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A. Latar Belakang 

Manusia tidak bisa lepas dari berbagai kebutuhan untuk memenuhi 

keberlangsungan hidupnya. Untuk itu, Abraham Maslow mengemukakan 

gagasannya mengenai hierarki kebutuhan yang dijabarkan dalam 

visualisasi piramida kebutuhan.  

Maslow menyebutkan lapisan paling dasar – bagian terbesar – 

adalah kebutuhan fisiologis. Kemudian dilanjutkan pada tingkat yang lebih 

mengerucut, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan kedamaian, kebutuhan 

untuk dicintai dan disayangi, kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan 

untuk aktualisasi diri. Masing-masing tahap pada piramida tersebut 

bersifat homeostatis. Artinya, seseorang tidak akan beranjak ke tingkat 

berikutnya jika kebutuhan dalam tingkat tertentu belum terpenuhi. Adapun 

tingkat-tingkat kebutuhan tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut:  

 

Gambar A.1 

Piramida Hierarki Kebutuhan 

Sumber: Abraham Maslow 



 

Pada tingkat paling dasar, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis 

mencakup kebutuhan primer manusia, yaitu kebutuhan akan sandang, 

pangan dan papan dan kebutuhan biologis. Kebutuhan ini sering juga 

disebut sebagai kebutuhan dasar (basic needs).  

Kebutuhan pangan adalah kebutuhan akan makan dan minum. 

Kemudian kebutuhan papan, yaitu tempat tinggal untuk berlindung. Dan 

yang terakhir adalah kebutuhan sandang, yaitu pakaian untuk menutup dan 

melindungi tubuh dari suhu di lingkungan hidupnya.  

Ketiga kebutuhan dasar tersebut merupakan kebutuhan dasar yang 

substansial. Artinya, jika tidak dipenuhi dalam keadaan yang sangat 

ekstrim (misalnya kelaparan), manusia akan kehilangan kendali atas 

perilakunya sendiri.  Karena seluruh kapasitas manusia dikerahkan dan 

dipusatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut.
 
Begitu pula 

sebaliknya, jika kebutuhan dasar ini relatif sudah tercukupi, maka akan 

muncul kebutuhan yang lebih tinggi, yang mulai beranjak pada tingkat 

kebutuhan berikutnya. 

Seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, ketiga 

kebutuhan dasar tersebut juga mempunyai perkembangan fungsi. 

Kebutuhan akan sandang, misalnya. Pakaian awalnya digunakan manusia 

untuk menutup tubuh, sebagai pelindung dari suhu dan udara di sekitar. 

Namun seiring dengan berkembangnya kehidupan manusia, pakaian juga 

digunakan sebagai simbol, status, jabatan, maupun kedudukan seseorang 

yang memakainya. Sehingga berkembanglah fungsi pakaian dalam estetika 



 

berpakaian hingga peran pakaian sebagai produk fashion (yang tentu saja 

juga merambah pada artefak-artefak fashion). 

Deskripsi verbal fashion adalah gaya dan up to date. Fashion juga 

dapat berupa benda-benda atau atribut yang dipakai manusia untuk 

mengidentifikasikan dirinya secara khusus dan kelompok sosialnya 

sebagai satu kesatuan dirinya dengan pikiran-pikiran atau pernyataan citra 

diri pribadi ataupun yang sifatnya komunal. Benda-benda tersebut dapat 

berupa gaya berpenampilan dan segala atribut yang dipandang sebagai 

identitas pribadi atau kelompok.  

Pakaian atau busana juga apapun yang kita kenakan untuk 

menunjang penampilan sesungguhnya merupakan sesuatu yang erat 

dengan diri kita. Maka dari itu tak heran jika pepatah jawa menyebutkan 

“ajining rogo, soko busono” (Harga diri dapat dinilai dari cara 

berpakaian). Pakaian yang dikenakan akan memberikan pernyataan 

tentang diri seseorang. Bahkan jika seseorang bukan termasuk orang yang 

terlalu memperhatikan penampilan pun, orang yang bertemu dan 

berinteraksi tetap akan menafsirkan penampilan seolah-olah sedang 

sengaja membuat suatu pesan. Pernyataan ini membawa pada fungsi 

komunikasi dan non-komunikasi dari pakaian yang dikenakan. 

Saat ini fashion, busana dan pakaian merupakan sebuah bagian 

yang sangat penting. Apalagi bagi sebagian masyarakat di kota-kota besar 

yang kental dengan atmosfer budaya pop. Ragam industri fashion saling 

bersaing untuk memperebutkan segmen konsumen. Bahkan kepentingan 

industri fashion saat ini sudah mulai menyentuh budaya muslim. Disadari 
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atau tidak hal tersebut perlahan-lahan namun pasti telah menggerus nilai-

nilai budaya muslim. 

Muslimah dalam budaya pop di kota-kota besar, di kampus dan di 

mall, ramai menjalankan aksi „jilbabisasi‟ dengan penampilan berbusana 

yang lebih gaya. Seakan menampilkan identitas baru seorang muslimah, 

dari muslimah yang ortodoks, dengan jilbab – bahkan jilbab lebar dan 

bercadar– yang membatasi diri dari kehidupan hedonis, menjadi muslimah 

yang modern dengan mobilitas yang lebih fleksibel. 

 

Bagan A.1 

Pemberitaan tren berbusana muslimah di media online 

 

Dalam sebuah masyarakat dimana, di satu sisi persoalan gaya 

adalah segalanya dan, di sisi lain perhatian ilmuwan, akademisi atau 

pemerhati sosial budaya masih tergolong langka, diperlukan penjelasan 

yang diharapkan dapat membantu memahami seluk-beluk dan pernak-

pernik pertumbuhan gaya hidup dalam masyarakat Indonesia mutakhir. 

Sumber: Google search engine 



 

Padahal dalam masyarakat ini style sedang menjadi perhatian yang cukup 

serius bagi kebanyakan orang. 

Menurut Subandy (2011), Masyarakat konsumen Indonesia 

mutakhir tampaknya tumbuh transformasi kapitalisme konsumsi yang 

ditandai dengan menjamurnya pusat perbelanjaan bergengsi, industri mode 

atau fashion, industri kecantikan, industri gosip, kawasan hunian mewah, 

dan segala serbuan gaya hidup lewat industri iklan dan televisi yang sudah 

sampai ke ruang-ruang jiwa yang paling pribadi. 

Tak bisa dilupakan pula globalisasi industri media dari 

mancanegara dengan modal besar mulai marak masuk ke tanah air. 

Serbuan majalah-majalah mode dan gaya hidup trans-nasional yang terbit 

dalam edisi khusus bahasa Indonesia jelas menwarkan gaya hidup yang 

belum memungkinkan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Majalah-majalah dengan segmentasi menengah keatas ini jelas 

menanamkan nilai, cita rasa dan gaya yang terlihat dari kemasan, rubrik 

serta konten yang menawarkan gaya hidup „serba wah!‟. Begitu pula 

majalah dengan segmentasi muda dan anak-anak yang telah menjadi 

ladang persemaian gaya hidup.  

Subandy menambahkan, ditengah kegelisahan kawula muda 

mencari identitas dan citra-diri ini kini beredar bacaan yang menawarkan 

gaya hidup dengan budaya selera di seputar perkembangan tren busana, 

problema gaul, pacaran, shopping, dan acara mengisi waktu senggang 

yang jelas perlahan tapi pasti akan ikut membentuk budaya kawula muda 

(youth culture) yang berorientasi pada gaya hidup fun! 



 

Media pun seakan tengah menanamkan semacam ideologi yang 

samar-samar terbentuk: beragama tapi tetap trendi atau biar religius tapi 

tetap modis! Rupanya para pemuka agama perlu mengerutkan dahi dengan 

harus mulai melihat bahwa sensibilitas keagamaan pun mulai mengalamai 

komodifikasi (menjadi komoditas) di pentas konsumsi massa.  

Saat ini kerudung, jilbab, gamis, dan baju koko – dengan pelbagai 

model, corak dan warna – mulai menjadi bisnis besar serta banyak dipakai 

oleh para artis dalam dunia hiburan. Bahkan yang terasa saat ini seperti 

terjadi „ledakan islamisasi‟ namun ironisnya ledakan tersebut terjadi dalam 

perilaku konsumtif di dunia mode dan shopping, padahal yang mungkin 

terjadi sebenarnya adalah kapitalisasi islam atau penaklukan semangat 

keagamaan oleh pasar, dunia bisnis, atau kapitalisme itu sendiri. 

Dalam hal ini, tentu saja media massa tdak dapat sembunyi tangan, 

karena media massa mempunyai kontribusi peran yang tidak kalah penting 

dalam menyebarkan informasi. Label fungsi media sebagai hiburan, 

sumber informasi dan alat persuasi yang melekat pada citra media tentu 

sudah menjadi kajian umum yang sering dibahas. Seperti yang 

dikemukakan Black dan Whitney (Nurudin, 2007: 64) “fungsi komunikasi 

antara lain: To inform (menginformasikan), (2) to entertain (memberi 

hiburan), (3) to persuade (membujuk), ...” 

Dengan menggelandang fungsi-fungsi tersebut, Public figure yang 

menjadi sorotan akan dikupas habis dalam berita infotainment cetak 

maupun elektronik. Industri busana dan kosmetik pun tidak tinggal diam. 

Kesempatan emas untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas tentu 



 

tidak akan disia-siakan. Mereka pun turut menjajal peruntungan dengan 

menampilkan artis „berpenampilan baru‟. 

Pada Bagan 1.2. Peneliti menentukan tahun berdasarkan artis yang 

menjadi tokoh berjilbab yang kerap muncul di berbagai media massa saat 

itu. Dengan asumsi bahwa gaya yang ditampilkan masyarakat adalah 

sebuah plagiasi dari penampilan artis yang menjadi public figure. 

Tahun 1991 Neno Warisman yang dikenal dengan gaya 

berjilbabnya lewat video clip lagu a-ba-ta-tsa. Meskipun model berjilbab 

Neno Warisman tidak jauh beda dengan gaya berjilbab masa kini, namun 

pada saat itu gaya berjilbab Neno Warisman lebih akrab dengan gaya 

berbusana muslim ibu-ibu. Tujuh tahun kemudian televisi menampilkan 

komposer sekaligus pianis muda yang enerjik, Tya Subiakto. Dua tahun 

menjelang, muncul Ratih Sanggarwati yang lebih dikenal sebagai bintang 

catwalk memutuskan berjilbab di tahun 2000. Tidak hanya itu, wanita 

yang akrab dengan nama Ratih Sang ini juga meluncurkan beberapa buku 

tentang mode dan gaya berjilbab.  

Yang cukup mengejutkan masyarakat adalah saat Inneke 

Koesherawati, yang dikenal sebagai model dan bintang film dewasa era 

90-an ini memutuskan untuk berjilbab pada tahun 2001. Dengan 

penampilan baru, Inne beberapa kali mamainkan peran dalam film dan 

sinetron religi. Salah satu industri kosmetik untuk muslimah pun tertarik 

menjadikannya brand ambassador. Berikutnya pada 2005 Zaskia Adya 

Mecca tampil dalam sinetron religi garapan Deddy Mizwar. Menyusul 

pada tahun 2011 Marshanda pun tampil dengan gaya berjilbabnya. 
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Hebohnya pemberitaan media tentu menjadi pemicu kehebohan 

gaya hidup masyarakat. Saat peneliti mencari data pertumbuhan berita 

mengenai gaya berjilbab di media online, angka yang ditunjukkan cukup 

mengejutkan. 

Bagan A.2 

Pertumbuhan gaya berjilbab 

  

Mengikuti masa kejayaan artis berjilbab yang tampil di media 

massa, Inneke Koesherawati pada masanya telah menoreh „prestasi‟ luar 

biasa. Karena pada jangka waktu satu tahun, pemberitaan mengenai gaya 

berjilbab berkembang pesat. Kemudian disusul oleh Zaskia Adya Mecca. 

Pada era Marshanda, penutup kepala sebagai bagian dari aurat wanita 

bukan lagi disebut sebagai jilbab, namun hijab. Pada masa itu pula 

semakin marak perempuan yang menutup diri dengan hijab. Berikut bagan 

yang menggambarkan pesatnya perkembangan berhijab dimulai dari era 

Zaskia sampai Marshanda: 

 

Sumber: Google Search engine 
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Bagan A.3 

Pertumbuhan Gaya Berhijab 

Ketika perkembangan trend fashion, model busana, rancangan 

pakaian dan gaya muslimah di tanah air mencapai titik yang mengesankan 

sekaligus menggelisahkan, ketika berbagai media massa – cetak, 

elektronik sampai dunia maya menawarkan model terkini, etalase toko 

atau butik sengaja memajang busana dengan corak, warna dan rancangan 

yang menarik cita rasa dan memikat perhatian segmen konsumen. 

Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai peran dan makna 

busana bagi pemakai dan orang yang memandangnya. Juga bagaimana 

transformasi sosial muslimah kontemporer dalam komunitas hijabers? 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Google search engine 



 

B. Rumusan Masalah 

Menanggapi fenomena yang telah disampaikan diatas, peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan untuk ditindaklanjuti. Diantaranya; 

1. Apakah fungsi dan makna busana muslimah dalam Komunitas 

Hijabers Malang bagi pemakai dan orang yang memandangnya? 

2. Bagaimanakah transformasi sosial muslimah dalam Komunitas 

Hijabers Malang? 

 

C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 

fungsi dan makna busana muslimah dalam komunitas Hijabers Malang, 

baik bagi pemakai dan juga orang yang memandangnya. Dan yang 

berkaitan dengan fenomena tersebut, lebih jauh penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui gambaran transformasi sosial muslimah dalam 

Komunitas Hijabers Malang pula. 

 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para 

akademisi, praktisi, maupun masyarakat. Manfaat dari penelitian ini 

diantaranya adalah; 

1. Manfaat Akademis, hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para 

akademisi untuk menjadi sebuah referensi penelitian lebih lanjut 

mengenai budaya, identitas, citra dan peran media dalam mengemas 

materi tersebut. Khususnya, penelitian mengenai semiotika fashion dan 



 

transformasi sosial dalam masyarakat kontemporer yang telah 

berkolaborasi dengan budaya pop. 

2. Manfaat Praktis, melalui penelitian ini diharapkan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi khususnya Universitas Muhammadiyah Malang dan 

masyarakat pada umumnya, menjadikannya sebagai bahan masukan 

yang dapat memperluas wawasan agar lebih kritis menanggapi berbagai 

fenomena baru yang muncul dalam atmosfer budaya populer. 

3. Manfaat Teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai 

makna tanda dalam fashion dan budaya pada lingkup masyarakat 

kontemporer. 

 


