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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Citra merupakan aktualisasi diri yang dapat menentukan kesan atau 

cara orang lain menilai diri kita. Individu dapat mempengaruhi persepsi 

orang lain dengan cara mencitrakan diri mereka sesuai dengan bagaimana 

mereka ingin dinilai atau diterima masyarakat. Persepsi yang merupakan 

pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan yang akhirnya 

menimbulkan citra terhadap suatu objek seperti tertera dalam buku  milik 

Aulia Rachman (2006:20). Dalam bermasyarakat, seorang individu 

memiliki kebebasan untuk membangun citranya sendiri. Selain sebagai 

individu, seseorang akan terkait dalam satu atau beberapa kumpulan 

orang-orang atau kelompok yang menuntut individu untuk membentuk 

citra kelompok tersebut melalui image individu sebagai bagian dari 

kelompok tersebut. 

Norma sosial berpengaruh dalam proses penyesuaian seseorang 

untuk mematuhi aturan yang berlaku, sebagai bagian dari kelompok 

masing-masing individu seharusnya menyadari visi dan misi kelompok 

tersebut dan menerapkannya. Individu akan mengalami kesulitan untuk 

membaur dalam suatu kelompok yang sama sekali tidak bisa Ia sesuaikan 

dan ikuti.  

Bulan November 2010, merupakan awal mula dari menjamurnya 

kelompok-kelompok yang menyebut dirinya komunitas hijab yang 
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dipelopori oleh “Hijabers Community”. Komunitas ini merupakan gerakan 

awal dengan gagasan para designer muda yang konsen pada busana 

muslim modern, Dian Pelangi dan Ria Miranda. Dengan misi syiar melalui 

busana muslim yang lebih modern, lebih bergaya khas anak muda, namun 

tetap patuh kepada syariat. Komunitas yang digagas oleh dua designer 

muda Indonesia ini, kini telah memiliki banyak cabang di daerah-daerah 

seperti Bandung, Yogyakarta, sampai ke Makassar dan memiliki ribuan 

member atau anggota yang berada dibawah naungan bendera “Hijabers 

Community”. Pro kontra mewarnai berdirinya komunitas ini, tapi ini tidak 

menghalangi berkembang dan meluasnya komunitas sejenis dengan nama 

yang berbeda di Indonesia, baik yang merupakan cabang dari organisasi 

pusat seperti Hijabers Community, Hijabi Sister Community, Hijab Syar‟i 

Community, Hijabers Mom Community, hingga komunitas yang berdiri 

sendiri seperti Hijab Cantique Community yang tetap diminati bahkan 

telah memiliki member sekitar 150 orang di 2 tahun berdirinya. 

Dalam prakteknya komunitas hijab tidak sedikit menuai kontra, ini 

terlihat dari komentar-komentar masyarakat yang menganggap komunitas 

ini merubah orientasi hijab yang seharusnya sesuai ketentuan-ketentuan 

dalam syariat Islam. Komunitas hijab sebagai pribadi juga banyak dinilai 

sebagai pribadi konsumtif dan hedonis.  
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Dalam website resmi milik Yahoo, mengomentari tentang hijab 

gaul masa kini sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

TANGGAPAN TENTANG  HIJAB GAUL 

 

 

(Sumber: https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130720220406AAZsx8O,8 

Mei 2014, 14.30 WIB) 

 

Penolakan dantanggapan miring di salah satu media sosial tersebut 

ditanggapi Dian Pelangi yang bisa dikatakan sebagai pelopor era busana 

muslim modern ini dengan bijak termasuk prinsip awal munculnya ide 

membentuk komunitas hijab. Pernyataan-pernyataan tersebut seperti yang 

dikutip dalam portal berita kompas.com: 

"Prinsipnya, citra Islam bisa ditampilkan lebih indah, termasuk dari gaya busana. 

Keindahan gaya busana muslim inilah yang bisa menjadi pemicu bagi 

perempuan lain untuk kemudian berhijab. Ini adalah juga bagian dari syiar. 

Anggota komunitas juga bisa saling berbagi pengetahuan seputar agama Islam, 

mau pun berbagai hal seputar kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan aturan 

Islam. Ini adalah cara kita bersyiar, dengan kemasan yang berbeda, lebih dekat 

dengan dunianya anak muda," lanjut Dian menyebutkan, syarat utama menjadi 

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130720220406AAZsx8O
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anggota HC sederhana saja, berkomitmen berhijab (menggunakan busana 

muslim secara utuh, tidak on-off, dan bukan sekadar berjilbab). 

Dian Pelangi merupakan pencetus dari berdirinya Komunitas 

Hijabers, dalam pernyataannya ingin menunjukkan bahwa Islam dapat 

ditampilkan dengan cara yang lebih indah. Membawa trend busana muslim 

yang lebih modern, harapannya akan memicu semua kalangan termasuk 

anak muda untuk memulai mengenakan hijab. Selanjutnya, Dian Pelangi 

memberi pernyataan tentang anggapan masyarakat bahwa Komunitas 

Hijabers sebagai „sosialita‟ berjilbab seperti berikut: 

"Ada yang memandang kami sebagai 'sosialita' berjilbab. Karena gaya 

berpakaian kami dan penampilan yang modis. Selain juga karena kami sering 

berkumpul di mal atau cafe. Padahal, kalau pun kami berkumpul di mal, 

tujuannya jelas, kami berdiskusi mengenai berbagai hal seputar Islam. Berbagi 

pengetahuan, termasuk juga soal busana muslim. Kami juga saling 

mengingatkan jika ada anggota yang kurang tepat cara mengenakan busana 

muslim. Misalnya pada bagian tubuh tertentu tidak tertutup sesuai kaidah. Syiar 

bisa dilakukan di mana saja, tanpa perlu membatasi diri. Kami juga sering 

mengadakan kegiatan di Masjid," 

 

(Sumber:http://female.kompas.com/read/2011/08/11/13253987/Hijabers.Commu

nity.Bersyiar.Melalui.Fashion.Taat.Kaidah, 28 April 2014, 14.00 WIB) 

Ketertarikan masyarakat khususnya kalangan muda terhadap 

komunitas- komunitas hijab yang bermunculan berdampak positif dimana 

penggunaan hijab saat ini tidak dianggap sebagai sesuatu hal yang harus 

dihindari dan tidak memiliki daya tarik untuk dilakukan. Meskipun 

kewajiban menutup aurat pada perempuan muslim memang jelas 

tercantum dalam kitab umat muslim, Al- Qur‟an:“Hai Nabi, katakanlah 

kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang 

mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh 

mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.” (Al- Qur‟an, Al-Ahzab: 59) 
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Dalam bukunya “Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar” (2001:347), 

Deddy Mulyana menguraikan tentang citra yang ingin seorang individu 

sampaikan melalui apa yang Ia miliki, gunakan, atau lakukan bahwa 

sebagian orang berpandangan bahwa pilihan seseorang atas pakaian 

mencerminkan kepribadiannya, apakah ia orang yang konservatif, religius, 

modern, atau berjiwa muda. Tidak dapat pula dibantah bahwa pakaian, 

seperti juga rumah, kendaraan, dan perhiasan, digunakan untuk 

memproyeksikan citra tertentu yang diinginkan pemakainya. Pemakai 

busana itu mengharapkan bahwa kita mempunyai citra terhadapnya 

sebagaimana yang diinginkannya. 

Trend busana dan mode hijab yang dianggap tidak mainstream 

karena dibentuk sedemikian rupa dan menggunakan warna, corak, dan 

bahan beragam juga dipadukan dengan busana yang lebih trendy membuat 

pengguna hijab tidak lagi dianggap sebelah mata bahkan disebut kuno dan 

terkesan tua. Banyak remaja, mahasiswa, yang akhirnya memutuskan 

berhijab karena memandang hijab sudah menjadi fashion tersendiri yang 

membuat mereka justru tampil lebih modis dan cantik. Hal ini juga 

mempengaruhi eksistensi wanita muslim di Masyarakat. Penggunaan hijab 

sayangnya tidak diikuti dengan meningkatnya akidah para penggunanya. 

Mereka menggunakan hijab hanya karena alasan mengikuti trend 

berbusana muslim ala komunitas hijab masa kini, sehingga modis dan 

gaya menjadi alasan utama mereka menggunakan hijab.  

Penggunaan hijab masa kini telah mengalami pergeseran dari 

mulanya memenuhi syariat agama menuju mode atau fashion. Konsep 
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muslimah tentunya bukan hanya menempatkan penggunaan hijab sebagai 

tolak ukurnya karena penggunaan hijab merupakan kewajiban bukan suatu 

pilihan yang ditawarkan, lebih dari itu masing- masing individu patutnya 

memiliki attitude, behaviour, mulai dari sikap, tutur kata, hingga 

perbuatan yang mencerminkan diri sebagai muslimah yang sejati. Hal ini 

banyak diabaikan, member-member komunitas hijab sebagai individu 

masih banyak dianggap tidak mewakili muslimah yang disyariatkan. Hal 

ini tentunya relatif, karena setiap individu memiliki cara mereka masing-

masing dalam membentuk citra diri baik sebagai individu maupun bagian 

dari suatu kelompok kecil atau yang lebih besar. Citra lebih bersifat 

abstraksi mengenai suatu pandangan, persepsi, opini, penilaian secara 

umum yang mengandung pengertian positif (Muslimin, 2004: 92). 

Berkaca dari beragamnya kegiatan komunitas hijab, minimnya 

antusiasme anggota pada kegiatan yang bernafas islam yang sengaja 

diadakan untuk penyeimbang. Antusiasme member cenderung pada 

kegiatan fashion seperti “Hijab Class” yang menuntut biaya yang tidak 

sedikit sekitar 150-250 Ribu Rupiah. Pada kegiatan yang kental unsur 

keislaman seperti pengajian justru peminatnya tidak sebanyak kegiatan 

fashion padahal kegiatan ini tidak memungut biaya, alasan kesibukan 

seringkali digunakan untuk absen di kegiatan seperti ini.  

Member komunitas hijab bahkan tidak sedikit yang diidentikkan 

dengan istilah “model yang dijilbabin”, dimana hijab yang digunakan tidak 

direpresentasikan sesuai dengan visi keislaman oleh penggunanya. Setelah 

sekitar 3 tahun bermunculan komunitas hijab sejenis, anggapan tentang 
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salah kaprahnya hijab sebagai identitas muslim mulai mencuat, hal ini 

dipicu oleh anggapan bahwa para member komunitas hijab tidak lebih dari 

sekumpulan perempuan konsumtif yang hedone, yang membingkai diri 

mereka dengan pakaian-pakaian dan hijab mahal nan modis juga beragam 

aksesoris tambahan yang menambah cantik fisik mereka. Berikut kutipan 

dari Hadist Riwayat, tentang Hijab: 

Hijab bukan merupakan pakaian kebanggaan dan kesombongan, karena 

Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mengenakan pakaian kesombongan 

(kebanggaan) di dunia maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan nanti 

pada Hari Kiamat kemudian dibakar dengan Neraka.” 

 

 (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 

 

Hendaknya hijab tersebut tidak diberi parfum atau wewangian berdasarkan 

hadits dari Abu Musa Al-Asy‟ari, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, 

“Siapa pun wanita yang mengenakan wewangian, lalu melewati segolongan 

orang agar mereka mencium baunya, maka dia adalah wanita pezina.”  

 

(Sumber: HR. Abu Dawud, An-Nasa„i dan At-Tirmidzi) 

 

Hendaknya pakaian atau hijab yang dikenakan tidak menyerupai pakaian laki-

laki atau pakaian kaum wanita kafir, karena Rasulullah bersabda, sebagaimana 

diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad, “Barangsiapa yang menyerupai suatu 

kaum maka dia termasuk bagian dari mereka.” 

 

(Sumber: HR. Abu Dawud dan Ahmad) 

 

Substansi dari hijab sebenarnya dapat dikatakan bukan sekedar 

pakaian atau jilbab yang menutup aurat. Substansi yang sesungguhnya 

harus dicerminkan dari hijab itu sendiri adalah perilaku, sikap, dan 

tindakan seorang perempuan dimana mereka bisa mencerminkan hijab 

dengan menjaga sikap, perilaku, maupun tindakannya dalam keseharian. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena komunitas hijab ini memiliki sisi 

positif dan negatif, dan komunitas yang memiliki banyak member atau 

anggota tentunya juga menjadikan secara tidak langsung member 

komunitasnya sebagai representasi dari komunitas tersebut.  
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Mahasiswa Jurusan Syari‟ah dan Jurusan Ilmu Komunikasi 

memiliki karakteristik yang berbeda, dilihat dari asal Jurusannya maka 

kesan yang akan muncul dinilai akan memiliki perbedaan. Latar belakang 

pendidikan yang berbeda juga menentukan persepsi yang dimiliki. Dalam 

berhijab mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi lebih beragam, beberapa 

menggunakan hijab yang sederhana tanpa variasi dan yang lainnya 

menggunakan hijab yang lebih modern dengan beragam bahan, bentuk, 

dan motif. Sedangkan pada Jurusan Syari‟ah yang mempelajari tentang 

syariat dalam Islam, mahasiswa lebih banyak menggunakan hijab 

sederhana yang panjang menutupi dada dan beberapa menggunakan cadar, 

sangat jarang menemukan mahasiswa yang menggunakan hijab yang 

dimodifikasi. Meskipun beberapa mahasiswa dengan bentuk hijab yang 

sederhana, tetapi berkreasi dengan motif hijab yang beragam. 

Dari fenomena yang diuraikan peneliti tertarik untuk mengetahui 

sejauh mana persepsi mahasiswa tentang keberadaan member komunitas 

hijab di tengah mereka sebagai seorang muslimah, maka penelitian ini 

mengambil judul “Persepsi Mahasiswa Tentang Member Komunitas Hijab 

Sebagai Wanita Muslimah(Studi Pada Mahasiswa Jurusan Syariah dan 

Jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah 

Malang)”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah“Bagaimana persepsi mahasiswa tentang member 

“komunitas hijabers” sebagai wanita muslimah?” 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi 

mahasiswayang berhubungan dengan citra dari member atau anggota 

darikomunitas hijab sebagai seorang muslimah. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran 

bagi peneliti yang memiliki ketertarikan pada fenomena munculnya 

komunitas agama seperti komunitas hijab di kalangan mahasiswa. 

Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan berkontribusi dalam ilmu 

pengetahuan terutama bagi studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat mengantarkan 

peneliti menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar S. 

Ikom (Sarjana Ilmu Komunikasi). 

b. Deskripsi hasil penelitian dari persepsi mahasiswa ini diharapkan 

dapat menjadi sumbangan pikiran dan pandangan sebagi individu 

maupun bagian dari kelompok, yang dipertimbangkan sebagai 

bahan referensi tindakan dan sikap untuk “Komunitas Hijabers” 

dan juga member-member komunitas sejenis lainnya.  

E. Fokus Penelitian 

Untuk memberikan batasan pada penelitian ini, peneliti berfokus 

pada persepsi mahasiswa angkatan 2010, Jurusan Syariah dan Jurusan 
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Ilmu Komunikasi tentang member sebagai individu yang merupakan 

bagian dari komunitas hijab sebagai wanita yang muslimah. 

F. Tinjauan Pustaka 

1. Persepsi 

a. Definisi Persepsi 

Setiap orang memiliki tanggapan berbeda tentang satu hal yang 

sama, ini bergantung pada bagaimana individu menilai dan yang 

mendasari penilaian itu. Dalam penelitian ini persepsi mahasiswa akan 

di deskripsikan untuk menjawab pertanyaan penelitian, mengambil 

studi pada dua jurusan berbeda tentu akan melahirkan persepsi yang 

berbeda karena latar belakang informasi yang dimilikipun jelas 

berbeda. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli 

inderawi (sensory stimuli).Hubungan sensasi dengan persepsi sudah 

jelas. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Walaupun begitu, 

menafsirkan makna informasi inderawi tidak hanya melibatkan 

sensasi, tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori 

(Desiderato dalam Jalaluddin, 2004:51). 
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Menurut Joseph A. Devito dalam bukunya “Komunikasi Antar 

Manusia” (1997 :75), ada tiga tahap proses persepsi : 

Gambar 1.2 

PROSES PERSEPSI 

 

 

 

 

 

 

 

1. Terjadinya Stimulus Alat Indra (Sensory Stimulation) 

Tahap pertama, alat-alat indra di stimulasi (dirangsang), kita 

mendengar suara musik. Kita melihat seseorang yang sudah 

lama tidak kita jumpai. Kita mencium parfum orang yang sudah 

lama tidak kita jumpai. Kita mencium parfum orang yang 

berdekatan dengan kita. Kita mencicipi sepotong kue. Kita 

merasakan telapak tangan berkeringat saat berjabat tangan. 

Meskipun kita memiliki kemampuan pengindraan untuk 

merasakan stimulus (rangsangan), kita tidak selalu 

menggunakannya. 

2. Stimulasi Terhadap Alat Indra Diatur 

Tahap kedua, rangsangan terhadap alat indra di atur menurut 

berbagai prinsip. Salah satu prinsip yang sering di gunakan 

adalah prinsip proksimitas (proximility atau kemiripan). Orang 

atau pesan yang secara fisik mirip atau satu sama lain di 

perspesikan bersama-sama atau sebagai satu kesatuan unit. 

3. Stimuli alat indera yang dievaluasi-ditafsirkan 

Stimuli alat 

indera diatur 

Terjadinya 

stimuli alat indera 

Stimuli akat 

indera 

dievaluasikan-

ditafsirkan 
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Tahap ketiga, yaitu proses subjektif yang melibatkan evaluasi 

dipihak penerima, selain itu penafsiran-evaluasi banyak 

dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, keinginan, sistem nilai, 

keyakinan, keadaan fisik dan emosi pada waktu itu, sehingga 

penafsiran dan evaluasi ini tidak dapat dipisahkan. 

Persepsi manusia terhadap seseorang, objek, atau kejadian 

dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman 

(dan pembelajaran) masa lalu mereka berkaitan dengan orang, 

objek atau kejadian serupa. 

Persepsi adalah proses dalam memahami lingkungan yang 

melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan 

dalam suatu pengalaman psikologis. Setiap orang memberi arti 

sendiri terhadap rangsangan sehingga individu berbeda dalam 

“melihat” hal yang sama dengan cara berbeda. 

Memahami persepsi lebih dalam, berikut pendapat atau 

definisi lain tentang persepsi dari para ahli dalam (Deddy Mulyana, 

2009:180), menurutBrian Fellows persepsi adalah proses yang 

memungkinkan suatu organisme menerima dan menganalisis 

informasi. Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken 

mengatakan  persepsi adalah sarana yang memungkinkan kita 

memperoleh kesadaran akan sekeliling dan lingkungan kita. Dalam 

pandangan Philip Goodacre dan Jennifer Follers persepsi adalah 

proses mental yang digunakan untuk mengenali rangsangan. 

Sedangkan Joseph A. DeVito mengatakan persepsi adalah 



13 
 

prosesyang menjadikan kita sadar akan banyaknya stimulus yang 

mempengaruhi indra kita. 

b. Macam- macam Persepsi 

Deddy Mulyana (dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu 

Pengantar) menguraikan persepsi menjadi dua bagian: persepsi 

terhadap objek (lingkungan fisik) dan persepsi terhadap manusia. 

Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia 

bersifat dinamis. Persepsi yang kita bahas dalam buku ini adalah 

persepsi terhadap manusia, sering juga disebut persepsi sosial, 

meskipun kadang-kadang manusia disebut juga objek. Akan tetapi 

untuk memahami persepsi sosial secara utuh, terlebih dulu kita akan 

membahas persepsi terhadap lingkungan fisik, Persepsi terhadap 

lingkungan fisik berbeda dengan persepsi terhadap lingkungan sosial. 

Perbedaan tersebut mencakup hal-hal berikut: 

1. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, 

sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang-lambang 

verbal dan nonverbal. Manusia lebih aktif daripada kebanyakan 

objek dan lebih sulit diramalkan. 

2. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan 

persepsi terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan 

dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Kebanyakan 

objek tidak mempersepsi Anda ketika Anda mempersepsi 

objek- objek itu. Akan tetapi manusia mempersepsi Anda pada 
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saat Anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain persepsi 

terhadap manusia bersifat interaktif. 

3. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan 

kata lain, objek bersifat stastis, sedangkan manusia bersifat 

dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat 

berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi 

terhadap objek. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia 

lebih beresiko daripada persepsi terhadap objek. 

Berikut penjelasan tentang  dua macam persepsi yang 

dirangkum oleh peneliti dari rujukan tersebut: 

1) Persepsi Lingkungan Fisik 

Persepsi yang merupakan kemampuan diri untuk menilai sesuatu 

terkadang memiliki keterbatasan, banyak hal yang mempengaruhi 

kesalahan persepsi pada lingkungan fisik seperti tipuan mata. Pada 

beberapa percobaan, manusi kada salah menilai suatu objek seperti 

saat kita melihat pemandangan dari atas pesawat maka yang kita 

lihat daratan hanya seperti kotak-kotak kecil yang bersusun dan 

dipisahkan jalan, padahal saat kita melihat semakin dekat dan 

berada di daratan semua lebih besar dan berbentu lebih dari 

sekedar kotak. Hal menyangkut kemampuan fisik pun berpengaruh 

besar selain pengalaman, budaya, dan suasana psikologis 

seseorang. 

 

 



15 
 

b) Persepsi Sosial 

Persepsi sosial lebih membicarakan tentang bagaimana persepsi 

kita terhadap individu lainnya sesama manusia, dalam hal ini emosi 

seseorang jelas berpengaruh sehingga antara logika dan 

perasaanpun terlibat. Hal lain yang mempengaruhi adalah 

pengalaman, masing-masing orang memiliki pengalaman berbeda 

tentunya yang dipengaruhi banyak hal. Konsep perempuan cantik 

yang berlaku pada masyarakat umumnya hanya menyangkut aspek 

fisik, seperti rambut panjang dan lurus ditambah kulit putih bersih, 

tetapi belum merupakan jaminan persepsi itu diterima seluruhnya. 

Di daerah lain seperti Kalimantan, banyak suku- suku pedalaman 

yang masih meyakini konsep cantik menurut mereka adalan 

dengan memakai tatto, dan sebanyak apa mereka menggunakan 

anting sehingga mengakibatkan telinganya „molor‟.  

c. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Persepsi ditentukan melalui faktor- faktor berikut: 

1. Latar belakang budaya 

Perbedaan latar belakang budaya seseorang berpengaruh 

pada persepsi seseorang tentang suatu hal. Mengenai latar 

belakang budaya, dapat dikemukakan misalnya, persepsi 

terhadap warna. Di Malaysia, warna hijau merupakan warna 

kematian, sedangkan warna kematian di Cina adalah hitam. 

Contoh lain adalah pakaian jas. Di beberapa negara yang 

iklimnya agak sejuk, seperti Jepang dan Hongkong, sudah 
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menjadi kebiasaan bagi mereka yang bekerja di kantor untuk 

mengnakan satu stel jas. Di Indonesia, karena iklimnya yang 

sangat terik, tidak banyak karyawan yang bekerja memakai jas. 

Akibatnya, persepsi seseorang terhadap eksekutif yang 

mengenakan jas menjadi sangat tinggi. Seorang eksekutif muda 

pernah mengatakan kepada Saya betapa sikap pramugari 

menjadi sangat lain kepadanya bila ia bepergian dengan 

menggunakan jas (Kasali, 1994:24). 

2. Pengalaman masa lalu 

Seseorang yang pernah mengalami kejadian kurang 

menyenangkan terkait suatu hal akan menimbulkan 

pengalaman tersendiri yang jika ditemui ciri-ciri serupa akan 

berusaha untuk menghindar. Contoh nyatanya ketika seseorang 

siswa Sekolah Menengah pernah mengalami gangguan fisik 

dari seorang laki-laki berperawakan tinggi besar, berkulit 

hitam, rambut berantaka, celana sobek- sobek, dan 

menggunakan anting, maka hal ini menimbulkan persepsi 

dalam dirinya bahwa orang yang ditemui dengan ciri- ciri 

tersebut akan mengancamnya dan Ia tentu akan berusaha 

menghindar. Persepsi ini berpengaruh besar dan cenderung 

terjadi secara terus- menerus. 

3. Nilai- nilai yang dianut 

Agama yang dianut oleh masyarakat berpengaruh pada 

persepsi mereka terhadap suatu hal atau objek. Misalnya saja 
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dalam Islam diharamkan hewan anjing, bahkan air liurnya 

merupakan najis. Anjing sendiri lebih banyak dan identik 

dipelihara oleh kaum Nasrani, maka ketika bertemu atau 

berkunjung ke suatu rumah yang memiliki anjing, persepsi 

yang terbangun adalah bahwa rumah tersebut milik kaum 

Nasrani. 

4. Berita- berita yang berkembang 

Media di Indonesia semakin beragam dan sangan pesat 

perkembangannya, informasi yang disampaikan juga dijadikan 

masyarakat sebagai sumber informasi dan referensi. Tiga bulan 

terakhir media Indonesia sedang marak membahas tentang 

praktek pengobatan milik „Guntur Bumi‟, dulu Ia dikenal 

dengan sebutan „Ustadz‟ ini dinilai melakukan pengobatan 

yang melenceng dari ketentuan Islam yang Ia jadikan dalih 

dalam mengobati pasiennya. Peristiwa ini dapat menimbulkan 

persepsi masyarakat tentang praktek pengobatan sejenis yang 

membuat kepercayaan mereka berkurang, sehingga mereka 

menganggap pengobatan alternatif yang menggunakan dalil 

agama mengandung unsur penipuan dan lebih baik berobat ke 

dokter. 
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d. Faktor Pembentukan Persepsi 

Faktor-faktor yang dapat membentuk persepsi terbagi atas Dua, 

yaitu faktor-faktor situasional dan faktor-faktor personal sebagai 

berikut (Rakhmat, 2005:82-90): 

1. Faktor-faktor situasional: 

a. Deskripsi Verbal; Deskripsi Verbal melukiskan bagaimana cara 

orang menyampaikan berita tentang orang lain untuk 

mempengaruhi persepsi kita tentang orang itu. Selain itu, 

deskripsi verbal dapat menjadi penilaian yang terjadi pilihan 

kata yang digunakan dalam menggambarkan sifat 

seseorang. Misalnya, mahasiswa yang pandai mengaji, terlibat 

dalam komunitas keagamaan, menjadi pengurus masjid, akan 

dinilai sebagai mahasiswa yang baik, agamis, dan santun. 

b. Petunjuk Proksemik; Petunjuk Proksemik adalah jarak yang 

dibuat individu dalam hubungannya dengan orang lain yang 

menunjukkan tingkat keakraban di antara keduanya.  

c. Petunjuk Kinesik; Faktor yang mempengaruhi persepsi 

didasarkan pada gerakan individu atau bahasa tubuh. Seperti 

membusungkan dada (berarti sombong), berdiri tegak (berarti 

berani), bertopang dagu (berarti sedih),  dan sebagainya. 

d. Petunjuk Wajah; Merupakan ekspresi emosi individu yang 

dapat menimbulkan persepsi. Seperti yang telah diketahui 

menangis berarti sedih, tangan mengepal berarti kemarahan dan 

lain-lain. 
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e. Petunjuk Paralinguistik; Yaitu cara bagaimana individu 

mengucapkan lambang-lambang verbal (berbicara). Petunjuk 

ini meliputi cara pengucapan, intonasi suara, tempo bicara, 

gaya verbal (dialek) dan interaksi (perilaku ketika terjadi 

komunikasi dua arah). 

f. Petunjuk Artifaktual; Yaitu meliputi segala macam penampilan 

(apperance) seperti potongan rambut, pakaian, pangkat dan 

atribut lainnya.  

2. Faktor-faktor personal: 

a. Pengalaman  

  Pengalaman merupakan rangkaian peristiwa yang pernah 

dihadapi. Pengalaman tidak selalu datang lewat proses belajar 

formal, tetapi dari keseharian yang tidak disengaja, pengalaman 

juga membantu individu untuk mempersepsi secara 

cermat.Persepsi manusia terhadap seseorang, objek atau kejadian 

dan reaksi mereka terhadap hal-hal itu berdasarkan pengalaman 

(dan pembelajaran) masa lalu mereka berkaitan dengan orang, 

objek atau kejadian serupa. 

b. Motivasi 

  Motivasi merupakan dorongan yang datang dari individu 

untuk mempersepsi sesuatu, motif yang datang dari diri merupakan 

kebutuhan hidup individu yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan 

akan pengakuan, kebutuhan akan keadilan, dan sebagainya. 

Menurut Mervin Lener, kita perlu mempercayai bahwa dunia ini 
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adil. Orang diganjar dan dihukum karena perbuatannya. Orang 

yang sukses cenderung kita anggap sebagai orang yang baik. Jelas, 

motif adil ini yang sering mendistorsi persepsi kita. 

c. Kepribadian 

  Dalam psikoanalisis dikenal proyeksi, sebagai salah satu 

cara pertahanan ego. Proyeksiadalahmengeksternalisasikan 

pengalaman subyektif secara tidak sadar. Maling teriak maling 

adalah contoh proyeksi, pejabat mewah yang menganjurkan untuk 

hidup sederhana dan mengecam kemewahan, koruptor kelas kakap 

yang aktif memberantas korupsi dan sebagainya. Pada persepsi 

interpersonal, orang mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang 

ada pada dirinya.  

  Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

individu yang banyak melakukan proyeksi akan tidak cermat dalam 

menanggapi persona stimuli, bahkan mengaburkan gambaran 

sebenarnya. Sebaliknya, orang yang menerima dirinya apa adanya, 

orang yang tidak di bebani rasa bersalah, cenderung menafsirkan 

orang lain lebih cermat. 

 2.    Konsep Diri 

a. Pengertian Konsep Diri 

Kita melihat diri kita sebagai apa menjadi suatu konsep tersendiri 

dalam diri kita. Terkadang apa yang kita ingin tampilkan sebagai 

konsep diri yang telah terbentuk tidak diterima sama oleh publik. 

Banyak hal yang dapat mempengaruhi konsep diri seseorang. Konsep 



21 
 

diri dapat berawal dari lingkungan terkecil seperti keluarga, sedari 

kecil apa yang keluarga kita “konsep” tentang diri kita meliputi sikap, 

perilaku, hingga pola pikir kita akan berpengaruh pada kehidupan kita.  

Hal ini juga tertera dalam (Mulyana, 2001:8), konsep diri kita yang 

paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga, dan orang- orang 

dekat lainnya di sekitar kita, termasuk kerabat. Mereka itulah yang 

disebut significant others. Orang tua kita, atau siapapun yang 

memelihara kita pertama kalinya, mengatakan kepada kita lewat 

ucapan dan tindakan mereka bahwa kita baik, bodoh, cerdas, nakal, 

rajin, ganteng, cantik, dan sebagainya. Merekalah yang mengajari kita 

kata-kata pertama. Maka dalam banyak hal, kita adalah “ciptaan” 

mereka. Meskipun kita berupaya berperilaku sebagaimana yang 

diharapkan orang lain, kita tidak pernah secara total memenuhi 

pengharapan orang lain tersebut. Akan tetapi, ketika kita berupaya 

berinteraksi dengan mereka, pengharapan mereka, kesan mereka, dan 

citra mereka tentang kita sangat mempengaruhi konsep diri kita, 

perilaku kita, dan apa yang kita inginkan. 

Proses pembentukan konsep diri itu dapat digambarkan secara 

sederhana, sebagai berikut: 

Gambar 1.3 

PROSES PEMBENTUKAN KONSEP DIRI 

 

Sumber: Robert Hopper dan Jack L. Whitehead (Deddy Mulyana, 2001:9) 
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Aspek-aspek konsep diri sepeti jenis kelamin, agama, kesukuan, 

pendidikan, pengalaman, rupa fisik kita, dan sebagainya kita 

internalisasikan lewat pernyataan (umpan balik) orang lain yang 

menegaskan aspek-aspek tersebut kepada kita, yang pada gilirannya 

menuntuk kita berperilaku sebagaimana orang lain memandang kita. 

Menambah pengetahuan kita tentang konsep diri, berikut 

merupakan pendapat- pendapat para ahli mengenai konsep diri tersebut 

yang tertera dalam (Jalaluddin, 2004: 99-100): 

1) Konsep diri menurut Wiliam D. Brooks mendefinisikan konsep 

diri sebagai “those physical, social, and psychological 

perceptions of ourselvs that we have deriver from experiences 

and our interaction with others”. Jadi konsep diri adalah 

pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang 

diri ini boleh bersifat psikologi, sosial, dan fisis.  

2) Konsep diri menurut Anita Taylor adalah “all you think and 

feel about you, the entire complex of belifes and attitides you 

hold about yourself”, dengan kata lain berarti konsep diri bukan 

hanya sekedar gambaran deskriptif, tetapi juga penilaian Anda 

tentang diri Anda, meliputi apa yang Anda pikirkan dan apa 

yang Anda rasakan tentang diri anda. 

b. Faktor- faktor yang mempengaruhi konsep diri 

Konsep diri dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor orang lain 

dan kelompok rujukan, kedua hal tersebut sangat besar pengaruhnya 

dalam membentuk konsep diri kita. Hal ini dapat kita analogikan 
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seperti bayi yang baru lahir, di tahap pertumbuhannya, orang tua dan 

orang terdekatnya akan mempengaruhi perkembangan sang anak. 

Anak yang dirawat dan dididik oleh orang tuanya langsung tentu akan 

memiliki kedekatan berbeda bila diasuh oleh baby sitter, seorang bayi 

sudah dapat melihat dan mendengar jadi sebagian besar kata pertama 

yang keluar dari mulut bayi merupakan hal yang sering dia lihat dan 

dengar dari orang-orang sekitarnya.  

Seorang dosen dan penulis yang kompeten dalam bidang 

komunikasi, Jalaluddin Rakhmat menjelaskan (dalam bukunya 

Psikologi Komunikasi) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsep diri sebagai berikut: 

Orang Lain 

George Herbert Mead mengatakan setiap manusia 

mengembangkan konsep dirinya melalui interaksi dengan orang lain 

dalam masyarakat dan itu dilakukan lewat komunikasi. Jadi kita 

mengenal diri kita lewat orang lain, yang menjadi cermin yang 

memantulkan bayangan kita. Charles H. Cooley menyebut konsep diri 

itu sebagai the looking glass self, yang secara signifikan ditentukan 

oleh apa yang seseorang pikirkan mengenai pikiran orang lain 

terhadapnya, jadi menekankan pentingnya respons orang lain yang 

diinterpretasikan secara subjektif sebagai sumber primer data mengnai 

diri kita. 

Kesan yang orang lain miliki tentang diri kita dan cara mereka 

bereaksi terhadap kita sangat bergantung pada cara kita bekomunikasi 
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dengan mereka, termasuk cara kita berbicara dan cara kita berpakaian. 

Proses umpan balik imi dapat berubah arah. Ketika kita melihat orang 

lain bereaksi terhadap kita dan kesan yang mereka miliki tentang kita, 

kita boleh jadi mengubah cara kita berkomunikasi karena reaksi orang 

lain itu tidak sesuai dengan cara kita memandang diri kita. Jadi citra 

yang anda miliki tentang diri anda dan citra yang orang lain miliki 

tentang diri anda berkaitan dalam komunikasi, dalam hal ini yang 

mempengaruhi konsep diri adalah orang terdekat seperti keluarga. 

Kelompok Rujukan (Reference Group) 

Kita dapat memperkirakan nilai-nilai yang dianut orang- orang 

berdasarkan kelompok-kelompok yang mereka masuki. Bila seseorang 

lam belajar di suatu pesantren, kita dapat memperkirakan sikap dan 

perilakunya, misalnya pengetahuan agamanya relatif luas, 

penampilannya sederhana, dan lebih rajin beribadah daripada rata-rata 

Muslim. 

Setiap kelompok mempunyai norma- norma tertentu. Ada 

kelompok yang secara emosional mengikat kita, dan berpengaruh 

terhadap pembentukan konsep diri kita. Ini disebut kelompok rujukan. 

Dalam komunitas hijab yang dikenal sebagai komunitas yang bervisi 

Islam, seorang anggotanya secara langsung maupun tidak akan 

menyesuaikan diri terhadap komunitas tersebut agar Ia diterima 

menjadi bagian dari mereka dan kelompok tidak sedikit perannya 

untuk mempengaruhi konsep diri seseorang. 
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3. Citra  

a. Definisi Citra 

Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu 

kenyataan, pemahaman itu sendiri muncul karena adanya informasi. 

Robertsdalam Aulia (2006:17) mendefinisikan citra (image) 

sebagai “Representating the totality of all information about the world 

any individual has processed, organized, and stored” (menunjukkan 

seluruh informasi tentang dunia yang telah diolah, diorganisasikan, dan 

disimpan individu). Citra adalah peta kita tentang dunia. Citra adalah 

gambaran realitas dan tidak harus sesuai dengan realitas. Citra adalah 

dunia menurut persepsi kita. 

Citra menurut Philip Kotler adalah, “Image is the set of beliefs, 

ideas and impressions a person holds regarding an object. People’s 

attitide and actions toward an object are highly conditioned by that 

object’s image”. Secara garis besar bahwa citra adalah seperangkat 

keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek akan 

ditentukan oleh citra objek tersebut yang menampilkan kondisi 

terbaiknya (Rosady Ruslan, 2003:80). 

b. Jenis Citra 

Dalam buku berjudul “Dasar-dasar Public Relations”, Soemirat 

dan Ardianto menjelaskan tentang jenis-jenis citra menurut Frank 

Jefkins, sebagai berikut: 

1. The mirror image (cerminan citra), yaitu bagaimana dugaan 

(citra) manajemen terhadap publik eksternal dalam melihat 
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perusahaanya, dalam penelitian ini dapat diaplikasikan menjadi 

penilaian orang luar tentang diri kita. 

2. The current image (citra masih hangat), yaitu citra yang terdapat 

pada publik eksternal, yang berdasarkan pengalaman atau 

menyangkut miskinnya informasi dan pemahaman publik 

eksternal. Citra ini bisa saja bertentangan dengan mirror image. Ini 

dapat diartikan sebagai citra sementara di khalayak tentang 

seseorang yang belum lebih jauh dikenal. 

3. The wish image (citra yang diinginkan), yaitu manajemen 

menginginkan pencapaian prestasi tertentu. Citra ini diaplikasikan 

untuk sesuatu yang baru sebelum publik eksternal memperoleh 

informasi secara lengkap. Citra ini dibangun untuk menunjukan 

lebih sering sisi positif pada khalayak atau disebut dengan 

“pencitraan” yang realisasinya belum tentu serupa. 

4. The multiple image (citra yang berlapis), yaitu sejumlah 

individu, kantor cabang atau perwakilan perusahaan lainnya dapat 

membentuk citra tertentu yang belum tentu sesuai dengan 

keseragaman citra seluruh organisasi atau perusahaan. Citra yang 

dimaksud adalah ketika individu dapat dinilai dari sisi yang 

berbeda, dan bebas untuk membentuk citranya sesuai keinginan, 

hal ini mungkin dilakukan kepada individu yang berbeda- beda. 

c.  Proses Pembentukan Citra 

Dengan tujuan untuk mengetahui citra seseorang terhadap sesuatu 

dapat dilihat dari bagaimana cara seseorang menyikapi objek tersebut. 
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Citra dapat berasal dari diri sendiri juga dapat dengan sengaja dibentuk 

dengan tujuan-tujuan tertentu. Efek kognisi manusia sangat 

berpengaruh pada proses pembentukan citra seseorang. Proses 

pembentukan citra dalam struktur kognitif yang sesuai dengan 

pengertian sistem komunikasi dijelaskan oleh John S. Nimpoeno, 

dalam laporan penelitian tentang Tingkah Laku Konsumen, seperti 

yang dikutip Danasaputra dalam Soemirat dan Ardianto (2002:114), 

sebagai berikut: 

Gambar 1.4 

MODEL PEMBENTUKAN CITRA 

 
Pengalaman mengenai stimulus

 

 Sumber: John S. Nimpoeno (Soemirat dan Ardianto,2002:115) 

 Keterangan: 

 Model pembentukan citra ini menunjukkan bagaimana stimulus 

yang berasal dari luar diorganisasikan dan mempengaruhi respons. 

Stimulus (rangsang) yang diberikan pada individu dapat diterima atau 

ditolak. Jika rangsang ditolak proses selanjutnya tidak akan berjalan, 

hal ini menunjukkan bahwa rangsang tersebut tidak efektif dalam 

mempengaruhi individu karena tidak ada perhatian dari individu 

tersebut. Sebaliknya, jika rangsang itu diterima oleh individu, berarti 
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terdapat komunikasi dan terdapat perhatian dari organisme, dengan 

demikian proses selanjutnya dapat berjalan. 

 Empat komponen persepsi-kognisi-motivasi-sikap diartikan 

sebagai citra individu terhadap rangsang. Ini disebut sebagai “picture 

in our head” oleh Walter Lipman. 

 Jika stimulus mendapat perhatian, individu akan berusahauntuk 

mengerti tentang rangsang tersebut. Persepsi diartikan sebagai hasil 

pengamatan terhadap unsur lingkungan yang dikaitkan dengan suatu 

proses pemaknaan. Dengan kata lain, individu akan memberikan 

makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai 

rangsang. 

 Kemampuan mempersepsi itulah yang dapat melanjutkkan proses 

pembentukan citra. Persepsi atau pandangan individu akan positif 

apabila informasi yang diberikan oleh rangsang dapat memenuhi 

kognisi individu. 

4. Hijab Sebagai Identitas Muslimah 

a. Esensi Hijab 

Kewajiban sebagai manusia tentunya tidak sedikit, baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis. Dalam proses sosialisasi terhadap 

masyarakatpun terdapat aturan-aturan norma yang berlaku. Norma 

sosial yang berlaku terkadang membuat seorang individu merubah 

sikap dan menyesuaikan agar dapat diterima di masyarakat, tetapi tidak 

hanya itu kewajiban juga sering dikatakan harus dilakukan untuk 

memproleh hak. Dalam konteks agama, setiap agama memiliki aturan-
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aturan berbeda yang mengatur kewajiban umat. Dalam agama Islam, 

disebutkan ketentuan-ketentuan yang merupakan kewajiban seperti 

yang kita sebut „rukun‟ baik rukun Islam maupun rukun Iman yang 

berlaku untuk seluruh umat-Nya. 

Rukun Islam terdiri atas lima:membaca dua kalimat syahadat, 

mendirikan sholat wajib 5 rakaat, menjalankan puasa ramdhan, 

menunaikan zakat, berhaji bila mampu. Rukun tersebut dijalani dan 

diamalkan oleh umat muslim yang taat, dalam Islam juga jelas tertera 

perintah lain yaitu menutup aurat, berikut tertera ayat Al- Qur‟an yang 

berisi perintah untuk wanita muslim menutup aurat mereka dari yang 

bukan muhrimnya: 

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka 

menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya 

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

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

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

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang 

mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan 

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

Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang 

mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-

orang yang beriman supaya kamu beruntung.  

 

(Sumber: Q.S An-Nur :31) 

 

“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 di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun 

lagi Maha Penyayang.”  

(Sumber: QS.Al Ahzab:59) 

Ayat di atas jelas memerintahkan kepada wanita untuk menutup 

auratnya, bisa diuraikan sebagai berikut:Hendaknya kaum wanita 
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menutup pandangan mereka dari pandangan yang penuh syahwat 

kepada laki-laki non muhrim, wajib bagi kaum wanita menutupi 

auratnya dari laki-laki non muhrim, wajib bagi kaum wanita menutupi 

badan dan perhiasan mereka, diperbolehkan bagi kaum wanita untuk 

menampakkan badan dan perhiasan mereka di hadapan para 

muhrimnya. 

Untuk menutup aurat, perempuan muslim menggunakan hijab. 

Hijab atau Al Hijab berasal dari kata hajaban yang artinya menutupi, 

dengan kata lain al hijab adalah benda yang menutupi sesuatu. Dalam 

konsepsi aslinya, istilah „jilbab‟- dalam istilah Inggris, veil (selubung- 

berpadanan dengan beberapa istilah berbeda, dan dalam Al Qur- an 

disebut hijab, khimar, jalabah, dan tabbaruj. Busana ini muncul 

semarak lagi pada pertengahan 1970- an sebagai bagian dari kesadaran 

dan gerakan Islam yang tumbuh dan berkembang di Timur Islam. 

Meskipun ada banyak istilah, esensi jilbab tetap sama: yaitu tirai, 

pemisah, pembeda, penunjuk identitas (Mappiare, 2009:20). 

Dalam hal ini menutupi yang aurat kepada yang bukan muhrimnya, 

dan juga untuk menghindari hal-hal buruk yang bisa terjadi. Esensi 

atau hakikat hijab sebagai kewajiban bagi wanita muslim telah mutlak 

dijelaskan dalam Al- Qur‟an sehingga sebenarnya tidak ada lagi alasan 

untuk tidak melakukan syariat tersebut, tentunya setiap perintah dari 

Allah SWT memiliki kegunaan dan manfaat bagi umat-Nya. 
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b. Ketentuan HijabMenurut Islam 

Dalam menjalankan syariat tentunya terdapat ketentuan-ketentuan 

yang mengarahkan kita pada hal yang benar agar tidak terjadi salah 

penafsiran, sehingga apa yang kita perbuat bermanfaat dan tidak 

menjadi sia-sia. Seperti melakukan amalan baik tentunya harus melalui 

perbuatan baik, seperti halnya bersedekah juga jauh lebih baik jika kita 

menggunakan uang halal, ikhlas, tanpa dasar hanya ingin 

menyombongkan harta dan terlihat baik di hadapan manusia, bukan 

semata- mata untuk mencari ridho Allah SWT. 

Berkaca dari pernyataan di atas, penggunaan hijab sebagai 

kewajiban pada wanita muslimah juga memiliki ketentuan yang sesuai 

dengan syariat yang berlaku. Hal ini dapat dikatakan sebagai batasan-

batasan norma agama yang harus diketahui dan dipatuhi agar membuat 

amalan kita lebih sempurna. Ketentuan-ketentuan hijab menurut Islam 

dalam Al Qur‟an dan Sunnah  antara lain: 

1. Harus menutupi seluruh tubuh, kecuali wajah dan telapak tangan 

 

Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, “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 di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.” 

 

 (Sumber: QS. Al Ahzab:59) 

 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kudung ke dadanya...”  

 

(Sumber: Q.S An- Nur: 31) 

 

2. Pakaian yang dikenakan bukan dari kain yang tipis dan tembus 

pandang, longgar, tidak ketat sehingga menampakkan lekuk tubuh 
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Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda,“Pada akhir ummatku nanti akan ada 

wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Diatas kepala mereka 

seperti terdapat punuk unta. Kutuklah mereka karena sebenarnya mereka 

adalah kaum yang terkutuk”  

 

 (Sumber: HR. Ahmad 2/223.Menurut Al-Haitsami rijal Ahmad adalah 

rijal shahih) 

 

3. Tidak memberi wewangian ataupun parfum 

 

“Siapapun perempuan yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum 

laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalah pezina” 

 

(Sumber: HR.An-Nasai II:38,Abu dawud II:92, At-Tirmidzi IV:17, At-

Tirmidzi menyatakan hasan shahih) 

 

4. Tidak tasyabbuh (menyamai) pakaian orang kafir 

 

Tasyabbuh sudah jelas dilarang oleh Rasulullah, baik itu dilakukan oleh 

muslim ataupun muslimah.  Dari Abdullah bin Amru bin Ash dia berkata: 

 

“Rasulullah melihat saya mengenakan dua buah kain yang dicelup dengan 

warna ushfur, maka beliau bersabda: Sungguh ini merupakan pakaian 

orang-orang kafir maka jangan memakainya” 

 

(Sumber: HR.Muslim,6/144, hadits Shahih) 

 

5. Isbal (panjang melewati kaki) 

 

“Barangsiapa menghela pakaiannya lantaran angkuh, maka Allah tidak akan 

sudi melihatnya pada hari kiamat. Lantas Ummu Salamah bertanya:”Lalu, 

bagaimana yang mesti dilakukan oleh kaum wanita denngan bagian ujung 

pakaiannya? Beliau menjawab: hendaklah mereka menurunkan satu 

jengkal!Ummu Salamah berkata: Kalau begitu telapak kaki mereka terbuka 

jadinya. Lalu Nabi bersabda lagi:Kalau begitu hendaklah mereka 

menurunkan satu hasta dan jangan lebih dari itu!” 

 

 (Sumber:HR.Tirmidzi (III/47) At-Tirmidzi berkata hadits ini Shahih) 

Fenomena hijab yang berkembang di masyarakat dari segi positif 

dinilai lebih dapat mempersuasi wanita muslim bahkan remaja muslim 

yang belum mengenakan hijab jadi mengenakan hijab, karena saat ini 

hijab di desain lebih variatif dan meninggalkan kesan tua pada 

penggunanya. Tetapi apakah ini lantas dapat menjadi alasan yang 

tepat, karena berhijab tidak hanya sebagai perhiasan untuk 

mempercantik diri sebab, apabila niat berhijab hanya ingin dilihat 

tampil cantik dan memperlihatkan perhiasannya maka niat berhijab 
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akan merusak ibadah dan pahalanya. Akan jauh lebih mulia jika niatan 

menggunakan jilbab ini murni karena ingin mematuhi perintah Allah 

SWT. 

c. Perkembangan Hijab 

Seperti layaknya kehidupan yang mengalami perkembangan setiap 

waktunya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan semakin 

tingginya tingkat kebutuhan dan variasi gaya hidup manusia, hijab juga 

mengalami perkembangan. Perkembangan ini kadang dapat berujung 

negatif maupun positif tergantung manusia memfungsikannya.  

Membahas tentang perkembangan hijab, tentu masih kita ingat 

pada mulanya turun perintah menutup aurat pada perempuan jadi bisa 

dikatakan sebagai dorongan syariat. Bermacam-macam teknik, bahan, 

aksesori dari hijab terus bermunculan. Dulu penggunaan hijab tidak 

seperti sekarang, dulu hijab di identikkan dengan orang tua, pelajar 

madrasah, guru ngaji, dan sebagainya. Bisa dikatakan dulu 

penggunaan hijab cenderung minoritas, kondisi saat ini tentu 

memperlihatkan perbedaan yang signifikan jika dilihat dari jumlah 

pengguna hijab, hal ini dapat secara nyata kita lihat animo masyarakat 

untuk menggunakan hijab sangat tinggi sehingga sangat mudah 

menjumpai wanita-wanita muslim berhijab di berbagai tempat.  

Dalam sebuah situs website milik kerudung bandung, mengulas 

seputar perkembangan juga sejarah hijab dari masa ke masa, dalam 

tulisannya dijelaskan tentang perkembangan hijab di Indonesia dari 

beberapa era, sebagai berikut: 
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Pertama: bahwa munculnya Kerudung/Hijab/Jilbab yang marak di Indonesia 

baru muncul pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Pada waktu itu ditandai 

dengan munculnya kerudungisasi dikalangan masyarakat kampus. Orde Baru 

adalah dimana Kerudung/Hijab/Jilbab menjadi sebuah hal yang masih awam 

untuk dipakai. Hal ini memang sangat terkait dengan situasi politik dan budaya 

pada masa itu. Peperangan yang panjang pasca kemerdekaan, sampai kondisi 

pemerintah yang antipati terhadap gerakan ekstrimis kanan yang terwakilkan 

oleh gerakan DII dan Negara Islam Indonesia hingga terakhir tragedi Tanjung 

Priok berdampak pada pengamalan agama islam. Selain itu juga kebijakan 

pemerintah yang cukup represif terhadap pengawasan kegiatan pengamalan 

agama dan siar islam yang dilakukan sejumlah organisasi islam juga berdampak 

pada sosialisasi atas Kerudung/Hijab/Jilbab ini, sehingga dampaknya sangat 

terlihat pada masa Orde Baru sedikit muslimah yang memakai 

Kerudung/Hijab/Jilbab.  

Kedua: era tahun 90-an, pemerintah cukup mulai memperhatikan kehidupan 

beragama. Hal ini sebagai sebuah dampak dari kehidupan pribadi Soeharto yang 

sudah mulai berusia lanjut. Religiusitas Soeharto meningkat ditandai dengan 

berangkatnya haji dan umroh yang selalu dipertontonkan melalui media, hal ini 

dampaknya cukup bagus, kelonggaran beragama mulai ditunjukan dengan 

beberapa surat keputusan presiden yang dikeluarkan. 

Ketiga: pasca reformasi ada sekolompok masyarakat yang menginginkan 

kehidupan islami di setiap lini aktivitas, dan juga dibarengi dengan kebebasan 

berekspresi, hal ini semakin mempermudah segala aktivitas hidup sesuai dengan 

ideologi masing-masing. Keempat: kemudian fase yang terakhir inilah yang 

menyuburkan symbol-simbol agama dipakai dalam kehidupan, termasuk 

Kerudung/Hijab/Jilbab. Sebuah catatan yang penulis tekankan adalah pada 

awalnya masyarakat belum berfikiran akan memodifikasi gaya 

Kerudung/Hijab/Jilbab mereka. hal ini tentu saja dapat dipahami bahwasanya, 

masyarakat baru belajar memakai simbol baru yang sebenarnya sudah lama 

dikenal, dampaknya adalah normative, dan masih sesuai dengan ketentuan yang 

selaras dengan dalil. 

(Sumber: http://www.kerudungbandung.com/sharing/sejarah-

kerudunghijabjilbab-dan-perkembanganya-perspektif-pembacaan-

perkembangan-budaya-materi (No Name), 9 Mei 2014:,09.05WIB) 

 

Hijab sebenarnya merupakan hal yang di syariatkan untuk 

melindungi kaum wanita. Perkembangan hijab yang telah diuraikan 

tadi bisa kita pahami sebagai bagian dari fenomena hijab itu sendiri. Di 

Indonesia memang perkembangan hijab ditandai dengan munculnya 

komunitas-komunitas remaja atau wanita muslim yang membuat hijab 

lebih trendyhingga cocok dipakai segala usia. Sebagai manusia yang 

menjadi bagian dari perubahan, kita harus dapat mem-filtersebelum 

melakukan suatu hal meskipun itu baik. 

http://www.kerudungbandung.com/sharing/sejarah-kerudunghijabjilbab-dan-perkembanganya-perspektif-pembacaan-perkembangan-budaya-materi%20(No%20Name),%209%20Mei%202014:,09.05
http://www.kerudungbandung.com/sharing/sejarah-kerudunghijabjilbab-dan-perkembanganya-perspektif-pembacaan-perkembangan-budaya-materi%20(No%20Name),%209%20Mei%202014:,09.05
http://www.kerudungbandung.com/sharing/sejarah-kerudunghijabjilbab-dan-perkembanganya-perspektif-pembacaan-perkembangan-budaya-materi%20(No%20Name),%209%20Mei%202014:,09.05
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G. Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan penelusuran untuk mengetahui tentang 

keberadaan penelitian sejenis di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Malang. Menggunakan fasilitas digital library di Perpustakaan Pusat 

Universitas, dengan memasukkan kata kunci “Komunitas Hijab” peneliti 

menemukan beberapa penelitian dan merangkum hasil temuan juga 

menjelaskan posisi penelitian ini. 

Pertama, penelitian Mutia Andriani, Jurusan Psikologi dengan 

judul “Hubungan Antara Konsep Diri dengan Konformitas Pada 

Komunitas Hijabers”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, 

berdasarkan analisis data diperoleh hasil bahwa antara konsep diri dengan 

konformitas pada komunitas Hijabers memiliki taraf kemaknaan sebesar 

(r)= -0,469. Sedangkan taraf kesalahannya adalah (p)= 0,001 yaitu sangat 

signifikan yang berarti bahwa konsep diri memiliki hubungan dengan 

konformitas pada komunitas Hijabers. Pembentukan konsep diri individu 

itu sendiri dipengaruhi oleh penerimaan terhadap kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki. Sejauhmana individu menyadari dan menerima 

segala kelebihan maupun kekurangan yang ada pada dirinya, maka akan 

memperngaruhi pembentukan konsep dirinya. 

Dalam penelitian inilebih focus 

padakonsepdiridanpengaruhkelompokdalamperubahansikapanggota, 

pengaruh social yang merubahsikapsesuaidengannorma social yang 

berlakudalamhalinikelompok. Sedangkanpenelitian yang 

akandilakukanlebihberfokuspadaanggapankhalayakterhadapindividuanggo

takomunitas hijab sebagaiwanitamuslimah yang dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif agar memperoleh hasil yang mendalam.  
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Kedua, penelitian oleh Anindhita Rustiyan Kusumaningtyas, 

Jurusan Ilmu Komunikasi yang berjudul “Komunikasi Persuasi Melalui 

Jilbab Sebagai Media Dakwah (Studi Pada Komunitas Hijabers Malang). 

Dari proses wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa 

jilbab yang dikenakan oleh para anggota komunitas Hijabers memberikan 

perasaan nyaman dan terlindung, penggunaan jilbab yang dimodifikasi 

sebagai media dakwah merupakan sebuah pendekatan yang objektif pada 

masyarakat. Dengan menggunakan jilbab modifikasi, mereka menstimulus 

masyarakat secara halus sebagai bentuk persuasi. 

Hijab modifikasisebagai media 

dakwahpadapenelitianinidinilaisebagaipendekatan yang 

objektif.Penelitianinimenjawabfenomena hijab modern 

dalampersuasimasyarakatsedangkanpadapenelitian yang 

akanberlangsungdengan menggunakan pendekatan yang sama yaitu 

kualitatif tetapi perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu 

bagaimanapenilaianmahasiswa 

terhadapindividusebagaibagiandarikomunitas 

hijabdalammengkomunikasikanidentitasmuslimah dan 

mengaplikasikannya. 

Ketiga, penelitian milik Dini Rahmanisari, Jurusan Ilmu 

Komunikasi dengan judul “Busana, Fashion, dan Identitas Muslimah 

Kontemporer (Studi Interpretatif Fashion Pada Komunitas Hijabers 

Malang). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manusia dalam 

aktivitasnya mengkonsumsi pakaian melampaui sekedar pemenuhan 
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kebutuhan dasarnya, ke arah kebutuhan akan nilai dan tanda-tanda. 

Masyarakat tidak lagi mengkonsumsi nilai guna pakaian, tetapi lebih 

„mengejar‟ nilai 

tandanya.Penelitianinimenelitibagaimanabusanadifungsikantidaklagihanya

sebagaikebutuhan, tetapimenjadi trend tersendiri yang 

menggambarkanidentitaspengguna. 

Sedangkan posisi penelitian padapenelitian yang 

dilakukanmenekankanpadapandangankhalayakentahituterkaitdenganpengg

unaan hijab, busana, 

maupunkedirianindividusebagaicerminanwanitamuslimah yang 

pengumpulan datanya melalui wawancara untuk kemudian dapat 

mendeskripsikan persepsi mahasiswa sebagai subjek penelitian ini. 

H. Definisi Konseptual 

Tabel 1.1 

DEFINISI KONSEPTUAL 

 

No. Konsep Definisi 

1. Persepsi Persepsi diartikan sebagai sebuah 

proses saat individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan 

sensoris mereka guna memberikan 

arti bagi lingkungan mereka. 

Perilaku individu seringkali 

didasarkan pada persepsi mereka 

tentang kenyataan, bukan pada 

kenyataan itu sendiri 

2. WanitaMuslimah Wanita muslimahdilihat dari arti 

katanya adalah wanita yang 

memeluk agama Islam atau wanita 

yang beragama Islam dan 

melaksanaan syariat sebagai wanita 

sesuai tuntunan dalam Islam, 

dalam hal ini yang telah 

menjalankan syariat untuk 

menutup aurat dengan hijab. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan
http://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku
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I. Definisi Operasional 

Tabel 1.2 

DEFINISI OPERASIONAL 

No. Operasional Definisi 

1. Persepsi Mahasiswa Interpretasi mahasiswa tentang 

member “komunitas hijabers” 

sebagai wanita muslimah menurut 

pandangan dan pengetahuan 

mereka seputar objek tersebut. 

Dalam hal ini mahasiswa angkatan 

2010 yang berasal dari Jurusan 

Syariah dan Jurusan Ilmu 

Komunikasi 

2. Wanita Muslimah Wanita muslimah akan dijadikan 

acuan untuk mendeskripsikan 

persepsi mahasiswa pada member 

komunitas hijab sebagai wanita 

muslimah tersebut, melalui proses 

wawancara. 

 

J. Metode Penelitian 

1. Tipe dan Jenis Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi mahasiswa 

tentang member dari komunitas hijab sebagai wanita muslimah, maka 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Jenis dengan pendekatan tersebut dinilai paling 

tepat untuk memenuhi tujuan penelitian dan dapat mendeskripsikan 

secara mendalam persepsi mahasiswa terhadap member “komuunitas 

hijabers” sebagai wanita muslimah.  
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 Riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, 

dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek 

tertentu (Kriyantono, 2006:67).  

 

2. Subjek Penelitian 

Proses perolehan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

didapatkan dari individu yang mengetahui atau berhubungan dengan 

sasaran penelitian yang dalam penelitian kualitatif disebut sebagai 

Subjek. Subjek dalam penelitian ini ditentukan menggunakan 

teknikpurposivepadamahasiswaJurusanSyariahdanJurusan Ilmu 

Komunikasidengan kriteria utama sebagai berikut: 

1. Mahasiswa angkatan 2010 

2. Mahasiswa yang beragama Islam 

3. Mahasiswa yang mengetahui tentang komunitas Hijab 

4. Mahasiswa yang tidak terlibat atau bukan merupakan anggota 

dari kelompok hijab, agar data lebih objektif 

Kriteria ditentukan berdasarkan tujuan penelitian yaitu mengetahui 

persepsi mahasiswa tentang member komunitas hijab sebagai wanita 

muslimah, subjek akan diteliti dengan melakukan wawancara. 

Sedangkan untuk ketentuan jumlah, peneliti menyesuaikan dengan 

kebutuhan data. Hal ini sesuai dengan keutamaan riset kualitatif yang 

disebutkan oleh Rachmat Kriyantono (dalam bukunya Teknik Praktis 

Riset Komunikasi), dimana tidak diutamakan besarnya populasi atau 

sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data 
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yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang 

diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih 

ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data. 

Penelitian yang telah berlangsung menggunakan 8 mahasiswa 

sebagai subjek penelitian, subjek ini selain ditentukan berdasarkan 

kriteria juga di dukung dengan pemilihan berdasarkan beberapa 

kriteria khusus yaitu latar belakang pendidikan dan latar belakang 

komunitas. Dari 8 subjek, 4 berasal dari Jurusan Syari‟ah dan 4 lainnya 

berasal dari Jurusan Ilmu Komunikasi. Tetapi untuk membantu peneliti 

mengaplikasikan kriteria ke dalam jumlah subjek dengan teknik 

purposive, maka dibentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

PENENTUAN JUMLAH SUBJEK 

Jenis Kelamin Latar Belakang 

Pendidikan 

Latar Belakang 

Komunitas 

MAN SMA/ 

SMK 

Agama Non 

Agama/ 

Tidak 

Tergabung 

Laki- Laki 1 1 1 1 

Perempuan 1 1 1 1 

Jumlah 2 2 2 2 

Total Subjek 8 

 

Latar belakang pendidikan akhir dan latar belakang komunitas 

dipilih karena dianggap dapat mempengaruhi persepsi masing- masing 

orang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi 

seseorang dapat terbentuk dari latar belakang budaya, pengalaman 

masa lalu, nilai- nilai yang dianut, dan berita- berita yang berkembang. 
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3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang sebagai lokasi utama di mana subjek 

penelitian pada kali ini adalah Mahasiswa Jurusan Syariah dan 

JurusanIlmu Komunikasi, dimana untuk mendukung perolehan data 

untuk keperluan penelitian maka tempat disesuaikan. Peneliti 

melakukan penelitian pada 23 Juni 2014 dan telah selesai pada 3 Juli 

2014. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini dihasilkan data berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan angka yang akan mendeskripsikan pertanyaan penelitian. Untuk 

memperoleh hasil yang mendalammaka peneliti menggunakan teknik 

wawancara dengan jenis semistruktur,yakni wawancara semistruktur.  

Dalam memperoleh deskripsi dari persepsi masyarakat tentang 

member komunitas hijab ini peneliti menggunakan tipe wawancara 

semistruktur. Wawancara merupakan sarana untuk memperoleh 

informasi langsung dari informan penelitian berupa keterangan lisan. 

Dalam riset kualitatif disebut sebagai wawancara mendalam (depth 

interview) dengan tipe wawancara semistruktur yang merupakan salah 

satu bagian dari wawancara dimana dalam kegiatan wawancara ini 

pertanyaan yang akan diajukan tidak terbatas tapi tetap terfokus.  

Pada wawancara semistruktur ini, pewawancara mempunyai daftar 

pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan- 
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pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan 

(Kriyantono, 2006:99). 

5. Teknik Analisis Data 

Setelah penelitian berlangsung, data yang terkumpul kemudian 

dianalisis sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Teknik 

pengumpulan berupa wawancara, data yang di dapat di lapangan 

selama penelitian, dan bahan penunjang lain diproses untuk dianalisis. 

Dalam penelitian untuk mengetahui persepsi mahasiswa ini peneliti 

mmenggunakan teknik analisis kualitatif karena data yang terkumpul 

merupakan kata-kata dan bukan angka-angka.  

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2010:339), 

kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/ verifikasi. 

Gambar 1.5 

KOMPONEN- KOMPONEN ANALISIS DATA: MODEL 

INTERAKTIF 

 
Sumber: Miles dan Haberman (Ulber Silalahi, 2010:340) 

Keterangan: 

1. Reduksi Data 
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Setelah data terkumpul, langkah yang dilakukan peneliti 

adalah memilih data yang diperlukan dan mengeliminasi data- 

data yang tidak diperlukan guna melakukan penyederhanaan 

dan memfokuskan data-data yang terkumpul di lapangan. 

Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung terus-menerus, 

terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung atau selama pengumpulan data (Ulber Silalahi, 

2010:339). 

2. Penyajian Data 

Data yang telah dikumpulkan dan melalui proses reduksi 

kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, cara ini 

digunakan karena data yang terkumpul berupa kata-kata akan 

dikembangkan  menjadi sebuah deskripsi informasi yang 

tersusun untuk menarik kesimpulan. Dalam penyajian data ini, 

peneliti juga mempertimbangkan relevansi dengan perumusan 

masalah agar hasil yang diharapkan dapat menjawab 

pertanyaan penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Bagian yang penting dalam penelitian kualitatif yaitu 

penarikan kesimpulan, dimana dalam proses ini dilakukan 

verifikasi mendalam dari proses dan data yang ada melalui 

pencarian makna-makna yang muncul selama penelitian 

berlangsung. Faktor peneliti juga berpengaruh besar dalam 
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penarikan kesimpulan ini, sehingga kesimpulan yang 

dihasilkan objektif dan sesuai. 

Pada saat melakukan wawancara, peneliti telah melakukan analisis 

data sehingga apabila jawaban yang diperoleh kurang memuaskan atau 

belum memenuhi kebutuhan data, maka peneliti akan menyampaikan 

pertanyaan- pertanyaan lebih lanjut hingga menemukan jawaban yang 

relevan dan lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti, begitupun 

sebaliknya.  

6. Teknik Keabsahan Data 

Penilaian kebenaran penelitian kualitatif menjadi bagian yang 

penting agar data yang diperoleh berkualitas. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan triangulasi sebagai bagian dari jenis riset 

trustwothiness. Analisis triangulasi terbagi menjadi lima macam, yaitu: 

triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi 

periset, dan triangulasi metode. Dari kelima macam triangulasi 

tersebut, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dimana 

kredibiilitas data diuji melalui pengecekan data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber.  

Menurut Rachmat Kriyantonodalam bukunya (Teknik Praktis Riset 

Komunikasi), triangulasi sumber membandingkan atau mengecek 

ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber 

yang berbeda dengan membandingkan apa yang dikatakan umum 

dengan yang dikatan pribadi. 
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Peneliti memilih subjek yang berbeda, terdiri dari 8 subjek yang 

berasal dari Jurusan Syari‟ah dan Jurusan Ilmu Komunikasi. Peneliti 

mengawali penelitian dengan mencari informasi seputar tanggapan 

atau persepsi umum tentang hijab modern dan juga Komunitas 

Hijabers untuk kemudian menjadi pembanding dengan hasil 

wawancara yang dilakukan. 

 


