118 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 04/W/17/III/2019.
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sahwatnya seorang laki-laki, dan Ya, karena jelas aturan yang
ada di dalam Alquran, kedua juga ini bukan hanya aturan dari
orang tua atau aturan dari lingkungan sekitar tapi ini asli murni
aturan dari Allah juga Rasulullah sangat menganjurkan untuk
berbusana muslimah khususnya perempuan. Karena perempuan
itu, setiap lekuk tubuhnya itu bisa mengundang sahwatnya laki-
laki juga. Ya ini memang aturannya seperti ini maka kita harus
melaksanakannyadengan tanggung jawab dan juga dengan
ikhlas karena ini dari Allah yang pasti akan membawa hikmah
yang baik dan sudah pasti mengandung tujuan yang baik pula
jika dilaksanakan..”119

Dari hasil wawancara langsung, dapat dikatakan bahwa

kesadaran magis yang dimiliki oleh remaja Desa Sukorejo Kebonsari

Madiun untuk berbusana muslim sudah sesuai dengan teori kesadaran

magis yang ada. Walaupun hanya masih ada beberapa remaja saja yang

memiliki kesadaran tersebut. Adapun pemahaman mereka tentang

makna busana muslimah dapat dikatakan sudah sesuai dengan syari’at

agama Islam, yang mana sudah tahu busana muslimah seperti apa yang

harus dipakainya dan bisa megikuti perkembangan zaman, dengan tidak

melepas kaidah dan syari’at yang sudah ditentukan oleh agama Islam.

2. Kesadaran naif  remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun untuk

berbusana muslim

Kesadaran naif ini adalah tingkat kesadaran di mana manusia

beranggapan bahwa dirinyalah sebagai sumber dari permasalahan itu

sendiri atau dengan kata lain, aspek manusia menjadi akar

permasalahan dalam masyarakat. Pada tingkatan ini sudah ada

kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi

masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naïf. Adapun kesadaran

naïf adalah kesadaran yang muncul dari luar diri manusia, yang

119 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 02/W/10/III/2019.
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disebabkan karena adanya paksaan dari orang-orang sekitar, paksaan

dari orang-orang sekitar inilah yang dimaksud sebagai akar

permasalahan dalam teori kesadaran naïf yang dijelaskan tersebut.

Misalnya, paksaan dari orang tua atau kerabat dekatnya, yang mana

bentuk paksaan ini dimaksudkan untuk merubah pribadi seorang anak

tersebut agar menjadi individu yang lebih baik lagi.120

Pendapat remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun mengenai

kesadaran naïf untuk berbusana muslim, mempunyai latar belakang

yang berbeda-beda. Dilihat dari pengalaman-pengalaman yang ia

ceritakan pada saat proses wawancara. Ada yang mendapat paksaan dari

orang tuanya untuk memakai busana muslim sesuai dengan syariat

Islam karena keluarganya yang mayoritas semua memakai busana

muslimah dan memiliki pengetahuan yang baik tentang agama Islam,

dipaksa orang tuanya karena si anak yang tomboy atau berperilaku

seperti laki-laki, dan  dipaksa orang tua karena ingin anaknya dapat

menajdi wanita solihah dan bisa dihormati sebagai wanita yang baik.

Pada awalnya mereka juga merasa kurang nyaman dengan memakai

busana muslimah, namun lama-kelamaan mereka juga merasa nyaman

dan aman ketika memakai busana muslim. Hal ini sebagaimana yang

dikatakan oleh mbak L, yaitu: “Saya memakai busana muslim karena

keluarga saya memiliki pengetahuan yang cukup baik tentang agama

Islam mbak. Oleh karena itu, ibu saya memaksa saya untuk memakai

120Siswanto, “Pendidikan Sebagai Paradigma Pembebasan,” Tadris, 2 (Februari, 2007),
255.
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busana muslim agar terhindar dari gangguan seorang laki-laki yang

jahat.”121

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak N, yaitu:

“Saya ini dari kecil orangnya tomboy mbak, saya sering bermain
dengan anak laki-laki daripada dengan anak perempuan. Melihat
tingkah saya yang seperti itu, orang tua saya menjadi takut kalau
saya akan menjadi tomboy sampai menjadi dewasa. Dengan
demikian saat saya masuk sekolah menengah pertama saya
dipaksa di sekolahkan di sekolah Madrasah Tsanawiyah, dengan
alasan agar saya bisa merubah sifat dan tingkah laku saya
menjadi yang lebih baik, dan juga agar saya berbusana
muslimah. Dari situ saya mulai terbiasa dengan pakaian busana
muslimah ini mbak.”122

Adapun pendapat remaja di Desa Sukorejo tentang makna

busana muslimah yaitu mereka sudah bisa dikatakan sangat memahami

bahwa busana muslimah itu memang busana yang sudah diwajibkan

dari Allah Swt. untuk dikenakan oleh seluruh perempuan muslim.

Dengan catatan tidak boleh melihatkan lekuk tubuhnya, tidak

transparan, tidak boleh mengundang sahwat seorang laki-laki, dan tidak

boleh menyerupai laki-laki atau orang kafir. Diperbolehkan juga

mengenakan busana muslimah sesuai dengan perkembangan zaman dan

trend mode, asal tidak lepas dari kaidah dan syari’at agama Islam yang

sudah ditentukan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh mbak N,

yaitu:

“menurut saya, busana muslimah itu busana yang bisa menutupi
aurat, tidak melihatkan lekuk tubuh sehingga harus bisa
menutupi warna kulit, maksudnya tidak menerawang agar tidak
mengundang sahwat seorang laki-laki dan fitnah dan hukumnya
sudah jelas ada di dalam Al quran dan saya juga diberi tahu ibu
saya ada hadits yang mewajibkan seorang wanita muslim untuk
memakai busana muslimah”.123

121 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 05/W/20/III/2019.
122 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 06/W/23/III/2019.
123 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 06/W/23/III/2019.
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Hal serupa juga dikatakan oleh mbak I, yaitu:

“Busana muslimah itu busana yang bisa menutupi aurat seorang
perempuan muslimah yang tidak melihatkan lekuk tubuhnya,
tidak transparan, dan tidak mengundang sahwat laki-laki dan
dalam Islam sudah diatur kalau perempuan wajib menutup aurat
salah satunya dengan memakai busana muslim”.124

Berdasarkan hasil wawancara langsung, dapat dikatakan bahwa

kesadaran naïf yang dimiliki oleh remaja di Desa Sukorejo Kebonsari

Madiun untuk berbusana muslim di era tren hijab artis sudah sesuai

dengan teori kesadaran naïf yang ada. Hanya ada 3 remaja yang

memiliki kesadaran naïf dari beberapa remaja yang ada. Adapun

pemahaman mereka tentang makna busana muslimah dapat dikatakan

sudah sesuai dengan syari’at agama Islam, yang mana sudah tahu

busana muslimah seperti apa yang harus dipakainya dan bisa megikuti

perkembangan zaman, dengan tidak melepas kaidah dan syari’at yang

sudah ditentukan oleh agama Islam.

3. Kesadaran kritis remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun untuk

berbusana muslim

Kesadaran ini dipandang oleh Paulo Freire sebagai kesadaran

tingkat tinggi. Kesadaran ini ditandai oleh kematangan masyarakat

untuk menafsirkan masalah. Keterangan-keterangan yang bersifat

magis, mitos digantikan oleh prinsip-prinsip sebab akibat. Mereka

berargumentasi dengan prinsip sebab akibat atau kausalitas. Mereka

menguji setiap penemuaan orang, setiap informasi yang berkembang

dengan sikap keterbukaan, dan siap untuk melaksanakan pembaharuan.

Adapun kesadaran kritis ini merupakan suatu bentuk kesadaran yang

124 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 11/W/01/IV/2019.
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muncul dari luar diri individu itu sendiri, yang didasari karena mereka

mengikuti tren-tren perkembangan zaman dan arus globalisasi yang

semakin maju, inilah yang dimaksud terbuka dalam setiap informasi

yang berkembang dan diap untuk melakukan perubahan. Dapat

dikatakan, kesadaran ini muncul karena mengikuti gaya atsu fashion

seseorang. Orang-orang yang memiliki kesadaran ini ingin melakukan

perubahan pada trend mode busana muslimah yang ada dengan trend

mode busana muslimah yang sekarang ini berkembang, dengan tidak

melepas kaidah dan syari’at yang sudah ditentukan oleh agama Islam.125

Pendapat remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun mengenai

kesadaran kritis untuk berbusana muslim yaitu, mereka mempunyai

latar belakang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya di era

modern seperti ini banyak sekali artis-artis yang berhijrah. Di mana

dulunya tidak memakai hijab tapi sekarang mereka tampil beda dengan

memakai hijab dan berbusana muslimah dalam melakukan aktivitas

sehari-hari. Adapun hal tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk

remaja di Desa Sukorejo yang melihatnya, ada yang mengatakan

mengikuti gaya dari saudara-saudaranya, ada pula yang mengatakan

karena adanya pengarug mengikuti aturan sekolah dan karena ikut-

ikutan teman-temannya agar tidak ketinggalan dengan model busana

muslimah yang sekarang ini semakin update, dengan tidak

meninggalkan syari’at agama Islam yang sudah ditentukan. Hal ini

sebagai mana yang dikatakan oleh mbak Ne, yaitu:

“Awal pertama saya mempunyai keinginan untuk berbusana
muslim itu, karena saya melihat saudara-saudara sepupu saya

125Supriyanto, “Paulo Freire: Biografi Sosial Intelektual  Modernisme Pendidikan,” 108.
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yang mengenakan busana muslimah. Dari situ saya mempunyai
hasrat untuk ikutan memakai busana muslimah. Awalnya saya
masih sedikit jarang memakai busana muslimah, kadang saya
pakai kadang saya memakai pakaian-pakaian panjang tapi tidak
memakai hijab. Adapun orang yang membuat saya bisa lebih
serius dalam berbusana muslim, yakni karena teman-teman
dekat saya juga mulai memakai busana muslimah untuk pakaian
sehari-hari mbak. Dengan demikian saya lebih mantap untuk
berbusana muslim.”126

Hal serupa juga dikatakan oleh mbak D, yaitu: “Kebiasaan

sehari-hari karena peraturan sekolah yang mewajibkan semua seragam

harus memakai hijab. Jadi, saya sampai sekarang memakai busana

muslimah terus. Hal ini di dukung juga oleh teman-teman saya yang

memakai busana muslimah jadi saya juga seperti itu”.127

Dengan demikian, pendapat remaja di Desa Sukorejo tentang

makna busana muslimah yaitu mereka sudah bisa dikatakan sangat

memahami bahwa busana muslimah itu memang busana yang sudah

diwajibkan dari Allah Swt. untuk dikenakan oleh seluruh perempuan

muslim. Dengan catatan tidak boleh melihatkan lekuk tubuhnya, tidak

transparan, tidak boleh mengundang sahwat seorang laki-laki, dan tidak

boleh menyerupai laki-laki atau orang kafir. Diperbolehkan juga

mengenakan busana muslimah sesuai dengan perkembangan zaman dan

trend mode, asal tidak lepas dari kaidah dan syari’at agama Islam yang

sudah ditentukan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh mbak Ne, yaitu:

“Busana muslimah menurut saya adalah busana yang bisa menutupi

seluruh aurat bagi umat muslim baik lakiki-laki maupun perempuan dan

Karena memakai busana muslim sudah diwajibkan oleh Allah dan

126 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 07/W/27/III/2019.
127 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 10/W/31/III/2019.
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Rasulullah sejak jaman dulu.”128 Hal serupa juga dikatakan oleh mbak

D, yaitu:

“Busana muslimah itu busana yang dipakai oleh semua umat
muslim dalam beraktivitas sehari-hari, yang bisa menutupi
auratnya, tidak melihatkan lekuk tubuhnya, dan tidak
mengundang sahwat seoarang laki-laki, Karena busana
muslimah itu tujuannya menutupi aurat, dan kita sebagai umat
muslim harus bisa menutupi aurat sesuai dengan syariat
Islam”.129

Berdasarkan hasil wawancara secara langsung, dapat dikatakan

bahwa kesadaran kritis yang dimiliki remaja di Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun untuk berbusana muslim di era tren hijab artis sudah

sesuai dengan teori kesadaran kritis yang ada. Walupun masih banyak

remaja di Desa sukorejo ini yang memiliki kesadaran dalam berbusana

muslim dikarenakan mengikuti perkembangan zaman dan mengikuti

teman-temannya. Namun tidak perlu dikhawatirkan, walaupun awalnya

memakai busana muslimah karena kesadaran kritis, mereka tetap

istikomah dalam berbusana muslimah sampai sekarang. Adapun

pemahaman mereka tentang makna busana muslimah dapat dikatakan

sudah sesuai dengan syari’at agama Islam, yang mana sudah tahu

busana muslimah seperti apa yang harus dipakainya dan bisa megikuti

perkembangan zaman, dengan tidak melepas kaidah dan syari’at yang

sudah ditentukan oleh agama Islam.

128Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 07/W/27/III/2019.
129 Transkip Wawancara dalam Lampiran Penelitian ini, koding: 10/W/31/III/2019.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis paparkan

tersebut, maka diambil kesimpulan sebagai berikut, Kesadaran berbusana

muslim remaja Desa Sukorejo Kebonsari Madiun diantaranya:

1. Karakteristik kesadaran berbusana muslimah remaja Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti pada saat observasi,

jelas terbukti bahwa remaja di Desa Sukorejo memiliki karakteristik

kesadaran yang berbeda dalam berbusana muslim, diantaranya: ada

remaja yang memiliki kesadaran berbusana itu dikarenakan mereka

mempunyai rasa tanggung jawab, kesiagaan kondisi mental yang

dimiliki dimana mereka merasa nyaman jika memakai busana

muslimah, dari pengalaman dimana mereka memiliki pengalaman yang

buruk pada saat dulu tidak berbusana muslimah, dari pengetahuan atau

informasi dimana mereka tahu bahwa sekarang ini memakai busana

muslimah menjadi tren yang sedang di minati banyak masyarakat dan

juga bisa tampil modis, dan ada yang dikarenakan karena bentuk emosi

yang remaja miliki.

2. Tingkat kesadaran berbusana muslimah remaja  Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun

Tingkat kesadaran yang dimiliki remaja Desa Sukorejo

Kebonsari Madiun untuk berbusana muslim, dalam teori Paulo Freire
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yang ada 3 diantanya: teori kesadaran magis, teori kesadaran naif, dan

teori kesadaran kritis. Demikian berdasarkan data yang diperoleh

peneliti dapat dikatakan bahwa remaja Desa Sukorejo ini berada di

tingkat kesadaran kritis, dimana remajanya kebanyakan memakai

busana muslimah dikarenakan pengetahuan dan wawasan di era modern

ini yang mana sekarang ini memakai busana muslimah banyak diminati

masyarakat baik kalangan biasa maupun kalangan artis dan memakai

busana muslimah juga bisa bergaya dengan modis dan tidak kuno

seperti dulu. Karena sekarang banyak toko baju yang menyediakan

model busana muslimah yang bagus dan keren.



68

B. Saran

1. Bagi masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun harus

lebih memperhatikan pergaulan remajanya dan juga harus memberikan dukungan

lingkungan yang lebih agamis agar remajanya lebih banyak yang memakai busana

muslimah sesuai syariat Islam dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah

Saw.

2. Bagi remaja di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk

lebih mensempurnakan memakai busana muslimah yang sesuai dengan syariat

Islam dan ketentuan yang Allah Saw. telah tetapkan. Dan berperilaku lebih mulia

sesuai dengan busana muslimah yang dipakai.

3. Bagi pembaca, penelitian ini untuk dijadikan sarana ilmu pengetahuan yang dapat

menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. Dapat melatih

kesabaran dan ketekunan serta dapat terjalin hubungan yang baik antara peneliti

dengan obyek penelitian dalam melihat permasalahan yang ada sehingga mampu

menyelesaikan masalah tersebut dengan baik.
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