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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu sifat manusia adalah sebagai makhluk sosial disamping 

sebagai makhluk individual. Sebagai makhluk individual manusia 

mempunyai dorongan atau motif untuk mengadakan hubungan dengan 

dirinya sendiri, sedangkan sebagai makhluk sosial manusia mempunyai 

dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain, manusia 

mempunyai dorongan sosial. Seperti juga dikemukakan oleh Murray bahwa 

manusia mempunyai motif atau dorongan sosial (lih. Crider, dkk, 1983; 

Morgan, dkk, 1984). Dengan adanya dorongan atau motif sosial pada 

manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan 

hubungan atau untuk mengadakan interaksi. Dengan demikian maka akan 

terjadilah interaksi antara manusia satu dengan manusia yang lain yang 

disebut interaksi sosial (Walgito, 2003). 

Namun, dalam perkembangan selanjutnya interaksi akan dipengaruhi 

oleh proses belajar. Karena itu, interaksi dapat berkembang. Berkaitan 

dengan hal tersebut ada orang yang interaksinya baik, sebaliknya ada orang 

yang interaksinya kurang baik. Dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang 

lekat hubungannya, namun ada juga orang yang kurang lekat hubungannnya. 

Hal ini akan membawa perbedaan dalam jarak sosial. Keadaan ini akan 

berpengaruh pada interaksinya. Lekat tidaknya hubungan atau baik tidaknya 

interaksi seseorang dengan orang lain dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu 

segi frekuensi interaksi, segi intensitas interaksi, dan segi popularitas 

interaksi (Walgito, 2011). 

Belakangan ada kabar yang mengungkapkan bahwa dikalangan 

muslimah terdapat komunitas. Bahkan tanpa ragu mereka menyebut 

kelompok mereka sebagai sosialita muslimah. Pada dasarnya, Islam melarang 

eksklusivitas, pamer harta ataupun penampilan sampai sikap berlebihan dalam 

melihat harta. Tapi peradaban berjalan dengan logika materialnya. Realitas 
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kebendaan menjadi tak bisa dielakkan. Walaupun mengakumulasi kekayaan 

dan pengaruh sosial juga tidak diharamkan dalam Islam. Namun sosialita 

(apalagi ditambah kata “muslimah”) di Indonesia secara sosiologis memang 

hal baru (Wakhid, Indri, dkk, 2012). 

Sosialita muslimah, dalam soal gaya dan kode gaul lainnya juga tak 

jauh berbeda dengan sosialita pada umumnya. Mereka menyukai fashion, 

barang-barang branded, hanya saja jenis barangnya seputar busana muslim, 

jilbab dan aksesoris pendukungnya yang menjadi acuan tren muslimah secara 

umum. Mereka juga memiliki gaya hidup islami dan kontribusi bagi 

masyarakat muslim. Secara garis besar sosialita muslim dapat dicirikan 

sebagai berikut : menampilkan atribut fesyen yang trendy dan tidak 

kampungan, dan memiliki kelompok pengajian atau taklim sehingga 

mendapatkan muatan positif bagi pencerahan pemikiran yang nantinya akan 

berimbas pada perubahan dan kemajuan baik secara individu maupun 

masyarakat (Wakhid, Indri, dkk, 2012). 

Dan sejatinya keberadaan sosialita muslim menjadi bless in disguished 

ketika diarahkan untuk membawa masyarakat untuk melakukan perubahan ke 

arah yang positif. Komunitas Hijabers terlepas pro-kontra yang menyebut 

mereka sebagai sosialita muslimah, komunitas ini mampu memberikan 

sesuatu yang berbeda dalam gerak fashion muslim Indonesia. Dari sisi 

fashion style-nya, mereka sangat kreatif dalam menciptakan style-style baru 

yang “out-of-the-box”, lain dari biasanya. Beberapa style adaptasi perpaduan 

dari style fashion muslimah dari timur-tengah. Mereka berhasil menciptakan 

tren fashion style ala Hijabers yang uniquely modern dan stylish, mendobrak 

pakem dan membuktikan bahwa berbusana muslim justru akan menambah 

cantik dan anggun penampilan seorang muslimah. Tak salah jika style 

berbusana ala Hijabers saat ini banyak dijadikan inspirasi gaya busana 

muslimah Indonesia (Quanesha, 2011). 

Menurut Wakhid, Indri, dkk (2012), sebenarnya kelompok-kelompok 

sosialita sudah ada sejak 10 tahun terakhir, dan semakin kesini, semakin 

banyak dan bervariasi. Dari kelompok-kelompok sosialita ada yang 

menonjolkan keglamoran. Tak pelak banyak yang meninggalkan jati dirinya, 
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yang tadinya sederhana, sekarang bersemangat untuk menyamakan 

penampilannya dengan kelompok sosialita. Penyesuaian yang dilakukan 

disebut konformitas. Konformitas adalah penyesuaian yang dilakukan dengan 

mengubah perilaku sesuai dengan kelompok. Dasar utama dari konformitas 

adalah ketika individu melakukan aktifitas dimana terdapat tendensi yang 

kuat untuk melakukan sesuatu yang sama dengan yang lainnya, walaupun 

tindakan tersebut dilakukan secara terpaksa. 

Sekalipun sebuah kelompok tidak sepenuhnya bersifat koersif, sesuatu 

pasti akan terjadi pada diri kita jika kita bergabung dengan kelompok 

tersebut. Kita akan berperilaku berbeda dibanding dengan diri kita yang 

sebenarnya, terlepas dari apakah kelompok tersebut bertujuan untuk 

mengatasi masalah dan membuat keputusan, atau hanya sekedar berkumpul 

untuk bersenang-senang ; terdiri dari orang lain yang tidak kenal atau anggota 

dari sebuah chat room di internet, atau hanya sekedar kumpulan orang yang 

menghabiskan waktu di bar. Keputusan yang kita buat dan tindakan yang kita 

lakukan lebih sedikit dipengaruhi oleh keinginan pribadi daripada oleh 

keputusan yang berasal dari struktur dan dinamika kelompok itu sendiri 

(Wade & Tavris, 2007). 

Penelitian Solomon Asch pada tahun 1951 dan 1955 disebut sebagai 

salah satu penelitian klasik dalam konformitas. Partisipan dalam penelitian ini 

diminta untuk mengindikasikan yang mana dari ketiga garis pembanding 

yang sama persis dengan sebuah garis standar. Beberapa orang dari partisipan 

adalah asisten peneliti yang tidak diketahui oleh partisipan lainnya. Pada saat-

saat yang disebut sebagai critical trials, para asisten peneliti tersebut dengan 

sengaja menjawab salah pertanyaan yang diajukan. Mereka memilih garis 

yang salah sebagai garis yang sesuai dengan garis standar. Lebih dari itu, 

mereka menyatakan jawaban salah tersebut terlebih dahulu sebelum 

partisipan yang lain memberikan jawaban. Hasilnya adalah bahwa ternyata 

partisipan yang lain kemudian terpengaruh dan memberikan jawaban yang 

sama dengan yang dikatakan oleh para asisten peneliti tersebut. Pada titik ini 

terjadilah apa yang disebut dengan konformitas (Hurlock, 1980). 
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Wade dan Tavris (2007) menjelaskan bahwa satu hal yang seseorang 

lakukan ketika berada dalam sebuah kelompok adalah konform, yaitu 

melakukan tindakan atau mengadopsi sikap sebagai hasil dari adanya tekanan 

kelompok yang nyata maupun yang persepsikan. Individu yang mempunyai 

tingkat konformitas tinggi akan lebih banyak tergantung pada peraturan 

didalam kelompoknya, sehingga individu cenderung mengatribusikan setiap 

aktivitasnya sebagai usaha kelompok, bukan usahanya sendiri. Dalam kondisi 

seperti ini, dapat dikatakan bahwa motivasi untuk menuruti ajakan dan aturan 

kelompok cukup tinggi, karena menganggap aturan kelompok adalah yang 

paling benar serta ditandai dengan berbagai usaha yang dilakukan individu 

agar diterima dan diakui keberadaannya dalam kelompok.  

Apalagi komunitas Hijabers ini bisa dikatakan sebagai yang pertama di 

Indonesia. Dan ini, tentunya menjadi daya tarik tersendiri. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin banyak yang bergabung dan secara tidak langsung 

meningkatnya jumlah perempuan muslim yang menggunakan jilbab karena 

penggunaan style berbusana ala Hijabers saat ini banyak dijadikan inspirasi 

gaya busana muslimah Indonesia (Novriyadi, 2011). 

Munculnya komunitas Hijabers dan muslimah lainnya tak ditampik 

membuat tren berbusana tersendiri yang akhirnya menjadi “happening”. 

Alhasil, era berbusana para muslimah pun kini makin modis dan gaya. 

Tengoklah beberapa tahun ke belakang. Keberadaan para pemakai kerudung 

atau hijab mungkin masih sangat minim, sehingga model busana muslim pun 

masih sangat konservatif dan tidak sevariatif sekarang. Seiring perjalanan 

waktu, busana muslim mulai menampakkan gaungnya dengan berbagai 

pilihan busana trendi. 

Namun sayangnya hal ini tidak ikuti dengan meningkatnya akidah para 

pemakainya. Mereka menggunakan hijab hanya karena alasan mengikuti 

trend berbusana muslim ala Hijabers, sehingga modis dan gaya yang menjadi 

alasan utama mereka menggunakan hijab. Bahkan dalam komnunitas 

Hijabers Banjarmasin itu sendiri masih terdapat anggota yang on-off dalam 

menggunakan hijab. Komitmen dalam menggunakan hijab yang rendah 

membuat individu menggunakan hijab hanya ketika mengikuti kegiatan 
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komunitas. Hal ini juga dapat dilihat pada saat diadakan pertemuan rutin 

setiap bulan yaitu kegiatan pengajian untuk anggota komunitas Hijabers. 

Kegiatan ini bukan hanya bertujuan sebagai sarana silaturahmi para anggota 

tetapi juga sebagai upaya menyeimbangkan agar tidak hanya fisik yang 

didandani tetapi juga rohani. Namun setiap diadakannya kegiatan pengajian 

tersebut hanya sebagian anggota yang hadir, yang lain tidak hadir dengan 

berbagai macam alasan, padahal pengurus komunitas selalu mencari 

pembicara dan topik yang menarik dan kegiatan tersebut tidak dipungut biaya 

tidak seperti kegiatan hijab class yang diadakan setiap 3 bulan dan dipungut 

biaya minimal Rp. 250,000,00 namun anggota yang mengikutinya lebih 

banyak daripada kegiatan pengajian yang diadakan setiap bulan dan free. 

Menurut Wade dan Tavris (2007) secara alami, setiap orang membawa 

kepribadiannya masing-masing disertai dengan minat pada peran tertentu 

yang mereka mainkan. Namun demikian, aturan dalam suatu peran sosial 

sedemikian kuatnya sehingga sering kali aturan itu menyebabkan individu 

berperilaku dalam cara yang bukan seperti diri yang sebenarnya. Inilah yang 

disebut konformitas, individu menyesuaikan perilakunya sesuai dengan 

norma kelompok. Selanjutnya Myers (1996), mengatakan konformitas yang 

dimunculkan oleh setiap individu pada umumnya dapat dikategorikan 

menjadi dua bentuk, yaitu menurut (compliance) dan penerimaan 

(acceptance). Menurut (compliance) merupakan bentuk konformitas yang 

dilakukan individu dengan cara mengubah perilakunya didepan publik agar 

sesuai dengan tekanan kelompok, tetapi secara diam-diam tidak mengubah 

pendapat pribadinya. Keseragaman perilaku yang ditunjukan pada 

konformitas bentuk menurut (compliance) dilakukan individu untuk 

mendapat hadiah, pujian, rasa penerimaan, serta menghindari hukuman dari 

kelompok. Penerimaan (acceptance) merupakan bentuk konformitas yang 

dilakukan individu dengan cara menyamakan sikap, keyakinan pribadi, 

maupun perilakunya didepan publik dengan norma atau tekanan kelompok. 

Perubahan keyakinan maupun perilaku individu terjadi apabila dirinya 

sungguh-sungguh percaya bahwa kelompok memiliki opini atau perilaku 

yang benar. Kurangnya informasi yang didapat individu menyebabkan 
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individu melakukan konformitas penerimaan (acceptance). Karena individu 

melakukan atas dasar keinginan untuk berbuat benar. 

Seperti juga kepatuhan (obedience), konformitas juga memiliki sisi 

positif dan negatif. Masyarakat akan berfungsi dengan lebih baik ketika 

orang-orang tahu bagaimana berperilaku pada situasi tertentu, dan ketika 

mereka memiliki kesamaan sikap dan tata cara dalam berperilaku. 

Konformitas dalam berpakaian, pilihan hidup, dan ide-ide yang ada 

menunjukan adanya perasaan “seirama” dengan rekan-rekan dan kerabat 

kerja. Namun konformitas juga dapat menghambat kreatifitas berpikir kritis. 

Dalam kelompok, banyak orang akan menyangkal kepercayaan pribadi 

mereka dan sepakat akan pemahaman yang tidak masuk akal, yang bahkan 

bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka (Wade & Tavris, 2007). 

Menurut Rakhmat (2008) konformitas terjadi karena dipengaruhi oleh 

faktor situasional dan faktor personal. Faktor kepribadian merupakan internal 

yang sangat memainkan peranan yang penting menentukan perilaku 

seseorang (Pudjijogyanti, 1985). Sedangkan menurut Hurlock (1980), inti 

dari pola kepribadian adalah konsep diri. Konsep diri merupakan suatu 

asumsi-asumsi atau skema diri mengenai kualitas personal yang meliputi 

penampilan fisik (tinggi, pendek, berat, ringan, dsb), trait/kondisi psikis 

(pemalu, kalm, pencemas, dsb) dan kadang-kadang juga berkaitan dengan 

tujuan dan motif utama. Konsep diri dapat diartikan merupakan sekumpulan 

informasi kompleks yang berbeda yang dipegang oleh seseorang tentang 

dirinya (Baron & Byrne, 2005). 

Self dapat dipandang dari perspektif ABC yaitu Affection, Behavior, dan 

Cognition atau afeksi, kognisi, dan perilaku (Brehm & Kassin, 1993). 

Komponen kognitif dari sikap adalah bagaimana seseorang mengetahui diri 

sendiri dan mengembangkan konsep diri. Komponen afektif dari self adalah 

bagaimana cara seseorang mengevaluasi diri sendiri, meningkatkan harga 

diri, dan mengatasi ancaman-ancaman terhadap harga diri. Komponen 

perilaku dari self adalah bagaimana cara seseorang mempresentasikan diri 

sendiri kepada orang lain dan meregulasikan perilakunya sesuai dengan 

tuntutan interpersonal (Helmi, 1999). 
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Dalam perspektif kognitif, yang menentukan informasi sosial 

diperhatikan, diorganisasi, dan diingit kembali disebut dengan skema. Skema 

ini memungkinkan orang mengevaluasi atribut-atributnya secara individual 

dan melakukan kategori sosial. Skema mempunyai peran yang sangat penting 

dalam persepsi diri dan proses kategori sosial karena dengan skema tersebut, 

mengarahkan perhatian terhadap informasi sosial yang relevan, mengarahkan 

struktur untuk dievaluasi, dan membantu mengakses kategori-kategori di 

dalam memori. Skema memberikan cara yang efisien dalam memahami diri 

dan lingkungan. Skema yang berkaitan dengan persepsi diri adalah self-

schema sedangkan yang berkaitan dengan persepsi sosial meliputi person 

schema (Helmi, 1999). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Annisa Ismaranti (2012), 

tentang Konsep Diri Anggota Committe Hijabers Community yang bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana keikutsertaan dan kesamaan hobi akan fashion 

dapat mempengaruhi konsep diri anggota committee Hijabers community. 

Hasil penelitian yang dilakukan secara kualitatif ini menunjukan bahwa motif 

bergabungnya anggota committee Hijabers community beragam, diantaranya 

motif ingin membuat wadah bagi wanita muslim untuk bersilaturahmi, diajak, 

dan motif dari diri sendiri. Simpulan penelitian adalah motif anggota 

committee Hijabers community untuk bergabung adalah didorong oleh 

berbagai alasan, bisa dari dorongan internal maupun eksternal. Serta konsep 

diri mereka terus berlangsung secara bertahap disesuaikan dengan 

lingkungannya. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Ikawati (2007)  tentang 

Hubungan Konsep Diri Muslimah dengan Intensitas Memakai Jilbab pada 

Mahasiswi UNISMA, mendapatkan koefisien korelasi r = 0,656 dan p = 

0,000. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukan adanya hubungan 

yang positif yang sangat signifikan antara konsep diri dengan kecenderungan 

intensitas memakai jilbab pada remaja. Hal ini berarti konsep diri yang 

dimiliki remaja muslimah berkaitan dengan tingkat kecenderungan remaja 

untuk memakai jilbab. 
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Menurut Juneman (2010) berbagai macam alasan mengapa seseorang 

menggunakan jilbab. Sebagian memutuskan berjilbab setelah melalui 

perjuangan panjang dan meyakini bahwa itulah pakaian yang diwajibkan 

Islam. Jadi, alasannya sangat teologis. Sebagian karena alasan psikologi, 

tidak merasa nyaman karena semua orang dilingkungannya memakai jilbab. 

Sebagian lagi menggunakan jilbab karena dipaksa oleh aturan. Bahkan modis 

menjadi salah satu alasan perempuan menggunakan hijab, agar tampak cantik 

dan trendi sebagai respon terhadap tantangan dunia model yang sangat akrab 

dengan perempuan. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui 

bahwa intensitas memakai jilbab ataupun keikutsertaan seseorang dalam 

komunitas Hijabers salah satunya dipengaruhi oleh konsep diri yang 

dimilikinya. 

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 mempengaruhi pembentukan konsep dirinya. 

Kalau dia mampu menerima kelebihan dan kekurangan tersebut, dalam diri 

individu akan tumbuh konsep diri positif, sebaliknya yang tak mampu 

menerimanya, maka cenderung akan menumbuhkan konsep diri yang negatif. 

Konsep diri yang baik, akan mempengaruhi kemampuan individu dalam 

penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya dengan baik. Sebaliknya, yang 

konsep dirinya negatif, cenderung menghambat dalam penyesuaian diri 

dengan lingkungan sosialnya (Dariyo, 2004). 

Kita mempelajari siapakah diri kita adalah melalui pengalaman, 

khususnya interaksi kita dengan orang lain. Salah satu cara kita mempelajari 

tentang diri kita dari interaksi sosial adalah dengan menemukan apa yang 

orang lain pikirkan tentang kita. Proses presepsi mengenai sisi baik atau jelek 

berdasar pada apa yang orang lain pikirkan tentang kita disebut dengan 

penaksiran yang direfleksikan. Ini adalah proses yang paling penting yang 

mempengaruhi konsep diri kita (Dayakisni & Hudaniah, 2006). 

Wulan (2005), melakukan penelitian tentang Hubungan Antara 

Penerimaan Kelompok Sebaya dengan Konsep Diri pada Remaja di SMUN 1 
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Probolinggo. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada hubungan positif dan 

sangat signifikan antara penerimaan kelompok sebaya dengan konsep diri 

pada remaja dengan koefisien korelasi (r) = 0,799 dan p = 0,000. Artinya 

semakin tinggi penerimaan kelompok sebaya maka akan semakin positif 

konsep diri pada remaja. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah penerimaan 

kelompok sebaya maka semakin negatif konsep diri. 

Sebagaimana diketahui perilaku atau aktivitas yang ada pada individu 

atau organisme itu tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari 

stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan baik stimulus 

eksternal maupun stimulus internal. Namun demikian sebagian terbesar dari 

perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal (Walgito, 

2003). Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka konsep diri seseorang 

terbentuk dari stimulus eksternal yaitu salah satunya adalah kelompok 

sebaya. 

Bandura (dalam Walgito, 2003) mengatakan perilaku, lingkungan, dan 

individu itu sendiri saling berinteraksi satu dengan yang lain. Ini berarti 

bahwa perilaku individu dapat mempengaruhi individu itu sendiri, disamping 

itu perilaku juga dapat berpengaruh pada lingkungan, demikian pula 

lingkungan dapat mempengaruhi individu, demikian sebaliknya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati, Siswati, dkk (2007), tentang 

Hubungan Konsep Diri dengan Konformitas terhadap Kelompok Teman 

Sebaya pada Aktivitas Clubbing dan memperoleh r = 0,340 dan p = 0,02 (p < 

0,05). Hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa arah hubungan negatif 

menunjukan bahwa semakin positif konsep diri maka konformitas terhadap 

kelompok teman sebaya pada aktivitas clubbing semakin rendah. Sehingga 

dalam penelitian ini terdapat korelasi negatif antara konsep diri dengan 

konformitas terhadap kelompok teman sebaya pada aktivitas clubbing. 

Berdasarkan penelitian diatas menunjukan bahwa perilaku seseorang 

dipengaruhi oleh individu itu sendiri. Konsep diri seseorang berpengaruh 

terhadap konformitas yang dilakukan. Atau dengan kata lain perilaku yang 

dimunculkan oleh individu sebagai respon stimulus internal yaitu konsep diri 

yang dimiliki oleh seseorang. 
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Individu yang mampu menerima kelebihan dan kekurangannya, dalam 

diri individu akan tumbuh konsep diri positif, sebaliknya yang tak mampu 

menerimanya, maka cenderung akan menumbuhkan konsep diri yang negatif. 

Konsep diri mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku 

individu, yaitu individu akan bertingkahlaku sesuai dengan konsep diri yang 

dimiliki. Dalam kaitannya dengan konformitas, konsep diri yang positif 

membuat individu akan memiliki rasa percaya diri yang baik dan memiliki 

konsistensi diri dengan apa yang di yakini. Dengan memiliki konsep diri yang 

positif maka individu akan dapat memilah atau menentukan kapan sebaiknya 

harus konform dan kapan harus memegang teguh pendirian untuk tidak 

mengikuti anjuran kelompok sehingga akan menempatkan individu secara 

luwes dalam pergaulan tanpa menimbulkan kerugian bagi diri individu 

maupun kelompok (Rakhmat, 2008). 

Semakin berkembangnya seseorang, semakin mampu mengatasi 

lingkungan, ia semakin mengerti siapa dirinya, lalu ia mengembangkan sikap 

serta perilakunya. Tajfel (dalam Arishanti, 2006) berpandangan bahwa untuk 

memahami perilaku sosial perlu mempertimbangkan kelompok sebagai 

entitas sederhana yang nyata, karena keanggotaan dalam kelompok 

merupakan bagian integral dari konsep diri (self-concept). 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa komunitas Hijabers telah 

memberikan warna baru dalam dunia fashion terutama dalam dunia fashion 

busana muslim. Motif untuk bergabung dengan komunitas Hijabers ini pun 

beragam, baik dorongan internal maupun eksternal. Salah satunya yaitu 

konsep diri yang merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Konsep 

diri akan mempengaruhi seseorang dalam bertingkah laku sesuai dengan 

pendapatnya tentang dirinya sendiri. Konsep diri membantu seseorang untuk 

menentukan kapan sebaiknya harus konform dan kapan harus memegang 

teguh pendirian untuk tidak mengikuti anjuran kelompok. Oleh karena itu 

peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan 

Antara Konsep Diri dengan Konformitas pada Komunitas Hijabers”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat 

hubungan antara konsep diri dengan konformitas pada komunitas Hijabers ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diungkap, maka tujuan 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan 

konformitas pada komunitas Hijabers. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Secara Teoritis 

Untuk mengembangkan atau menambah konsep-konsep atau teori 

yang mendukung dalam perkembangan psikologi perkembangan, 

psikologi kepribadian, maupun psikologi sosial. 

2. Secara Praktis 

Diharapkan sebagai masukan bagi anggota komunitas Hijabers untuk 

memahami konsep diri dan konformitas yang positif dan negatif. Agar 

tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, dan hendaknya anggota 

komunitas Hijabers dapat memiliki konsep diri yang positif. Karena 

konsep diri merupakan salah satu hal penting dalam menentukan perilaku 

termasuk dalam hal berpenampilan. 


