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ABSTRAK 

 

Millah, Zaimatul. 2019. Dinamika Makna Jilbab Mahasiswi IAIN Ponorogo Di 

Era Trend Fashion Jilbab. Skripsi. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran 

Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo. Pembimbing Dr. Anwar Mujahidin, MA. 

Kata Kunci: Dinamika, Makna Jilbab, Trend Fashion Jilbab. 

Mengenakan jilbab merupakan hal yang wajib dilakukan oleh seluruh 

wanita muslimah. Selain berfungsi untuk menutup aurat, bagi sebagian lain jilbab 

menjadi bagian gaya hidup, modernitas dan identitas diri dalam pergaulan di 

tengah-tengah masyarakat. Karena itulah muncul trend fashion jilbab untuk 

mempercantik diri dan sebagai nilai keindahan. Adanya trend fashion atau model 

jilbab tersebut akhirnya merubah cara berfikir, persepsi dan pemaknaan atas hakikat 

jilbab yang sebenarnya. Hal tersebut didukung interaksi dengan orang lain, yang 

mempengaruhi mahasiswi untuk mengenakan jilbab dengan model dan bentuk yang 

bervariasi. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pandangan mahasiswi 

IAIN Ponorogo terhadap jilbab dan Bagaimana dinamika trend fashion jilbab 

mahasiwi IAIN Ponorogo. Sedangkan tujuannya untuk mengetahui pemaknaan 

jilbab oleh mahasiswi dan gaya berjilbab mahasiswi yang beragam. Pendekatan 

penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini, bertujuan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati. Serta dipadukan dengan teori interaksi simbolik, bahwa 

makna muncul sebagai hasil interaksi di antara manusia, baik secara verbal maupun 

nonverbal. Selanjutnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 

(field research) dengan menggunakan beberapa teknik penelitian, yakni teknik 

dokumentasi dan wawancara.    

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jilbab menurut mahasiswi IAIN 

Ponorogo adalah pakaian yang menutupi aurat yang wajib dikenakan oleh 

muslimah sesuai ketentuan syari’at Islam. Mereka yang berlatar belakang 

pendidikan pesantren memaknai jilbab sebagai simbol identitas diri muslimah. 

Sedangkan yang berlatar belakang pendidikan umum, memaknai jilbab sebagai 

penutup aurat dan trend fashion ingin tampil cantik seperti teman-temannya. Model 

jilbab yang mereka kenakan ialah yang menjadi tren saat ini, diantaranya jilbab segi 

empat rawis, jilbab instan atau jilbab yang langsung jadi, jilbab khimar syar’i dan 

pashmina, dengan alasan nyaman dan simpel saat dipakai. Bentuk jilbab mahasiswi 

yang berlatar belakang pesantren, mayoritas trend jilbab nya hanya dijulurkan 

kedua sisinya dan diberi bros atau peniti seperti jilbab santriwati pada umumnya. 

Namun, berbeda lagi bentuk jilbab mahasiswi yang berlatar belakang Madrasah 

Aliyah dan pendidikan umum seperti SMA/SMK, yang mayoritas trend bentuk 

jilbab mahasiswi ialah disrampingkan kedua sisinya kebahu atau ditali kedua 

sisinya keleher, karena dinilai simpel dan memudahkan mereka beraktifitas. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada awalnya pakaian dipakai sebagai pelindung tubuh dari panas 

matahari dan cuaca dingin. Seiring berkembangnya zaman pakaian menjadi 

bagian penting dari hidup manusia yang mempunyai fungsi lebih yaitu sebagai 

etika dan estetika dalam masyarakat. Jadi, bisa dikatakan pakaian bukan hanya 

selembar kain untuk penutup tubuh saja, melainkan kain yang dijadikan busana 

atau pakaian dan layak dipakai serta sopan menurut lingkungan masyarakat-

nya. 

Dengan memakai pakaian, otomatis tubuh seseorang akan tertutup. 

Namun, dengan memakai pakaian saja tidaklah cukup untuk menutupi aurat1 

seorang perempuan muslim. Tubuh dalam Islam sangat terkait dengan konsep 

aurat sebagai salah satu solusi untuk memberikan perlindungan terhadap tubuh 

perempuan. Perlindungan tersebut dilakukan dengan cara memperkenalkan 

bahwa bagian tubuh yang dianggap aib (aurat) tidak boleh dipertontonkan. 

Penutupan aurat dilakukan dengan cara mengenakan kain panjang yang 

kemudian dikenal dengan jilbab.2 Menurut Fedwa yang dikutip oleh Meitia 

menyatakan bahwa jilbab adalah salah satu bahasa yang menyampaikan pesan-

 
1 Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam). 

https://kbbi.web.id/aurat.html. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 11.04 WIB. 
2 Unun Roudlotul Janah dan Kadi, Tubuh Perempuan (STAIN Press Ponorogo, 2011), 1-2. 



 

 

pesan sosial dan budaya.3 Jilbab adalah pakaian yang berfungsi untuk menutup 

aurat wanita ketika keluar rumah. Istilah jilbab di Indonesia pada awalnya 

dikenal sebagai kerudung untuk menutupi kepala (rambut) wanita hingga dada. 

Pada beberapa Negara Islam, pakaian sejenis jilbab sudah dikenal dengan 

beberapa istilah seperti chador di Iran, pardeh di India dan Pakistan.4  

Untuk beberapa orang, jilbab adalah kesederhanaan, kedekatan dengan 

pencipta dan pelindung diri sebagai perempuan Muslim. Bagi sebagian lain, 

jilbab adalah gaya hidup, modernitas dan identitas diri dalam pergaulan di 

tengah-tengah masyarakat. Menurut Fedwa El-Guindi, jilbab dipandang 

sebagai sebuah fenomena sosial yang kaya makna dan penuh nuansa.5 Dalam 

ranah sosial religious, jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan 

pesan sosial dan budaya. Pada awal kemunculannya, jilbab merupakan 

penegasan dan pembentukan identitas keberagaman seseorang.6 

Di Indonesia, proses berjilbab mengalami tahapan-tahapan yang 

berliku, mulai dari budaya jilbab yang awalnya hanya dikenal oleh kalangan 

konservatif seperti tokoh agama dan santri saja, kemudian berkembang pada 

masyarakat umum baik dari kalangan masyarakat terpelajar hingga masyarakat 

awam. Perkembangan selanjutnya kemudian jilbab sangat membudaya di 

kalangan masyarakat umum. Sehingga di seluruh tempat di penjuru Indonesia 

 
3 Meitia Rosalina Yunita Sari, Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern (Studi Kasus 

Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Dirasat Islamiyah Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta) (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016). Dikutip dari Fedwa el-Guindi, Jilbab 

Antara Kesalehan, Kesopanan dan perlawanan (Jakarta: Serambi, 2006), 167. 
4 Farzaneh Milani, Veils and Word: The Emerging Voies of Iranian Woman Writer dalam 

Alfatri Adlin, Menggeledah Hasrat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif (Yogyakarta: Jalasutra, 

2006), 347. 
5 Fedwa, Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan perlawanan, 167. 
6 Ibid,. 



 

 

akan dengan sangat mudah ditemui perempuan berjilbab dari berbagai kelas 

ekonomi dan sosial dengan berbagai model dan bentuknya.7 Didukung dengan 

pendapat Meitia bahwa jilbab dapat menjadi tolak ukur kereligiusan seorang 

wanita. Tetapi pada perkembangannya, jilbab memiliki modernisasi yang 

tersembunyi. Pertama, jilbab sebagai trend fashion. Kedua, jilbab sebagai 

praktik konsumtif sehingga berbagai ragam model jilbab ditawarkan dari mulai 

peragaan busana muslim sampai butik khusus jilbab. Ketiga, jilbab sebagai 

gaya hidup yang menunjukkan kelas sosial tertentu.8 Karena itulah, sekarang 

jilbab beralih fungsi dari penutup aurat saja kini bisa untuk mempercantik diri 

dan sebagai keindahan, namun tetap harus memperhatikan nilai kesopanan dari 

segi syari’at agama Islam. 

Hidup di era milenial, didukung dengan kemajuan teknologi yang 

sangat cepat membuat manusia mengikuti tren apa saja yang sedang 

mengalami perubahan dan diikuti oleh masyarakat. Salah satunya mengenai 

trend fashion. Fashion adalah segala sesuatu yang sedang tren dalam 

masyarakat. Hal ini mencakup busana, selera makan, hiburan, barang-barang 

konsumsi dan lain-lain. Menurut Alex Thio dalam bukunya Sosiology, 

“fashion itu bisa mencakup apa saja yang diikuti oleh banyak orang dan 

menjadi tren. Fashion juga berkaitan dengan unsur novelty atau kebaruan, oleh 

karena itu fashion cenderung berumur pendek dan tidak bersifat kekal.” Dan 

yang cenderung bergerak dan selalu berubah setiap saat adalah busana, maka 

 
7 Ibid,. 
8 Meitia, Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern, 4. 



 

 

fashion sering dikaitkan dengan busana. Padahal selama ada sesuatu yang baru 

tentang suatu artefak yang melibatkan kesenangan banyak orang, itu bisa 

menjadi fashion.9 Fashion terutama busana merupakan sisi kehidupan 

masyarakat yang saat ini sedemikian penting sebagai salah satu indikator bagi 

muncul dan berkembangnya gaya hidup (life style).10  

Perkembangan trend busana selalu diminati berbagai kalangan 

masyarakat sebagai simbol identitas gaya hidup modern. Trend busana 

sekarang tidak hanya mencakup busana casual saja, tetapi juga merambah ke 

gaya berbusana muslimah yaitu jilbab.  

Munculnya trend jilbab atau mode jilbab tersebut telah merubah cara 

berfikir, persepsi dan pemaknaan atas hakikat jilbab yang sebenarnya. Mereka 

remaja muslimah kini beranggapan bahwa meskipun berjilbab tetapi mereka 

dapat tampil modern dan modis tanpa mempertimbangkan apakah yang ia 

kenakan telah sesuai dengan syariat Islam atau sesuai dengan konsep diri 

mereka atau tidak. Keadaan seperti demikian tadi dapat dimunculkan sebagai 

pembentuk identitas. 11  

Maka dari itu, perubahan makna jilbab penting dan menarik untuk 

diteliti, karena ada faktor budaya yang memotivasi mereka dalam mengikuti 

trend fashion, nilai atau norma kesopanan berjilbab hingga faktor latar 

 
9 Tri Yulia Trisnawati, Fashion Sebagai Bentuk Ekspresi Diri Dalam Komunikasi (Jurnal 

THE MESSANGER, Volume III, Nomor 1, Edisi Juli 2011) Dikutip dari Alex Thio, Sociology (An 

Introduction) (New York: Westview, 1987), 582. 
10 Tri Yulia, Fashion Sebagai Bentuk Ekspresi Diri Dalam Komunikasi. Dikutip dari Mike 

Featherstone, Posmodernisme dan Budaya Konsumen (Pustaka Pelajar, 2001), 36. 
11 Noor Awalia, Naskah Publikasi Jilbab Dan Identitas Diri Muslimah (Skripsi Jurusan 

Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan informatika UM Surakarta, 2016), 4.  



 

 

belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dari latar belakang di atas, penulis 

tertarik untuk mengkaji lebih mendalam problematika ini. Oleh karena itu, 

penulis mengangkat judul “Dinamika Makna Jilbab Mahasiswi IAIN Ponorogo 

Di Era Trend Fashion Jilbab.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Agar pembahasan ini nantinya tersusun secara sistematis, maka perlu 

dirumuskan permasalahan. Berdasarkan kronologi permasalahan disampaikan 

dalam latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan mahasiswi IAIN Ponorogo terhadap jilbab? 

2. Bagaimana dinamika trend fashion jilbab mahasiswi IAIN Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang penulis rumuskan, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pandangan mahasiswi IAIN Ponorogo terhadap jilbab 

2. Untuk mengetahui dinamika trend fashion jilbab mahasiswi IAIN 

Ponorogo. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dalam penelitian ini, terdapat dua manfaat yang peneliti paparkan. 

Berikut diantaranya:  

 



 

 

 

1. Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan ilmu 

pengetahuan yang baru berkaitan dengan pertama, sekarang jilbab tidak 

hanya sebagai penutup aurat saja, namun bertambah fungsinya bisa untuk 

mempercantik dan memperindah penggunanya. Kedua, memberikan 

pengetahuan seputar berjilbab bagi muslimah tidak hanya sekedar 

menutupi auratnya, tetapi ada makna lain menurut masing-masing persepsi 

dari mereka. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

tambahan rujukan dan referensi bagi studi komunikasi mengenai era trend 

fashion jilbab sebagai bentuk perubahan dan diikuti oleh para muslimah 

khususnya oleh mahasiswi IAIN Ponorogo. 

2. Kegunaan praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur 

kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian kualitatif. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagaimana 

menggunakan jilbab dengan memperhatikan budaya dan norma baik di 

masyarakat, tapi tetap dalam batasan-batasan syariat agama dan 

mempercantik penggunanya.  

 

E. Telaah Pustaka 

Dalam menentukan judul skripsi ini, penulis juga melakukan telaah 

terhadap penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan, sekaligus sebagai 



 

 

perbandingan dengan penelitian ini. Penulis tidak menemukan penelitian 

terdahulu yang membahas tentang judul penelitian ini. Namun, penulis 

menemukan beberapa penelitian yang hampir serupa dengan penelitian ini. 

Pertama, jurnal yang berjudul “Makna Berhijab Bagi Muslimah: 

Sebuah Persepsi Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Kendari”, 

karya Patta Hindi Asis, Dosen Jurusan Ilmu Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kendari Tahun 2017. Jurnal ini 

membahas bagaimana jilbab tidak semata dimaknai sebagai bentuk kesalehan 

namun sebagai eksistensi sebagian perempuan dalam mode di tengah-tengah 

masyarakat.12 Penelitian ini menemukan bahwa sebagian muslim 

mempersepsikan dirinya bahwa jilbab adalah kepatuhan terhadap ajaran 

agama, sebagian menyebutkan bahwa memilih berjilbab karena tuntutan hidup. 

Namun dalam jurnal ini hanya menjelaskan makna berhijab bagi muslimah, 

tidak ada dokumentasi yang menggambarkan implementasi dari trend jilbab 

oleh penggunanya di kalangan Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah 

Kendari. 

Kedua, skripsi yang berjudul “Trend Model Berjilbab Di Kalangan 

Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Purwokerto”, karya Nur Silvia 

Hidayanti, mahasiswi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Jurusan 

Penyiaran Islam, IAIN Purwokerto Tahun 2017. Penelitian skripsi ini berfokus 

pada trend penggunaan jilbab dengan beberapa gaya atau model berjilbab saat 

 
12 Patta Hindi Asis, “Makna Berhijab Bagi Muslimah: Sebuah Persepsi Mahasiswa FISIP 

Universitas Muhammadiyah Kendari”, (Jurnal Universitas Muhammadiyah Kendari), 92. Dalam 

http://eprints.ums.ac.id, (diakses pada tanggal 23 Maret 2019, jam 20.45 WIB). 



 

 

ini di Indonesia, khususnya di kalangan mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran 

Islam IAIN Purwokerto. Dan mereka mendapatkan informasi tentang trend 

fashion yang ada melalui media sosial.13 Skripsi ini hanya membahas mengenai 

apa saja model berjilbab yang digunakan oleh mahasiswi, namun tidak 

membahas apa persepsi atau pandangan jilbab oleh para mahasiswi dalam 

mengikuti trend fashion jilbab seperti yang akan penulis paparkan. 

Ketiga, skripsi yang berjudul “Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan 

Tren Jilbab di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo Pada Mahasiswi 

Jurusan Ushuluddin dan Dakwah”, karya Agus Jatmiko, mahasiswa Jurusan 

Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Ponorogo Tahun 2017. Skripsi ini 

membahas apa motif sebenarnya mahasiswi berjilbab dalam kesehariannya. 

Mulai dari ketaatan tehadap syari’at Islam, tuntutan sekolah sampai fashion. 

Namun dalam skripsi ini tidak membahas bagaimana pengaruh budaya, norma 

masyarakat hingga agama ditawarkan untuk turut mempengaruhi pandangan 

mereka dalam pemakaian jilbab di era trend fashion jilbab ini .14 

Dari Ketiga penelitian di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara 

penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu sama-

sama membahas mengenai “jilbab” yang menjadi bahan kajian penting karena 

mengingat jilbab adalah kebutuhan seorang perempuan dalam menutup aurat-

nya, serta diantara ketiga penelitian di atas semua menggunakan metode 

 
13 Nur Silvia Hidayanti, “Trend Model Berjilbab Di Kalangan Mahasiswi Komunikasi 

Penyiaran Islam IAIN Purwokerto”, (Skripsi IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017), 4. Dalam 

http://repository.iainpurwokerto.ac.id, (diakses pada tanggal 23 Maret 2019, jam 21.30 WIB). 
14 Agus Jatmiko, “Motif Mahasiswa Dalam Menggunakan Tren Jilbab di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri Ponorogo Pada Mahasiswi Jurusan Ushuluddin dan Dakwah”, (Skripsi, IAIN 

Ponorogo, Ponorogo, 2017), 5. 



 

 

kualitatif sebagai metodologi penelitian. Sedangkan perbedaan dari ketiga 

penelitian ini terletak pada mengapa jilbab dapat mempengaruhi objek kajian. 

Dimana penelitian yang pertama mengenai makna hijab bagi muslimah: sebuah 

persepsi mahasiswi dengan menggunakan sosiologi kritis untuk melihat 

fenomena dalam studi ini. Penelitian yang kedua dan ketiga sama-sama 

mengenai trend model jilbab. Dari penelitian yang kedua dan ketiga 

sebenarnya hampir sama dengan penelitian penulis namun ada bagian-bagian 

tertentu yang berbeda. 

Dengan menelaah ketiga penelitian terdahulu tersebut, penulis 

mengambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian tentang dinamika makna 

jilbab dan implementasi berjilbab oleh mahasiswi IAIN Ponorogo di era trend 

fashion jilbab. Oleh karena itu, penulis mengajukan judul “Dinamika Makna 

Jilbab Mahasiswi IAIN Ponorogo Di Era Trend Fashion Jilbab.” 

 

F. Landasan Teori 

1. Trend Fashion Jilbab  

Jilbab adalah bagian dari trend fashion. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, fashion memiliki pengertian ragam cara atau bentuk 

(gaya busana, potongan rambut, corak dan sebagainya) terbaru dalam kurun 

waktu tertentu. Oleh karena itu, fashion dapat berganti dan berubah dengan 

cepat seiring berjalannya waktu.15 Fashion sebagai sumber penciptaan cita 

rasa, gaya pakaian dan perilaku baru. Fashion dan modernitas bekerja sama 

 
15 https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.19 WIB. 



 

 

menciptakan kepribadian modern yang mencari identitas mereka sendiri 

melalui pakaian, penampilan, perilaku dan gaya yang selalu baru dan 

modis.16 Dengan begitu jilbab ikut andil bagian dalam munculnya trend 

fashion sekarang ini. Semakin pakaian mengikuti perkembangan arus 

zamannya atau fashionable, akhirnya jilbab pun tercipta dengan berbagai 

bentuk dan corak, karena menyesuaikan pakaian wanita yang sekarang 

sudah sangat beragam model dan bentuknya. Apalagi seorang perempuan 

lebih memperhatikan penampilannya dibandingkan laki-laki. Tetapi dalam 

hal berpakaian bahkan berjilbab selain sekedar karena ikut-ikutan trend 

fashion, seharusnya mereka para muslimah tetap mempertahankan nilai 

kesopanan dan memperhatikan nilai agama dalam hal berpakaian dan 

memilih model jilbab, karena menyangkut pemaknaan diri atau identitas 

diri mereka terhadap sesuatu yang ia pakai. 

Masalah model pakaian tidak termasuk urusan ta’abbudi> dan taufi >qi>, 

tetapi termasuk dalam masalah muamalat yang dikendalikan oleh maksud-

maksud syariat. Apa pun model yang dapat mewujudkan penutupan diri 

dengan syarat-syaratnya yang syar’i dan sesuai dengan iklim atau adat 

kebiasaan yang berlaku, dapat diterima oleh kaum Muslim.17 

Agar orang tidak beranggapan bahwa busana muslimah itu kuno dan 

konservatif, maka umat Islam dituntut untuk menunjukkan kemampuan 

intelektual, keterampilan dan keahliannya di bidang busana, supaya 

 
16 Akhyar Yusuf Lubis, POSTMODERNITAS: Teori dan Metode (Jakarta: Raja Graffindo, 

2014), 193. 
17 Nina Surtiretna, Anggun Berjilbab (Bandung: Al-Bayan, 1997), 68. 



 

 

pakaian muslimah senantiasa enak disandang dan nyaman dipandang, 

sehingga berkenan untuk memakainya dengan penuh keimanan dan 

ketakwaan.18 

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan standar mode busana 

muslimah berikut ini yang perlu diperhatikan:  

a. Bagian tubuh yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangan 

(sampai pergelangan). 

b. Bahan busana tidak tipis atau transparan (tembus pandang). 

c. Model pakaian yang tidak ketat, karena akan menampakkan 

bentuk tubuh terutama payudara, pinggang dan pinggul. 

d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 

e. Sebaiknya tidak menggunakan bahan dan model yang terlalu 

mewah dan berlebihan atau menyolok mata, hingga menarik 

perhatian orang. Apalagi jika sampai menimbulkan rasa angkuh 

dan sombong. 

Selaras dengan keterangan di atas, kita harus bisa memilih bentuk 

mode bentuk jilbab yang sesuai dengan nilai estetika (keindahan) yang 

tinggi, namun tetap memiliki nilai-nilai sesuai prinsip Agama Islam. 

Karena sebagaimana kita ketahui dalam masalah pakaian, Islam hanya 

menetapkan batas-batas yang harus di tutupi saja, sedangkan dalam 

masalah modenya diperintahkan kepada kita untuk menata dan 

memperindahnya sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 
18 Ibid,. 



 

 

2. Teori Interaksionisme Simbolik 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori interaksionisme 

simbolik, merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia 

membentuk makna melalui proses komunikasi.19 Teori interaksi simbolik 

berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu 

berdasarkan interaksi dengan individu lain.20 

Sejarah Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari 

pemikiran George Herbert Mead (1863-1931). Mead tertarik pada interaksi, 

dimana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan 

mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi 

yang dipikirkan Mead, setiap isyarat nonverbal (seperti body language, 

gerak fisik, baju, status, dll) dan pesan verbal (seperti kata-kata, suara dll) 

yang dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang 

terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang 

mempunyai arti yang sangat penting (a significant symbol).21 

Teori interaksi simbolik menekankan pada hubungan antara 

simbol dan interaksi, serta inti dari pandangan pendekatan ini adalah 

individu (Suprapto. 2007). Banyak ahli di belakang perspektif ini yang 

 
19 Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi (Jakarta: Penerbit 

Salemba Humanika, 2008). 
20 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_interaksi_simbolik. Diakses pada tanggal 31 

Maret 2019 jam 14.45 WIB 
21 Nina Siti Salmaniah Siregar, Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik (Jurnal Ilmu 

Sosial-Fakultas ISIPOL UMA) (Perspektif/Volume 4/ Nomor 2/ Oktober 2011), 101-102. 



 

 

mengatakan bahwa individu merupakan hal yang paling penting dalam 

konsep sosiologi.22 

Interaksi simbolik ada karena ide-ide dasar dalam membentuk 

makna yang berasal dari pikiran manusia (Mind) mengenai diri (Self), dan 

hubungannya di tengah interaksi sosial dan bertujuan akhir untuk 

memediasi serta menginterpretasi makna di tengah masyarakat (Society) 

dimana individu tersebut menetap. Seperti yang dicatat oleh Douglas (1970) 

dalam Ardianto (2007: 136), makna itu berasal dari interaksi dan tidak ada 

acara lain untuk membentuk makna selain dengan membangun hubungan 

dengan individu lain melalui interaksi. 

Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang 

mendasari interaksi simbolik antara lain: 

a. Pentingnya makna bagi perilaku manusia. 

b. Pentingnya konsep mengenai diri. 

c. Hubungan antara individu dengan masyarakat. 

Tema pertama pada interaksi simbol berfokus pada pentingnya 

membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi 

tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu 

tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretatif 

oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna dapat 

disepakati secara bersama.23 

 
22 Ibid, 103-104. 
23 Ibid, 104. 



 

 

Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer 

(1969) dalam West-Turner (2008: 99), dimana asumsi-asumsi itu adalah 

sebagai berikut: 

a. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan orang 

lain kepada mereka. 

b. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 

c. Makna dimodifikasi melalui interpretasi. 

Dengan begitu penulis menggunakan teori interaksionisme 

simbolik, karena adanya kecocokan teori ini dengan apa yang ingin penulis 

bahas dalam penelitian ini nantinya. Seseorang berjilbab terikat dengan 

makna apa yang sebenarnya ada dalam diri, dan sebab adanya interaksi 

individu dengan individu lainnya trend fashion lah yang pada akhirnya 

ditawarkan untuk membentuk identitas diri mereka. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.24 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

 
24 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

21.  



 

 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.25 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kampus Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo di Jalan Pramuka nomor 156, Po. Box 116 Ponorogo 63471. 

Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena adanya faktor 

kedekatan baik secara geografis maupun kepentingan bagi penulis. Oleh 

karenanya, dengan melihat dan mengamati seberapa tinggi atau maraknya 

fenomena mahasiswi IAIN Ponorogo dalam berjilbab, ada yang tetap 

mempertahankan kesyariahan-nya dan ada beberapa yang mengikuti trend 

fashion jilbab. Karena jilbab suatu bagian dari pakaian yang wajib 

dikenakan oleh seluruh mahasiswi IAIN Ponorogo saat berada di lingkup 

kampus IAIN Ponorogo sesuai dengan peraturan berpakaian di Perguruan 

Tinggi IAIN Ponorogo.  

3. Data dan Sumber Data  

a. Data  

 Data didapatkan dari pandangan mahasiswi IAIN Ponorogo 

terhadap jilbab dan gaya berjilbab, berdasarkan persepsi mahasisiwi 

dalam pemaknaan jilbab di era trend fashion jilbab. 

 

 
25 Ibid, 22-23.   



 

 

b. Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari objek yang akan diteliti dapat berupa interview atau 

observasi.26 Dalam hal ini, populasi yang menjadi subjek 

penelitian oleh penulis adalah mahasiswi aktif IAIN Ponorogo 

pada 4 fakultas. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK), 

Fakultas Syari’ah (FASYA), Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah (FUAD) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

(FEBI) dan mulai dari semester 2 sampai semester 8 IAIN 

Ponorogo tahun 2019 yang berjumlah sekitar 5000 mahasiswi. 

Dari 5000 mahasiswi peneliti akan mewawancarai 22 mahasiswi 

dari berbagai macam jurusan di setiap 4 fakultas secara random 

dengan teknik purposive sampling dan dari jumlah tersebut 

sebagai narasumber dan observasi (pengamatan) terhadap 

seluruh objek yang ingin peneliti teliti terkait dengan dinamika 

makna mahasiswi terhadap jilbab di era trend fashion jilbab. 

2) Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang memberikan keterangan 

secara langsung. Berupa buku-buku, arsip-arsip, artikel ilmiah,27 

 
26 Syafizal Helmi Situmorang, Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis (Medan: 

USU Press, 2010), 2. 
27 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), 

67. 



 

 

dan dokumentasi yang ada hubungannya dengan dinamika 

makna jilbab dan trend fashion jilbab.  

4. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang 

menggunakan fakta. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan 

metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan 

menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.28 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik 

observasi dan teknik komunikasi atau wawancara yang bertujuan untuk 

memperoleh data yang lebih mendalam. Teknik penentuan informan dalam 

penelitian kualitatif ini menggunakan purposive sampling yaitu merupakan 

pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan 

tertentu.29 

a. Peneliti melakukan observasi di lapangan yakni dengan cara 

mengamati dan mencatat semua gejala yang tampak pada objek 

trend fashion jilbab terhadap subjek mahasiswi IAIN Ponorogo 

secara sistematis. Peneliti disini fokus pada observasi 

nonpartisipan karena peneliti tidak ikut serta dalam kehidupan 

objek yang akan diteliti dan hanya sebagai pengamat saja. 

 
28 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 

6. 
29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2015), 124. 



 

 

b. Melakukan teknik komunikasi atau mewawancarai narasumber 

dengan mengumpulkan data penelitian melalui kontak atau 

hubungan langsung antara peneliti dengan sumber data. Peneliti 

menggunakan teknik komunikasi langsung dengan melakukan 

interview untuk pengumpulan data.  

c. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini, penulis mendokumentasikan subjek 

narasumber maupun hasil observasi dengan objek model dan 

bentuk jilbab mahasiswi yang sering digunakan sekarang 

berdasarkan pemaknaan oleh mahasiswi dalam pemakaian 

jilbab. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis Miles dan Hubermen, terdiri dari tiga tahapan yang harus 

dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu reduksi 

data (data reduction), paparan data (data display), dan penarikan 

kesimpulan (conclution drawing/ verivication).30 Berikut paparannya: 

a. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu.31 

 
30 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2007) 

104-106. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 338. 



 

 

b. Penyajian data adalah proses setelah reduksi data, yaitu 

mendeskripsikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan sehingga mudah difahami.32 

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan 

dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori.33 

7. Pengecekan Keabsahan Data  

Untuk mengecek keabsahan data pada penelitian ini, penulis 

menggunakan metode triangulasi data. Ide dasarnya adalah bahwa 

fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh 

kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.34 Ada 

beberapa jenis triangulasi dalam penelitian ini penulis menggunakan 

triangulasi sumber data, yaitu menggali kebenaran data/ informasi 

melalui berbagai sumber data yang berbeda. Misalnya, selain 

memanfaatkan data dari wawancara dan observasi, peneliti bisa 

 
32 Ibid, 341. 
33 Ibid, 345. 
34 Sugeng Pujileksono, Metode Penelitian Kualitatif (Malang: Kelompok Intrans 

Publishing: 2015), 144. 



 

 

menggunakan observasi terlibat (participant observation), dokumen 

tertulis, dokumen sejarah, arsip, catatan resmi, catatan/tulisan pribadi dan 

gambar/foto. Masing-masing sumber data akan menghasilkan bukti atau 

data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang 

berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu 

akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kredibilitas.35   

 

H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi 

5 bab. Semua bab tersebut saling berhubungan dan mendukung satu sama lain. 

Gambaran atas masing-masing bab dan sub-bab tersebut adalah sebagai berikut. 

Bab I berisi dasar global mengenai keseluruhan isi proposal yang akan 

disajikan dalam bab-bab berikutnya, meliputi: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan tentang jilbab.  

Bab II berupa pembahasan mengenai landasan teori. Di antaranya 

tentang jilbab, trend fashion jilbab, teori interaksionisme simbolik, serta hal-hal 

lain yang terkait dengan tema penelitian.  

Bab III berisi data profil lembaga dan hasil wawancara serta observasi 

mahasiswi IAIN Ponorogo terkait pemaknaan jilbab dan gaya berjilbab. 

Bab IV bagaimana pandangan mahasiswi IAIN Ponorogo terhadap 

jilbab dan dinamika trend fashion jilbab mahasiswi IAIN Ponorogo.  

 
35 Ibid, 146.  



 

 

Bab V penutup yang merupakan bab terakhir dari pembahasan proposal 

ini yang berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan ini merupakan hasil 

penelitian yang peneliti lakukan pada bab II, III, dan IV dalam upaya menjawab 

permasalahan-permasalahan yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Jilbab 

1. Pengertian Jilbab 

Secara etimologis, kata jilbab berasal dari bahasa Arab Jalaba, 

bentuk jamak Jalabib,36 yaitu pakaian yang menutup seluruh tubuh sejak 

dari kepala sampai mata kaki, atau menutupi sebagian besar tubuh dan 

dipakai diluar seperti halnya baju hujan.37  

Ada macam-macam pengertian jilbab. Antara lain:  

a. Menurut Imam Raghib, ahli kamus Al-Qur’an termasyhur, 

mengartikan jilbab sebagai pakaian yang longgar yang terdiri atas 

baju panjang dan kerudung yang menutup badan kecuali muka dan 

telapak tangan.38 

b. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan jilbab 

sebagai baju kurung yang longgar, dilengkapi kerudung yang 

menutupi kepala, sebagian muka dan dada.  

c. Menurut Muhammad Thalib mengartikan pengertian jilbab adalah 

kerudung atau penutup kepala dan dada sehingga seluruh tubuh 

tertutup rapat, kecuali wajah dan telapak tangan.39  

 
36 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), 418.  
37 Haya Binti Mubarok Al- Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah (Jakarta: Darul Falah, 

2001), 149. 
38 Nina, Anggun Berjilbab, 22. 
39 Ibid, 29. 



 

 

d. Quraish Shihab mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang 

longgar dilengkapi dengan kerudung penutup kepala.   

e. J.S. Badudu mengartikan jilbab sebagai sejenis pakaian perempuan 

yang hampir menutupi seluruh tubuhnya, yang terbuka hanya wajah 

dan tangan.   

Berdasarkan definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas dapat 

dibuat batasan bahwa jilbab bagian dari busana muslimah. 

Kesimpulannya, yang dinamakan jilbab adalah suatu pakaian yang tidak 

ketat (longgar) dengan ukuran lebih besar yang dapat menutup kepala, 

kecuali muka dan telapak tangan, dan tidak menampakkan rambut, leher 

dan dapat menutupi dada. Pakaian yang longgar serta tidak ketat 

dimaksudkan agar tidak menampakkan bagian lekuk tubuh. Karena tujuan 

berjilbab adalah tidak menampakkan aurat, termasuk bentuk tubuh. Jadi 

bisa diartikan juga jilbab adalah penutup aurat, bukan mambalut aurat. 

Hindari pakaian transparan atau tipis yang membuat lekuk atau bagian 

tubuh masih terlihat. 

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa jilbab dapat 

diistilahkan dengan:40 

a. Khimar (kerudung); segala bentuk penutup kepala wanita baik itu 

yang panjang atau pendek, menutup kepala, dada dan badan wanita 

atau hanya rambut dan leher saja. 

 
40 Definisi Jilbab dalam Al-Qur’an dan Jilbab Zaman Sekarang. 

http://www.indojilbab.com. Diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 12.25 WIB. 



 

 

b. Niqab atau Burqo’ (cadar); yaitu kain penutup wajah wanita. 

c. Hijab (tutup); kata dalam bahasa Arab yang berarti “penghalang”. 

Pada beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, 

kata hijab lebih sering merujuk kepada kerudung yang digunakan 

oleh wanita muslim. Namun dalam keilmuan Islam, hijab lebih 

tepat merujuk kepada tatacara berpakaian yang pantas sesuai 

dengan tuntunan agama.41 Yang dimaksudkan untuk mengurangi 

dan mencegah terjadinya fitnah jinsiyah atau godaan seksual baik 

dengan menjaga pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara 

wanita supaya terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup 

aurat dan lain sebagainya, semua ini dinamakan hijab bagi wanita. 

Namun sekarang kata ‘hijab’ lebih populer digunakan untuk 

menunjukkan jilbab, daripada penggunaan kata ‘jilbab’ itu sendiri 

oleh para mode fashion wanita. 

Hijab artinya tabir, tirai atau dinding, juga digunakan dengan arti 

kata pelindung wanita dari pandangan laki-laki lain.42 Rasulullah SAW 

telah menerangkan bahwa wanita adalah aurat yang harus dilindungi: 

Wanita-wanita Islam memainkan peranan yang tidak kalah penting 

dibandingkan laki-laki, hanya bedanya kaum wanita lebih banyak dalam 

keadaan tertutup. Dengan cara ini, maka kesucian, kemuliaan dan 

 
41 Pengertian Hijab, https://id.m.wikipedia.org. diakses pada tanggal 7 April 2019 pukul 

10.25 WIB. 
42 Muhammad bin Muhammad Ali, Hijab Pakaian Penutup Aurat Istri Nabi SAW (Jakarta: 

PT. Buku Kita, 2008), 33. 



 

 

kehormatan wanita akan terpelihara dan kaum laki-laki pun akan selamat 

dari fitnah dengan cara menutup aurat dan memakai jilbab.43 

Selain jilbab guna menutupi aurat wanita, jilbab adalah bagian dari 

pakaian wanita. Maka dari itu jilbab dapat dipandang dalam dua 

perspektif. Pertama, jilbab dalam perspektif syari’at dan kedua, jilbab 

dalam perspektif trend fashion. 

2. Jilbab Dalam Perspektif Syari’at 

a. Perintah berjilbab 

Sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Ahzab ayat 59, yang 

berbunyi:  

 

Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin. “Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak 

diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”44 

 

Ayat tersebut turun dalam konteks keamanan dan kenyamanan 

perempuan pada zaman dahulu, agar mereka dianggap sebagai wanita 

merdeka, terhormat, juga merupakan identitas seorang muslimah. Oleh 

karena itu, mereka akan dipandang dan diperlakukan secara baik-baik dan 

 
43 Ibid,. 
44 Al-Qur’an, 33: 59.  



 

 

tidak diganggu. Karena dengan pakaian yang mereka kenakan akan 

membuat mereka lebih dihargai dan dihormati.45  

Ayat tersebut menyampaikan beberapa pesan atau perintah: 

1. Untuk memakai jilbab 

2. Untuk mengulurkan jilbabnya 

3. Untuk memakai jilbab agar mereka lebih mudah dikenal 

4. Agar terhindar dari godaan laki-laki 

Surah ini menekankan kepada kaum wanita muslim untuk 

mengulurkan jilbabnya bukan sekedar perintah memakai jilbab saja. 

Karena sebelum Islam memerintahkan untuk mengulurkan jilbabnya kaum 

wanita sudah memakai kerudung namun hanya sekadarnya saja dan tidak 

memakai secara sempurna untuk menutupi auratnya.46 Jika mengulurkan 

jilbab yang dimaksud dalam ayat ini adalah baju, maka menutup tangan dan 

kakinya. Tetapi kalau yang dimaksud adalah kerudung, maka perintah 

mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua 

badan dan pakaiannya.47 

Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dengan kata lain selain kata 

jilbab dengan mengutarakan penutup kepala (kerudung), sebagaimana 

termaktub dalam Surah An-Nur ayat 31: 

 
45 Nina, Anggun Berjilbab, 52. Dikutip dari skripsi, Istiqomah, Pengaruh Pemakaian Jilbab 

Terhadap Pembentukan Konsep Diri Muslimah (STAIN Purwokerto, 2006), 21. 
46 M Quraish Shihab, Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan 

Cendekiawan Temporer (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 321. 
47 Ibid,. 



 

 

 

Artinya: “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka 

menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan 

janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) 

nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung 

kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali 

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

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

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

mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan 

bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung.” 48 

 

Ayat Al-Quran diatas memerintahkan untuk memanjangkan kain 

penutup itu ke bagian dada yang di ambil dari kata “juyuub”, sehingga kalau 

wanita hanya memakai penutup kepala tanpa memanjangkannya ke bagian 

dada maka dia masih belum melaksanakan perintah ayat diatas. Dengan kata 

 
48 Al-Quran, 24:31. 



 

 

lain penutup kepala menurut ayat diatas haruslah panjang menutupi dada 

dan sekitarnya, disamping juga ada baju muslimah yang menutupinya.49 

Jadi, sesuai perintah Al-Qur’an di dalam agama Islam 

memerintahkan bagi setiap muslimah untuk menutupi aurat dengan 

mengulurkan jilbabnya. Selain sebagai penutup aurat, jilbab mempunyai 

beberapa fungsi yang lain. 

b. Fungsi Jilbab 

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Qur’an, 

pakaian atau jilbab sesuai ajaran agama Islam memiliki fungsi sebagai 

berikut:50 

1. Penutup aurat: penutup anggota badan tertentu yang tidak boleh 

dilihat orang-orang tertentu. 

2. Perhiasan: sesuatu yang dapat digunakan untuk memperelok 

3. Perlindungan dari cuaca: panas ataupun dingin 

4. Penunjuk identitas: yang dapat membedakan antara seseorang 

atau kelompok dengan yang lainnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, jilbab juga menjadi bagian dari 

cara seseorang berpakaian memiliki fungsi yang sama. Hal ini sejalan 

dengan keberadaan pakaian yang dapat dimaknai sebagai bentuk 

penandaan yang paling jelas dari penampilan luar seseorang dan dapat 

diidentifikasikan sebagai suatu kelompok tertentu. Bahkan pakaian dapat 

 
49 Definisi Jilbab dalam Al-Qur’an dan Jilbab Zaman Sekarang. 

http://www.indojilbab.com. Diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 12.25 WIB. 
50 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an; Tafsir Al- Maudhu’I atas Pelbagai Persoalan 

Umat, 155-180. 



 

 

pula dimetaforakan sebagai ‘kulit sosial dan budaya’ yang dapat 

mengkomunikasikan afiliasi sebuah budaya dan sebagai ekspresi 

identitas.51  Selain itu, jilbab digunakan untuk membedakan antara wanita 

terhormat dengan wanita lainnya, yang demikian itu supaya mereka lebih 

mudah untuk dikenal dan tidak diganggu oleh para lelaki. Menurut Al-

Qurtubi, apabila wanita keluar rumah dengan menggunakan jilbab, maka 

berarti ia sudah menunjukkan kemuliaan dirinya, yang sekaligus 

memberikan pertanda bahwa dirinya adalah wanita yang terjaga 

kehormatannya.52 

Dari berbagai macam fungsi jilbab diatas, selain jilbab sebagai 

penutup aurat dan identitas seorang muslimah, sekarang menggunakan 

jilbab terkesan hanya mengikuti tren saja. Karena banyaknya wanita Islam 

sekarang memakai jilbab, sehingga tren jilbab pun diciptakan. Seperti 

diungkapkan Fachrudin dalam artikelnya di Jakarta Post bahwa banyak 

perempuan muslim Indonesia menggunakan jilbab hanya untuk mengikuti 

tren dan tradisi atau sekadar mengikuti budaya popular dengan adanya 

komunitas muslim.53 

3. Jilbab Dalam Perspektif Trend Fashion 

Jika dalam perspektif syari’at agama Islam memerintahkan untuk 

mengulurkan jilbab, berbeda pandangan dengan jilbab perspektif trend 

 
51 Malcolm Barnard, Fashion Sebagai Komunikasi (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 4. 
52 Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an, 155-180.  
53 Azis Anwar Fachruddin, Jilbab Phenomenon Religious or Cultural. Diakses dari 

thejakartapost.com. Dikutip dari Safitri Yulikhah, Jilbab Antara Kesalehan dan Fenomena 

Sosia. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36, No 1, Januari- Juni 2016, 108. 



 

 

fashion ini. Dalam perspektif trend fashion mengenakan jilbab bisa karena 

mengikuti tren atau pakaian yang sedang popular. Memakai jilbab yang 

awalnya untuk menutup aurat saja kini beralih fungsi ingin tampil cantik 

dengan mengikuti tren. Bentuk jilbab atau kerudung yang dulu nya hanya 

bisa disrampingkan, kini tampil dengan berbagai macam model dan bentuk, 

warna dan motif. Sehingga wanita muslim tetap terlihat cantik walau 

menggunakan jilbab. 

Dengan begitu tren dalam berjilbab dibutuhkan teori untuk 

mengkajinya lebih dalam terkait dengan trend fashion jilbab. 

 

B. Trend Fashion Jilbab 

Jilbab adalah bagian dari trend fashion. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, fashion memiliki pengertian ragam cara atau bentuk (gaya busana, 

potongan rambut, corak dan sebagainya) terbaru dalam kurun waktu tertentu. 

Oleh karena itu, fashion dapat berganti dan berubah dengan cepat seiring 

berjalannya waktu.54 Fashion sebagai sumber penciptaan cita rasa, gaya 

pakaian dan perilaku baru. Fashion dan modernitas bekerja sama menciptakan 

kepribadian modern yang mencari identitas mereka sendiri melalui pakaian, 

penampilan, perilaku dan gaya yang selalu baru dan modis.55  

Dengan begitu, jilbab ikut andil bagian dalam munculnya trend fashion 

sekarang ini. Semakin pakaian mengikuti perkembangan arus zamannya atau 

fashionable, akhirnya jilbab pun tercipta dengan berbagai bentuk dan corak, 

 
54 https://id.m.wikipedia.org. Diakses pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 20.19 WIB. 
55 Akhyar Yusuf Lubis, POSTMODERNITAS: Teori dan Metode (Jakarta: Raja Graffindo, 

2014), 193. 



 

 

karena menyesuaikan pakaian wanita yang sekarang sudah sangat beragam 

model dan bentuknya. Apalagi seorang perempuan lebih memperhatikan 

penampilannya dibandingkan laki-laki. Tetapi dalam hal berpakaian bahkan 

berjilbab selain sekedar karena ikut-ikutan trend fashion, seharusnya mereka 

para muslimah tetap mempertahankan nilai kesopanan dan memperhatikan 

nilai agama dalam hal berpakaian dan memilih model jilbab, karena 

menyangkut pemaknaan diri atau identitas diri mereka terhadap sesuatu yang 

ia pakai. 

Masalah model pakaian tidak termasuk urusan ta’abbudi> dan taufi >qi>, 

tetapi termasuk dalam masalah muamalat yang dikendalikan oleh maksud-

maksud syari’at. Apa pun model yang dapat mewujudkan penutupan diri 

dengan syarat-syaratnya yang syar’i dan sesuai dengan iklim atau adat 

kebiasaan yang berlaku, dapat diterima oleh kaum Islam.56 

Agar orang tidak beranggapan bahwa busana muslimah itu kuno dan 

konservatif, maka umat Islam dituntut untuk menunjukkan kemampuan 

intelektual, keterampilan dan keahliannya di bidang busana, supaya pakaian 

muslimah senantiasa enak disandang dan nyaman dipandang, sehingga 

berkenan untuk memakainya dengan penuh keimanan dan ketakwaan.57 

Beberapa kriteria yang dapat dijadikan standar mode busana muslimah 

berikut ini yang perlu diperhatikan:  

 
56 Nina Surtiretna, Anggun Berjilbab (Bandung: Al-Bayan, 1997), 68. 
57 Ibid,. 



 

 

a. Bagian tubuh yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak 

tangan (sampai pergelangan). 

b. Bahan busana tidak tipis atau transparan (tembus pandang). 

c. Model pakaian yang tidak ketat, karena akan menampakkan 

bentuk tubuh terutama payudara, pinggang dan pinggul. 

d. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. 

e. Sebaiknya tidak menggunakan bahan dan model yang terlalu 

mewah dan berlebihan atau menyolok mata, hingga menarik 

perhatian orang. Apalagi jika sampai menimbulkan rasa angkuh 

dan sombong. 

Selaras dengan keterangan di atas, kita harus bisa memilih bentuk mode 

bentuk jilbab yang sesuai dengan nilai estetika (keindahan) yang tinggi, namun 

tetap memiliki nilai-nilai sesuai prinsip Agama Islam. Karena sebagaimana kita 

ketahui dalam masalah pakaian, Islam hanya menetapkan batas-batas yang 

harus di tutupi saja, sedangkan dalam masalah modenya diperintahkan kepada 

kita untuk menata dan memperindahnya sesuai dengan situasi dan kondisi. 

 

C. Pemaknaan Jilbab Sehingga Melahirkan Sebuah Simbol atau Trend 

Fashion 

Perkembangan jilbab saat ini, nampaknya menjadi trend fashion yang 

paradoks. Di satu sisi, kebangkitan nilai-nilai agama di Indonesia turut 

mengantarkan jilbab pada posisi terhormat di masyarakat, sehingga banyak 

digemari perempuan muslim. Di sisi lain, esensi dan hakikat pakaian jilbab 



 

 

mengalami pendangkalan makna. Pemaknaan jilbab yang tadinya dikarenakan 

untuk menjaga kehormatan dan harga diri perempuan, serta bertujuan juga 

untuk menjaga aurat perempuan dari segala macam bentuk godaan orang lain. 

Kini, pemaknaan jilbab lebih kepada gaya dan mode untuk mempercantik diri. 

Hal ini terlihat dari jilbab yang banyak dikenakan remaja saat ini (jilbab funky), 

yang masih rentan mengundang hasrat bagi orang yang melihatnya, seperti 

misalnya, penggunaan jilbab atau busana muslim dengan dipadukan 

pemakaian celana jeans atau pakaian ketat lainnya.58 

Dengan ini, Jilbab bukan lagi merupakan salah satu simbol ketaatan 

bagi seorang muslimah terhadap syari’at agama Islam, tetapi telah bergeser 

menjadi simbol gaya hidup berbusana yang modis dan stylis. Jika jilbab dalam 

Islam dimaknai sebagai ketaatan untuk berpakaian dengan pakaian yang 

menutup seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki, tetapi jilbab 

dalam dunia fashion dimaknai sebagai gaya hidup yang menunjukkan 

keanggunan kaum perempuan. Dalam pandangan ini, sebagian tetap 

memperhatikan faktor yang dapat menutup aurat sementara sebagian lagi 

sebatas untuk mengikuti trend.59 

Adanya pergeseran pemaknaan jilbab karena trend fashion inilah 

akhirnya menyebabkan berbagai model jilbab dibuat. Semata-mata ingin 

memenuhi hasrat para konsumerisme pemburu tren. Dengan begitu, model 

jilbab sangat ditentukan oleh persepsi para muslimah terhadap fashion. Dengan 

 
58 Eko Setiawan, Fenomena Jilbab Dalam Perspektif Sosiologi (Jurnal Alumnus 

Pascasarjana Sosiologi Universitas Brawijaya Malang), 24-25. 
59 Ibid, 26-27. 



 

 

dia berpakaian atau berjilbab karena ada nilai syariat, nilai sosiologis 

bagaimana dia dihargai oleh masyarakatnya dan dia berjilbab karena ingin 

tampil cantik. Inilah yang menjadikan alasan model-model jilbab ditentukan 

oleh persepsi seseorang karena ada nilai yang menopangnya. Pemaknaan 

mereka terhadap jilbab ditentukan dari proses interaksi seseorang dengan orang 

lain, sehingga melahirkan sebuah simbol atau makna yang disepakati bersama 

di dalamnya. Perbedaan makna jilbab oleh mahasiswi menyebabkan trend 

bentuk jilbab yang sering mereka pakai saat di kampus maupun luar kampus. 

Mereka melihat tren jilbab dari interaksi verbal maupun nonverbal dengan 

teman-temannya maupun dari sosial media. Interaksi verbal seperti kata pujian 

terlihat cantik. Nonverbal seperti persepsi mereka setelah melihat temannya 

memakai bentuk jilbab baru sehingga terlihat cocok dan akhirnya mereka 

mengikuti trend tersebut atau mengetahui tren jilbab di sosial media seperti apa 

yang sedang banyak digunakan artis dan online shop. Interaksi yang terjadi 

baik secara verbal maupun nonverbal, baik di lingkungan sehari-hari maupun 

meniru role model atau figure seseorang di sosial media. Jadi, dalam proses 

interaksi kita bisa menjadi subjek atau objek dengan bertukar simbol-simbol 

yang diberi makna. Maka dari itu, terjadilah interaksi simbolik antara individu 

satu dengan yang lain. 

Esensi dari teori interaksi simbolik menurut Mulyana (2006) adalah 

suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau 

pertukaran simbol-simbol yang diberi makna. Bahwa individu dapat ditelaah 



 

 

dan dianalisis melalui interaksinya dengan individu lain. Dengan demikian, 

teori ini menggunakan individu sebagai subjek utama dalam realitas sosial.60 

Maka dari itu, dalam penelitian ini membutuhkan teori Interaksionisme 

Simbolik, guna memaknai fashion jilbab mahasiswi melalui simbol-simbol 

dalam proses interaksi dengan orang lain. 

Teori interaksionisme simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi 

bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi.61 Teori 

interaksi simbolik berfokus pada pentingnya konsep diri dan persepsi yang 

dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lain.62 

Interaksi dengan individu lain dipengaruhi oleh struktur sosial yang 

membentuk atau menyebabkan perilaku tertentu, yang kemudian membentuk 

simbolisasi dalam interaksi sosial masyarakat. Teori interaksi simbolik 

menekankan dua hal. Pertama, manusia dalam masyarakat tidak pernah lepas 

dari interaksi sosial. Kedua, interaksi dalam masyarakat mewujud dalam 

simbol-simbol tertentu yang sifatnya cenderung dinamis.63 

Sejarah Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari 

pemikiran George Harbert Mead (1863-1931). Mead tertarik pada interaksi, 

dimana isyarat nonverbal dan makna dari suatu pesan verbal akan 

mempengaruhi pikiran orang yang sedang berinteraksi. Dalam terminologi 

 
60 Dadi Ahmadi, Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar (Jurnal Mediator, Vol. 9, No 2, 

Desember 2008), 312. 
61 Richard West dan Lynn H. Turner, Pengantar Teori Komunikasi (Jakarta: Penerbit 

Salemba Humanika, 2008). 
62 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_interaksi_simbolik. Diakses pada tanggal 31 

Maret 2019 jam 14.45 WIB 
63 Ahmadi, Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar, 311. 



 

 

yang dipikirkan Mead, setiap isyarat nonverbal (seperti body language, gerak 

fisik, baju, status, dll) dan pesan verbal (seperti kata-kata, suara dll) yang 

dimaknai berdasarkan kesepakatan bersama oleh semua pihak yang terlibat 

dalam suatu interaksi merupakan satu bentuk simbol yang mempunyai arti 

yang sangat penting (a significant symbol).64 

Tema pertama pada interaksi simbol berfokus pada pentingnya 

membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi tidak 

bisa dilepaskan dari proses komunikasi. Karena pada awalnya makna itu tidak 

ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretatif oleh 

individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna dapat disepakati 

secara bersama.65 

Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer 

(1969) dalam West-Turner (2008: 99), dimana asumsi-asumsi itu adalah 

sebagai berikut: 

d. Manusia bertindak berdasarkan makna yang diberikan 

orang lain kepada mereka. 

e. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia. 

f. Makna dimodifikasi melalui interpretasi.  

 

 

 
64 Nina Siti Salmaniah Siregar, Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik (Jurnal Ilmu 

Sosial-Fakultas ISIPOL UMA) (Perspektif/Volume 4/ Nomor 2/ Oktober 2011), 101-102. 
65 Ibid, 104. 



 

 

BAB III 

PEMAKNAAN JILBAB DAN TREND GAYA BERJILBAB PADA 

MAHASISWI IAIN PONOROGO 

 

A. Profil IAIN Ponorogo 

IAIN Ponorogo adalah perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri, 

yang sebelumnya beralih status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Pada 

tahun 2016 ini, berdasarkan Perpres 75 tahun 2016, STAIN Ponorogo resmi 

menjadi IAIN Ponorogo.66 IAIN Ponorogo juga memiliki Visi, Misi dan 

Tujuan didalamnya. Visi nya adalah Sebagai Pusat Kajian Dan Pengembangan 

Ilmu Keislaman Yang Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat 

Madani. Sedangkan Misi nya antara lain: menghasilkan sarjana di bidang ilmu-

ilmu keislaman yang unggul dalam kajian materi dan penelitian, menghasilkan 

sarjana yang mampu mewujudkan civil society, serta menghasilkan sarjana 

yang berkarakter dan toleran. Dan tentunya mempunyai tujuan didalamnya, 

yakni memberikan akses Pendidikan Tinggi Keislaman kepada masyarakat 

dengan tata kelola yang baik, menyiapkan human resources yang terdidik dan 

menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

berkualitas.67 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terbagi menjadi 2 kampus 

dengan letak geografis yang berbeda. Kampus I terletak di jalan Pramuka 

 
66 IAIN PONOROGO, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 2018-

2019 (Ponorogo, 2018), 1-2. 
67 Ibid, 5-6. 



 

 

nomor 156, Desa Ronowijayan, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo. 

Sedangkan kampus II terletak di jalan Puspita Jaya, Desa Pintu, Kecamatan 

Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Dan Ma’had Al-Jami’ah ‘Ulil Abshar’ di jalan 

Letjen Suprapto Ngembak Ponorogo. Kampus I untuk Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan, sedangkan kampus II untuk Fakultas Syari’ah, Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.  

Perguruan Tinggi IAIN Ponorogo pada Program Sarjana (S-1) memiliki 

4 Fakultas dengan beberapa Jurusan atau Program Studi didalamnya. Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FATIK) terdapat jurusan Pendidikan Agama 

Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Tadris Bahasa Inggris (TBI), 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), Pendidikan Islam Anak Usia 

Dini (PIAUD), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS), Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Fakultas Syari’ah (FASYA) terdapat 

jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) dan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES). 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) terdapat jurusan Perbankan 

Syari’ah (PS), Ekonomi Syari’ah (ES) dan Zakat & Wakaf. Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) terdapat jurusan Komunikasi dan 

Penyiaran Islam (KPI), Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT) dan Bimbingan 

Penyuluhan Islam (BPI).  

Data dari Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 

2018-2019 IAIN Ponorogo, mahasiswa aktif program Strata 1 mulai dari tahun 



 

 

2015 hingga 2017 total keseluruhan berjumlah 5.127 mahasiswa.68 Dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Data Mahasiswa IAIN Ponorogo 

Angkatan FATIK FASYA FEBI FUAD 

2015 753 273 267 59 

2016 935 220 381 156 

2017 1109 280 510 184 

TOTAL 2797 773 1158 399 

 

IAIN Ponorogo merupakan perguruan tinggi berbasis agama Islam, 

namun mahasiswa-mahasiswi nya berasal dari latar belakang pendidikan yang 

beragam. Tidak hanya dari pondok pesantren dan Madrasah Aliyah (MA), 

tetapi juga ada yang berasal dari sekolah umum seperti Sekolah Menengah Atas 

(SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Karena pendidikan yang 

berbasis agama Islam, maka salah satu peraturan perguruan tinggi ini adalah 

mewajibkan mahasiswi-nya memakai jilbab saat berada di lingkungan kampus. 

Dengan begitu, mereka memakai jilbab bisa karena beberapa faktor 

sebelumnya yang mempengaruhi. Seperti pemahaman ilmu agama yang 

berbeda-beda oleh setiap mahasiswi, latar belakang pendidikan yang beragam, 

pengaruh lingkungan sosial, tuntutan keluarga, hingga pada alasan trend 

 
68 IAIN PONOROGO, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tahun Akademik 2018-

2019, 49-52. 



 

 

fashion, akhirnya timbul perbedaan pemaknaan jilbab oleh mahasiswi. Maka 

dari itu, ini menarik untuk diteliti karena berbagai macam pemaknaan jilbab 

oleh mahasiswi IAIN Ponorogo. 

 

B. Makna Jilbab Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Untuk melihat persepsi jilbab menurut mahasiswi IAIN Ponorogo, 

peneliti telah melakukan wawancara mendalam terhadap 22 mahasiswi. 

Mahasiswi yang menjadi narasumber adalah mahasiswi aktif IAIN Ponorogo 

mulai dari semester 2 sampai semester 8. Mahasiswi dari Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan ada 6 mahasiswi sebagai narasumber, 3 mahasiswi dari 

jurusan PGMI dan 3 mahasiswi dari jurusan IPA. Dari Fakultas Syari’ah 

terdapat 6 mahasiswi sebagai narasumber, 3 mahasiswi dari jurusan HKI dan 3 

mahasiswi dari jurusan HES. Sedangkan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam ada 4 mahasiswi sebagai narasumber, 2 mahasiswi dari jurusan Ekonomi 

Syari’ah dan 2 mahasiswi dari jurusan Perbankan Syari’ah. Dan dari Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah ada 6 mahasiswi sebagai narasumber, 4 

mahasiswi dari jurusan KPI, 1 mahasiswi dari jurusan IAT dan 1 mahasiswi 

dari jurusan BPI.  

Mahasiswi IAIN Ponorogo berasal dari latar belakang pendidikan yang 

berbeda-beda. Latar belakang pendidikan mahasiswi yang telah diwawancarai, 

7 mahasiswi berasal dari pesantren, 5 mahasiswi dari Madrasah Aliyah, 7 

mahasiswi dari SMA dan 3 mahasiswi dari SMK. 



 

 

Dari 22 mahasiswi tersebut ketika ditanyai mengenai pandangannya 

terhadap jilbab, maka didapatkan jawaban sebagai berikut: 

21 orang mengatakan bahwa memakai jilbab itu wajib hukumnya 

karena dalam Islam mewajibkan perempuan yang sudah baligh untuk menutup 

auratnya dengan berjilbab.  

1 orang mengatakan bahwa memakai jilbab itu tidak wajib. Karena 

tidak semua berkeinginan harus memakai jilbab. Menurutnya, tergantung di 

hatinya masing-masing tergugah untuk berjilbab atau tidak. Karena dari 

pengalaman awalnya dia berjilbab sebab faktor tuntutan orang tua dan 

pendidikan pondok yang mengharuskan memakai jilbab.  

Beralih kepertanyaan berikutnya terkait faktor pendorong mahasiswi 

dalam memakai jilbab, maka didapati jawaban sebagai berikut:  

2 orang mengatakan awal mula berjilbab karena faktor dorongan dari 

dalam diri sendiri sejak ia usia baligh. Karena mereka tau bahwa menutup aurat 

itu hukumnya wajib bagi muslimah yang sudah baligh. 

7 orang mengatakan awal mula berjilbab karena faktor dukungan 

keluarga dan tuntutan dari sekolah yang mengharuskannya untuk memakai 

jilbab. Karena ia berasal dari keluarga yang religius lalu disekolahkan di 

sekolah yang berbasis agama. 

7 orang mengatakan awal mula berjilbab karena faktor tuntutan dari 

sekolah yang mewajibkannya untuk memakai jilbab. Lingkungan pesantren, 

Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau Madrasah 

Aliyah (MA) misalnya, adanya peraturan wajib berjilbab.  



 

 

1 orang mengatakan awal mula berjilbab karena faktor tuntutan dari 

lingkungan pendidikan. Dengan alasan semenjak ia kuliah di IAIN Ponorogo 

karena perguruan tinggi Agama Islam yang mewajibkannya untuk memakai 

jilbab. 

3 orang mengatakan awal mula berjilbab karena faktor lingkungan 

sosial masyarakat sekitar karena mayoritas dari masyarakatnya memakai 

jilbab.  

2 orang mengatakan awal mula berjilbab karena faktor tuntutan dari 

orang tua dan terpengaruh teman-teman nya di sekolah yang mayoritas 

memakai jilbab karena terlihat cantik. Sehingga ia terpaksa memakai jilbab 

pada saat itu, namun masih konsisten memakai jilbab sampai sekarang. Dengan 

alasan sudah terbiasa dan berjilbab sudah dari hati.  

Setelah adanya beberapa faktor yang mendorong mereka dalam 

berjilbab, selanjutnya ditanyai tentang mereka memakai jilbab saat dikampus 

atau disemua aktifitas luar rumah. Maka jawaban mereka berikut ini:  

19 orang mengatakan memakai jilbab tidak hanya di kampus saja 

namun di semua aktifitas luar rumah sehari-hari. Misal menyapu diluar rumah, 

membeli sesuatu di warung dekat rumah, bahkan keluar jauh dari rumah 

mereka selalu memakai jilbab.  

2 orang mengatakan memakai jilbab saat di kampus dan ketika keluar 

jauh dari rumah. Namun ketika di depan, menyapu diluar rumah, membeli 

sesuatu di warung dekat rumah dan jika ada tamu di rumah, mereka 

menanggalkan jilbab nya. 



 

 

1 orang mengatakan memakai jilbab hanya di kampus saja, saat aktifitas 

keluar dari rumah kadang memakai jilbab kadang enggak. Dengan alasan 

memakai jilbab sesuka hati nya.  

Jilbab bagian yang harus dipakai saat dikampus karena ada peraturan 

yang terkait dengan itu. Kemudian mahasiswi lantas ditanyai terkait 

pemaknaan mereka terhadap jilbab, seperti inilah jawaban nya: 

8 orang mengatakan bahwa makna jilbab sebagai simbol identitas diri 

seorang muslimah. Karena dengan identitas itu bisa menjaga kehormatan diri 

mereka dari pandangan kaum laki-laki, atau meminimalisir godaan atau 

kejahatan dari laki-laki.  

7 orang mengatakan bahwa makna jilbab sebagai penutup aurat saja. 

Karena pemaknaan mereka terhadap jilbab sebab perintah syari’at yang 

mewajibkan untuk menutupi aurat dengan memakai jilbab. Dan mereka tidak 

tergiur trend fashion sama sekali. 

3 orang mengatakan pemaknaan jilbab menurut mereka tetap karena 

perintah syari’ah, namun tidak mengabaikan sisi trend fashion.  

4 orang mengatakan bahwa makna jilbab bukan hanya sekedar untuk 

menutup aurat, namun lebih ke trend fashion. Karena menurut mereka dengan 

berjilbab terlihat cantik, mengikuti tren sekarang yang mayoritas perempuan 

berjilbab, ikut-ikut teman dan menambah kepercayaan diri dengan berjilbab 

mereka tidak perlu repot-repot untuk merawat rambut terlebih dulu.  

Berbagai macam model tren jilbab sekarang ditawarkan. Mulai dari 

warna hingga bentuk. Saat ditanyai mengenai munculnya berbagai tren jilbab 



 

 

sekarang merubah dalam memaknai jilbab atau tidak, maka jawaban mereka 

sebagai berikut: 

20 orang mengatakan adanya trend jilbab sekarang tidak merubah 

mereka dalam memaknai jilbab. Karena menurut mereka ada yang berjilbab 

bukan karena ikut-ikutan trend-nya banyak yang memakai jilbab tapi memang 

berjilbab dari hati. Namun bagi yang tidak mengabaikan trend fashion jilbab, 

pemaknaan jilbab menurut mereka tetap sebagai identitas diri dan bentuk 

keamanan diri dari pandangan laki-laki.  

2 orang mengatakan adanya trend jilbab sekarang bisa merubah mereka 

dalam memaknai jilbab. Karena menurut mereka bisa jadi berjilbab sebab 

terpengaruh trend dan ingin tampil cantik. 

Dari 22 mahasiswi yang memakai jilbab di kampus maupun di semua 

aktifitas luar rumah sehari-hari, mempunyai persepsi pemaknaan terhadap 

jilbab yang berbeda-beda. Dari sebuah identitas diri seorang muslimah, 

penutup aurat sebab perintah syari’at, hingga alasan ingin tampil cantik dengan 

mengikuti trend fashion dalam hal berpakaian maupun berjilbab. Karena 

menurut mereka dengan mengikuti trend fashion bisa menjadikan seseorang 

lebih semangat konsisten dalam memakai jilbab, maka dari itu ditawarkanlah 

trend fashion agar terlihat lebih cantik dan percaya diri terhadap penampilan. 

 

 

C. Trend Gaya Berjilbab Pada Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri 

Ponorogo 



 

 

Dari hasil wawancara mendalam terhadap 22 mahasiswi yang telah 

peneliti lakukan, bahwasannya tidak semua dari mereka selalu mengikuti dan 

mengaplikasikan trend fashion jilbab dalam kehidupan sehari-hari. 6 orang 

selalu mengikuti trend fashion jilbab dan terdorong untuk mempunyai jilbab 

yang sedang trend. 5 orang tidak sama sekali mengikuti trend fashion jilbab. 

Dan 11 orang mengetahui trend fashion jilbab namun tidak selalu 

mengaplikasikannya, menurut mereka mengikuti trend tersebut karena nyaman 

dan saat dibutuhkan saja. 

Dan dari 22 mahasiswi ketika ditanyai seputar model-model trend 

fashion jilbab yang mereka ketahui, mereka mengatakan jilbab yang mereka 

ketahui mayoritas jilbab segi empat dengan berbagai jenis kain dan merk 

seperti paris, rawis saudia polos dan motif, pashmina dan jilbab langsungan 

seperti khimar, pastan (pashmina instan), khimar dan serut. 

 Sedangkan saat ditanyai model jilbab apa saja yang sering dipakai, 

berikut respon mereka: 

21 mahasiswi mengatakan jilbab yang sering mereka pakai sehari-hari 

adalah segi empat dan jilbab langsungan karena menurut mereka yang nyaman 

dan praktis dipakai.  

1 mahasiswi mengatakan terbiasa memakai jilbab khimar syar’i atau 

pashmina karena dia suka memakai jilbab yang panjang dan besar sebab lebih 

menutupi dada secara sempurna. 

Jilbab yang mereka pakai berhubungan dengan bagaimana bentuk 

jilbab mereka, berikut jawabannya: 



 

 

5 orang mengatakan bentuk pemakaian jilbab sehari-hari mereka selalu 

disampirkan kedua ujungnya ke bahu atau ditali kebelakang leher, karena 

dinilai lebih simpel dan memudahkan mereka dalam beraktifitas. 

4 orang mengatakan bentuk pemakaian jilbab mereka selalu berubah-

ubah. Kadang di beri bros atau peniti saja, kadang diserampingkan ke bahu. 

Karena tergantung aktifitas apa yang mereka lakukan dan kadang-kadang 

mereka meniru style teman-temannya pada saat itu. 

3 orang mengatakan bentuk pemakaian jilbab nya kadang-kadang satu 

sisinya diserampingkan kebahu, kadang tetap dijulurkan kedua sisinya namun 

ditali kedua ujungnya saja. Karena mereka melihat berdasarkan pakaian yang 

mereka pakai ketat atau longgar. 

10 orang mengatakan mereka memakai jilbab segi empat dengan bentuk 

pemakaian jilbab cukup diberi bros ditengah saja atau di silangkan satu sisi ke 

sisi yang lain. Karena jilbab untuk menutup aurat dengan tetap menutup dada 

secara sempurna, tetapi ada pula yang masih terbawa model dan bentuk 

berjilbab santri.  

Dari 22 mahasiswi berbeda pernyataan tentang apa yang mereka 

tekankan dalam pemakaian jilbab. Karena kembali lagi terhadap kebiasaan 

fashion berjilbab mereka. Berikut penjelasan mereka: 

16 orang mengatakan yang perlu ditekankan dalam berjilbab 

diantaranya; longgar, menutupi dada, tidak transparan dan nyaman dipakai. 

Serta pakaian yang tidak ketat. Karena mereka berpandangan jilbab untuk 

menutupi aurat bukan sekedar ikut-ikut tren saja.  



 

 

6 orang mengatakan yang perlu ditekankan dalam berjilbab adalah 

longgar, tidak transparan dan nyaman dipakai. Karena dalam fashion berjilbab 

mereka sehari-hari selalu disrampringkan se-bahu, sehingga tidak menutupi 

dada. Namun mereka juga mengatakan, jika jilbab mereka diserampingkan 

pakaian yang mereka pakai tidak press body sehingga menampakkan lekuk 

tubuh. 

Kegiatan yang dilakukan memengaruhi seseorang dalam memakai 

pakaian hingga berjilbab. Saat mahasiswi ditanyai pakaian seperti apa 

dipadukan dengan jilbab, berikut respon mereka: 

10 orang mengatakan saat di kampus mereka memakai jilbab di 

padukan dengan pakaian atasan kemeja atau hem dengan bawahan rok, sesekali 

pakai gamis dan mereka tidak pernah memakai celana. Karena dalam hal 

berpakaian mereka tidak ketat atau longgar, maka dari itu mereka tidak 

memakai celana kain maupun jeans, sebab dianggap ketat dan menampakkan 

lekuk tubuh sehingga tidak nyaman digunakan. 

2 orang mengatakan pakaian sehari-hari mereka saat berada di kampus 

yakni rok dengan baju masuk. Karena fashion pakaian mereka menyesuaikan 

dengan jurusannnya yaitu perbankan syari’ah. 

1 orang mengatakan pakaian yang sering dipakainya saat dikampus 

atasan hem dengan bawahan rok. Namun ketika diluar kampus memakai celana 

dengan pakaian yang casual. Karena ia mengikuti kegiatan pecinta alam yang 

mengharuskannya memakai celana. 



 

 

1 orang mengatakan pakaian yang sering dipakainya ketika kuliah 

atasan kemeja dengan bawahan rok, namun tidak jarang pula dipadukan dengan 

celana jeans dan atasan tunik. Karena ia menyadari bentuk tubuhnya yang 

berisi, walaupun memakai celana pakaian yang dipakai minimal harus dibawah 

pantat sehingga tidak menampakkan lekuk tubuh yang berlebih.   

4 orang mengatakan pakaian yang mereka padukan dengan berjilbab 

dengan memakai celana kain dan atasan tunik maupun kemeja atau hem. 

Mereka mengakui jarang sekali memakai rok saat berada di lingkungan 

kampus sekalipun. Karena menurutnya, dengan memakai celana memudahkan 

mereka dalam beraktifitas dan sebab ikut-ikutan teman yang banyak memakai 

celana saat kuliah. 

4 orang mengatakan pakaian yang sering dipakainya atasan dengan rok, 

gamis dan tidak jarang pula memakai celana kulot yang dinilai lebih longgar 

daripada celana jeans maupun celana kain. Karena mereka beranggapan 

memakai celana kulot dianggap sah sah saja ketika di lingkungan kampus.  

Manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Saling pengaruh 

dan memengaruhi dengan oranglain maupun terhadap lingkungannya. Saat 

ditanyai darimana mereka mendapatkan referensi trend fashion dalam 

memakai jilbab, didapati jawaban sebagai berikut: 

9 orang mengatakan seringnya mendapat referensi trend fashion jilbab 

dari sosial media Instagram maupun Youtube. Karena yang mereka lihat seperti 

selebgram fashion yang berhijab, online shop dan kanal-kanal berita seputar 

fashion. 



 

 

10 orang mengatakan mendapat referensi trend fashion jilbab dari sosial 

media Instagram seperti online shop dan juga interaksi dengan teman-teman. 

Karena dengan mengikuti online shop mereka mengetahui model apa saja yang 

sedang ngetren, dan juga melihat model jilbab yang banyak dipakai mayoritas 

teman-teman kelas maupun orang-orang lingkungan.  

3 orang mengatakan seringnya mendapat referensi trend fashion jilbab 

dari teman-teman saja. Karena keseharian sering bertatap muka maupun 

berinteraksi, maka dari itu mereka tau trend jilbab apa yang mayoritas dipakai 

oleh teman-temannya.  

Dari keseluruhan narasumber yang telah diwawancai, ketika diberi 

pertanyaan dalam perkembangan trend jilbab saat ini apakah mereka tetap 

mempertahankan nilai syari’ah dalam berjilbab. Berikut jawaban mereka:  

17 orang mengatakan tetap mempertahankan nilai syari’ah dalam 

memakai jilbab, walaupun sebagian dari mereka ada yang mengikuti trend 

fashion dalam berjilbab namun dalam berpakaian tetap longgar dan tidak 

menampakkan lekuk tubuh. Karena menurut mereka yang mengikuti trend 

namun tetap syari’ah, agar enak dipandang orang lain dengan gaya berjilbab 

yang tidak itu-itu saja yang terkesan monoton. Dan ada sebagian lagi dari 

mereka tidak sama sekali ikut trend, karena menurut mereka dalam berjilbab 

tetap mengunggulkan nilai syari’ah dengan menutupi dada misalnya.  

3 orang mengatakan dalam berjilbab tidak selalu mengunggulkan nilai 

kesyari’ahan dalam berjilbab. Karena menurut mereka memakai jilbab biasa-

biasa saja, masih di serampingkan ke bahu sehingga tidak menutupi dada, 



 

 

berpakaian dengan memakai celana yang ketat dan kadang ketika berada diluar 

rumah tidak memakai jilbab. Karena jilbab hanya sebagai penutup saja bukan 

untuk nilai syari’ah. 

1 orang mengatakan berjilbab belum bisa untuk tetap mempertahankan 

nilai syari’ah nya. Karena ia dalam memakai jilbab masih diserampingkan ke 

bahu, dipita depan dan berubah-ubah dalam bentuk jilbabnya. Dengan begitu, 

menurutnya memakai jilbab masih belum bisa dikatakan berjilbab syari’ah 

dalam kegiatan sehari-hari. 

1 orang mengatakan berjilbab tidak selalu mempertahanakan nilai 

syari’ah nya, tetapi berubah-ubah. Menurutnya ia memakai jilbab terpengaruh 

karena faktor lingkungan, trend fashion sekarang, hingga proses yang 

menuntunya berjilbab sekarang sebab dorongan dari hati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

ANALISIS PEMAKNAAN JILBAB MAHASISWI IAIN PONOROGO DI 

ERA TREND FASHION JILBAB 

 

A. Pandangan Mahasiswi IAIN Ponorogo Terhadap Jilbab 

Berdasarkan penyajian data pada bab III terhadap mahasiswi IAIN 

Ponorogo yang menjadi sampel penelitian. Maka jawaban atau data dapat 

diklasifikasikan berdasarkan latar belakang pendidikan yakni pesantren, 

Madrasah Aliyah, SMA dan SMK. Mayoritas mahasiswi yang berlatar 

belakang pendidikan pesantren, Aliyah maupun pendidikan umum SMA dan 

SMK, mereka memandang jilbab itu sebuah kewajiban bagi muslimah, 

walaupun ada satu orang yang tidak mengatakan wajib.  

Sebagian besar mereka yang berlatar belakang pendidikan dari 

pesantren, awal mula memakai jilbab adalah karena syariat Islam dan faktor 

keluarga yang agamis yang mendukungnya untuk memakai jilbab. Sedangkan 

yang berasal dari Madrasah Aliyah menggunakan jilbab karena faktor tuntutan 

dari sekolah yang mengharuskan mereka memakai jilbab. Berbeda lagi mereka 

yang berlatar belakang pendidikan umum SMA/SMK, ada sebagian dari 

mereka yang memakai jilbab saat sedang di sekolah saja karena ikut-ikutan 

temannya banyak yang memakai jilbab, namun ada yang memakai jilbab 

disetiap aktivitasnya dengan alasan faktor lingkungan sosial sekitar 

mempengaruhinya.  



 

 

Mayoritas dari mahasiswi IAIN Ponorogo selalu mengenakan jilbab 

disetiap aktivitas luar rumah. Namun masih ada dari mereka yang 

menanggalkan jilbabnya ketika keluar rumah semisal menyapu halaman atau 

membeli sesuatu di warung dekat rumah. Dan hanya 1 orang yang memakai 

jilbab hanya saat dikampus saja, selepas kegiatan kampus ia menanggalkan 

jilbabnya dengan alasan baginya memakai jilbab sesuka hatinya. 

Terkait dengan pemaknaan jilbab yang awalnya dikarenakan untuk 

menjaga kehormatan dan harga diri perempuan, serta bertujuan untuk menjaga 

aurat perempuan dari segala macam bentuk godaan orang lain. Makna jilbab 

bagi sebagian mahasiswi IAIN Ponorogo ada yang memaknai sebagai simbol 

identitas diri seorang muslimah, penutup aurat karena perintah syari’at Islam 

dan bagi mereka memakai jilbab bukan karena trend fashion. Ditunjukkan 

dengan model jilbab yang tidak transparan, longgar dan lebar serta bentuk 

pemakaian jilbab yang tetap menutup dada secara sempurna. Tetapi dari 

mahasiswi yang tidak memakai jilbab karena syari’at dan penutup aurat, 

memaknai jilbab lebih ke sisi trend fashion, dengan model yang cenderung 

ikut-ikutan teman maupun yang sedang booming atau ngetren. Karena menurut 

mereka yang memakai jilbab karena trend fashion, berjilbab terlihat lebih 

cantik dan dapat menambah kepercayaan diri mereka. Semisal menggunakan 

jilbab yang disrampingkan ke bahu untuk memudahkan aktivitas, jilbab yang 

cenderung transparan, kecil dan tidak menutupi dada secara sempurna. Itulah 

trend fashion jilbab yang bukan syar’i yang sering ditiru mahasiswi IAIN 

Ponorogo. 



 

 

Pemaknaan yang melahirkan simbol-simbol ini terjadi sebab adanya 

interaksi dengan oranglain. Adanya role model atau figur yang memberi contoh 

melalui interaksi, akhirnya terjadi saling mempengaruhi satu sama lain. Simbol 

mengenakan jilbab menunjukkan bahwa dia beragama Islam, sebagai identitas 

diri seorang muslimah. Namun di era trend fashion sekarang ini bisa merubah 

mereka dalam memaknai jilbab, misalnya dengan pemakaian jilbab yang 

diserampingkan kebahu akhirnya menampakkan dada mereka, jilbab yang 

kecil dan transparan, jilbab yang beraneka ragam dan bentuk, bisa 

menunjukkan bahwa mereka memaknai jilbab sebagai trend fashion tampil 

cantik di depan orang lain atau alasan yang lain. Hal ini sesuai dengan esensi 

dari teori interaksi simbolik, yakni suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 

manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol-simbol yang diberi makna. 

Bahwa individu dapat ditelaah dan dianalisis melalui interaksinya dengan 

individu lain. Dengan demikian, teori ini menggunakan individu sebagai subjek 

utama dalam realitas sosial.69 

Tetapi, dengan adanya berbagai macam model tren jilbab sekarang 

yang ditawarkan, tidak mengubah pemaknaan jilbab bagi sebagian besar dari 

mereka. Menurut mereka makna jilbab tetap sebagai identitas diri muslimah 

dan untuk menutupi aurat, namun ada sebagian dari mereka yang tetap tidak 

mengabaikan sisi trend fashion dalam berjilbab.  

 

 
69 Dadi Ahmadi, Interaksi Simbolik: Suatu Pengantar (Jurnal Mediator, Vol. 9, No 2, 

Desember 2008), 312. 



 

 

B. Dinamika Trend Fashion Jilbab Mahasiswi IAIN Ponorogo 

Model jilbab yang dikenakan oleh Mahasiswi IAIN Ponorogo sangat 

beragam. Model-model nya antara lain jilbab segi empat rawis dengan berbagai 

merk dan jenis, model jilbab instan atau jilbab yang langsung jadi. Jilbab 

khimar syar’i atau pashmina yaitu jilbab persegi panjang yang dapat dikenakan 

dengan beraneka ragam bentuk. 

Ketiga model tersebut adalah model jilbab yang sedang tren saat ini di 

kalangan mahasiswi IAIN Ponorogo. Karena sebagian besar mahasiswi IAIN 

Ponorogo menggunakan model jilbab tersebut. Dengan berbagai alasan yang 

menjadi faktor mereka mengenakan model tersebut. Mulai dari nyaman, praktis 

dipakai, terlihat cocok dan cantik, terlindungi dan lain sebagainya.  

Walaupun di era trend fashion, namun tidak semua dari mereka selalu 

mengikuti tren jilbab yang sedang berkembang. Ada yang selalu mengikuti dan 

terdorong untuk mempunyai jilbab yang sedang ngetren dan ada sebagian yang 

sekedar mengetahui saja tanpa harus memiliki. Menurut mereka, mengikuti 

tren jilbab tersebut karena merasa cocok jika memakainya, nyaman dan 

memakai jilbab itu saat dibutuhkan saja. 

Mereka yang bukan berlatar belakang pesantren, memakai jilbab 

dengan bentuk diserampingkan kedua atau salah satu sisinya kebahu atau ditali 

kedua ujungnya kebelakang leher, karena dinilai lebih simpel dan 

memudahkan mahasiswi untuk beraktivitas. Sebagian dari mereka membentuk 

jilbabnya seperti itu, tetapi tetap memperhatikan pakaian yang mereka pakai 

ketat atau longgar, sehingga tidak terlalu menampakkan lekuk tubuh terutama 



 

 

bagian dada. Sedangkan mereka yang dari pesantren, bentuk pemakaian jilbab 

masih terbawa gaya berjilbab santri dengan peniti atau bros ditengah saja.  

Model berjilbab yang simpel dan praktis lebih banyak diminati para 

mahasiswi, karena jilbab atau pakaian yang mereka pakai sudah bermotif yang 

dinilai memberikan kesan ramai pada penampilan. Dalam pemakaian jilbab, 

sebagian besar mahasiswi IAIN Ponorogo berusaha memakai jilbab yang 

longgar, menutup dada, tidak transparan, nyaman dipakai dan pakaian yang 

tidak press body walaupun jilbab diserampingkan. Karena IAIN Ponorogo 

adalah perguruan tinggi dengan basic agama Islam, jadi dalam segi berpakaian 

mahasiswa-mahasiswi nya harus diperhatikan. 

Mereka yang tertarik untuk menggunakan jilbab karena melihat 

temannya memakai jilbab tampil cantik dan timbul keinginan untuk 

menggunakan model dan bentuk jilbab tersebut. Akhirnya ia menggunakan 

jilbab dengan alasan fashion karena ingin tampil cantik dan mendapat pujian 

dari orang. 

Kecenderungan mengikuti trend teman-temannya pada mahasiswi, 

dipandang dapat menawarkan atau memberikan reward atau ganjaran sosial 

yang lebih menarik dibandingkan dengan keluarga. Grinder mengemukakan 

bahwa orientasi remaja kepada kedewasaan secara temporer diganti oleh “per-

status needs” atau kebutuhan memperoleh status dalam kelompok sebaya 



 

 

berkaitan dengan ganjaran yang menjanjikan, yaitu ganjaran sosial teman 

sebaya yang memberikan rasa senang.70 

Pakaian yang dipadukan dengan jilbab oleh mahasiswi IAIN Ponorogo 

pada umumnya adalah kemeja dan bawahan rok. Namun ada sebagian yang 

memakai pakaian tunik dengan celana jeans atau celana kulot, yaitu celana kain 

yang longgar saat dipakai. Sebagian dari mereka mengikuti trend fashion jilbab 

dan sebagian lagi tidak mengikuti trend fashion jilbab. Mereka yang mengikuti 

tren jilbab memberikan pengecualian kepada model jilbab yang sesuai dengan 

syari’at Islam. Sedangkan yang tidak mengikuti tren jilbab menganggap jilbab 

yang sedang ngetren sekarang banyak yang tidak memperhatikan batasan-

batasan jilbab yang disyariatkan Islam.  

Berbagai model jilbab yang dikenakan oleh mahasiswi itu didapatkan 

dari media sosial dan teman-teman. Mahasiswi yang mengetahui tren jilbab 

melalui sosial media dengan melihat akun selebgram yang berjilbab, online 

shop, dan kanal-kanal berita seputar fashion. Mahasiswi yang berbelanja 

melalui online shop beralasan bahwa model dan bentuknya lebih lengkap dan 

lebih mudah. Dan mahasiswi yang mengetahui tren jilbab dari interaksi dengan 

teman, mengaku lebih termotivasi untuk membeli dan memiliki karena barang 

yang dirasa cocok dipakai oleh oranglain, mereka pun juga akan tertarik untuk 

memakainya. Dengan alasan tampil cantik dan percaya diri dengan mengikuti 

tren seperti teman-temannya agar terlihat modis dan stylish. 

 
70 Syamsul Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja (Bandung, Remaja 

Rosdakarya, 2014), 189. 



 

 

Sesuai dengan teori interaksi simbolik yang berfokus pada pentingnya 

konsep diri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan 

individu lain.71 Mead tertarik para interaksi, dimana isyarat nonverbal dan 

makna dari suatu pesan verbal akan mempengaruhi pikiran orang yang sedang 

berinteraksi. Dalam terminologi yang dipikirkan Mead, setiap isyarat 

nonverbal (seperti body language, gerak fisik, baju, status, dll) dan pesan 

verbal (seperti kata-kata, suara dll) yang dimaknai berdasarkan kesepakatan 

bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu interaksi merupakan satu 

bentuk simbol yang mempunyai arti yang sangat penting (a significant 

symbol).72 

Sebagian besar faktor trend fashion jilbab saat ini bermula dari melihat, 

hal tersebut di perkuat dari hasil wawancara dengan mahasiswi IAIN 

Ponorogo. Model dan bentuk jilbab diketahui dari melihat teman dan sosial 

media, bukan mendengar. Kesan dari pesan melihat lebih berpengaruh dari 

pada kesan dari pesan mendengar.  

 

 

 

 

 

 
71 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Teori_interaksi_simbolik. Diakses pada tanggal 31 

Maret 2019 jam 14.45 WIB. 
72 Nina Siti Salmaniah Siregar, Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik (Jurnal Ilmu 

Sosial-Fakultas ISIPOL UMA) (Perspektif/Volume 4/ Nomor 2/ Oktober 2011), 101-102. 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Jilbab menurut mahasiswi IAIN Ponorogo adalah pakaian yang menutupi 

aurat yang wajib dikenakan oleh muslimah sesuai ketentuan syari’at Islam. 

Mahasiswi yang berlatar belakang pendidikan pesantren, memaknai jilbab 

sebagai simbol identitas diri seorang muslimah agar terlindung dari godaan 

orang lain. Bagi mahasiswi yang berlatar belakang pendidikan umum, 

sebagian besar dari mereka memaknai jilbab selain sebagai penutup aurat 

juga sebagai trend fashion agar tampil cantik seperti teman-temannya.  

2. Model jilbab yang digunakan mahasiswi IAIN Ponorogo beraneka ragam, 

meliputi jilbab segi empat rawis, jilbab instan atau jilbab yang langsung jadi, 

jilbab khimar syar’i dan pashmina. Mereka menggunakan model tersebut 

dengan alasan nyaman, simpel, terlihat cocok dan cantik. Bentuk jilbab 

mahasiswi yang dari pesantren, mayoritas trend jilbab nya hanya dijulurkan 

kedua sisinya dan diberi bros atau peniti seperti jilbab santriwati pada 

umumnya. Namun, berbeda lagi bentuk jilbab mahasiswi dari Madrasah 

Aliyah dan pendidikan umum seperti SMA/SMK. Bentuk trend fashion 

jilbab mahasiswi sebagian besar diserampingkan ke bahu atau ditali kedua 

sisinya ke leher, karena dinilai simpel dan memudahkan mereka beraktifitas. 

Walaupun jilbab diserampingkan, pakaian yang mereka padukan dengan 

jilbab selalu longgar dan panjang menutupi pantat jika memakai celana, agar 



 

 

tidak menampakkan lekuk tubuh. Mahasiswi mengetahui dan meniru bahwa 

model gaya jilbab tersebut sedang tren lewat simbol-simbol yang diberi 

makna melalui interaksi mereka dengan oranglain.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, maka peneliti memberi saran; 

1. Bagi penulis 

Untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam penelitian serta sebagai 

pijakan awal untuk penelitian. 

2. Bagi lembaga pendidikan (sekolah/perguruan tinggi khususnya IAIN 

Ponorogo) 

Sebagai sumbangan pikiran untuk menambah referensi perpustakaan, 

perlunya pembinaan terkait pemakaian jilbab pada mahasiswi, karyawan dan 

dosen. 

3. Bagi adik-adik kelas 

Agar menjadikan penelitian ini sebagai motivasi untuk menyelesaikan 

studinya jenjang sarjana dan dapat melakukan penelitian yang lebih baik 

lagi. 

4. Bagi masyarakat  

Dapat dijadikan pengetahuan dalam bidang keagamaan sebagai bahan 

penyempurnaan Agama Islam. Dan dapat memberikan kontribusi bagi 

masyarakat tentang pentingnya menutup aurat. 
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