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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

   Burkuk, dalam Bahasa Arab berarti penutup kepala perempuan yang hanya 

memperlihatkan kedua mata dari balik kain (Ibnu Al-Mandzur). Kemudian dalam 

istilah Bahasa Indonesia dikenal dengan “Cadar”. Meski begitu belum ada dari 

mereka yang secara terang-terangan dan terbuka mengklaim sebagai ideologi 

Islam yang wajib dijalankan oleh setiap muslimah. Barangkali hal ini dirasa tak 

etis karena menyalahi Ijma Jumhur Ulama dari madzhab empat dengan madzhab 

Hambali sebagai pengecualian, apalagi akhir-akhir ini perempuan bercadar kerap 

dihubungkan dengan jaringan teroris. Kalaupun ada yang berani memvonis 

sebagai kewajiban agama, itu terjadi pada Islam minoritas (Kholil, 2009). 

   Menurut Qasim Amin (dalam Kholil, 2009) bahwa perempuan-perempuan 

Yunani masa lalu juga memakai hijab seperti yang dipakai wanita di Timur 

sekarang. Bahkan para pengikut Kristus juga memakainya hingga abad 13 Masehi 

untuk melindungi wajah mereka dari panas dan debu. Kemudian wanita muslimah 

zaman Nabi banyak memakainya meski masih terbatas kalangan berduit. Hingga 

akhirnya turunlah wahyu yang mempertegas pemakaian hijab dalam surat Al-

Ahzab, Al-Nur dan seterusnya. Dari sini terungkap bahwa cadar sama sekali 

bukan budaya istimewa Arab apalagi Islam, agama hanya mengingatkan 

muslimah yang taat agar menutup tubuhnya selain wajah dan telapak tangan. 

Cadar tak bisa lagi disebut sebagai perintah agama meski agama tak pernah 

melarang seorang wanita muslimah memakai cadar. Cadar adalah warisan masa 

lalu yang masih dilestarikan sebagai kekayaan budaya Timur Tengah (Kholil, 

2009). 

   Dalam bidang industri, penggunaan cadar pada wanita mengalami trend 

positif. Dalam hal ini, maraknya film Indonesia yang bernuansa agama menjadi 

salah satu kontributor meningkatnya minat wanita bercadar dan naiknya pesanan 

jilbab, gamis dan cadar. Hal ini dapat diindikasikan dengan meledaknya film 

Ayat-Ayat Cinta yang diperankan oleh Rianty Cartwight sebagai wanita bercadar. 

Kemudian disusul dengan film Khalifah dimana aktris Marsha Timothy juga 
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menggunakan cadar. Tentang film Ayat Ayat Cinta, Gawtama (2008) 

menceritakan pengalamannya ketika menonton pemutaran perdana film Ayat-

Ayat Cinta (AAC) sebagai berikut, ketika memasuki area Studio XXI (twentyone) 

Plaza Senayan, Jakarta, nuansa timur tengah menghiasi seluruh studio. Setiap 

penonton yang masuk melalui eskalator akan langsung disapa sebaris senyum 

belasan gadis-gadis cantik berpakaian ala Aisha, lengkap dengan gamis dan 

cadarnya, beberapa dari mereka membawa sebuah baki berisi kurma. Begitu 

masuk area studio, nuansa Aisha itu lebih kental. Setiap pengunjung yang datang 

diberi souvenir sebuah syal untuk penutup wajah (cadar), syal yang sama yang 

dikenakan Aisha dalam film AAC. Selain itu, puluhan wanita berpakaian gamis 

dan bercadar lalu lalang di seluruh area studio. Belum lagi penjaga loket karcis 

yang semuanya berjilbab, gamis dan cadar. Sebagian pria berwajah-wajah tampan 

melilitkan kafiyeh di lehernya. Pokoknya timur tengah habis, yang tidak ada cuma 

onta saja. Cadar ini seolah jadi fenomena tersendiri senin malam itu. Mulai dari 

penonton yang datang tidak mengenakan pakaian muslimah pun tiba-tiba 

mengenakan cadar. Anehnya, bagian bawahnya agak terbuka tetapi wajahnya 

ditutupi cadar. Sampai para wartawati pun mengenakan cadar ketika 

mewawancarai para aktor dan aktris pemeran AAC (Gawtama 2008). 

   Fenomena trend wanita muslim yang menggunakan cadar kemudian 

merambat pula di kalangan intelektual, yaitu mahasiswi. Namun di kalangan 

mahasiswi, penggunaan cadar mengalami berbagai macam hambatan. Di luar 

negeri misalnya, salah satu fakultas di Universitas Kairo Mesir telah memaksa 

sekitar 25 mahasiswinya yang mengenakan cadar untuk melepaskan cadar mereka 

sewaktu mereka akan masuk ke ruangan ujian. Pihak kampus memaksa para 

mahasiswi untuk melepaskan cadar mereka sewaktu masuk ke ruang ujian, atau 

mereka sama sekali tidak boleh masuk serta mengikuti ujian semester. Pejabat 

universitas Kairo menyatakan bahwa keputusan harus melepaskan cadar selama 

ujian berlangsung atau sewaktu masuk ke ruang ujian telah menjadi keputusan 

pimpinan universitas dan para mahasiswi yang bercadar tidak boleh menolak 
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keputusan tersebut. Bagi mahasiswi yang tetap tidak mau melepaskan cadarnya, 

mereka akan dianggap gagal dalam ujian semester (Era Muslim, 2009). 

   Di Inggris, dua wanita Muslim dilarang naik bus umum karena salah satu 

dari mereka menggunakan niqab yang menutupi wajahnya. Dua mahasiswi yang 

sama-sama berusia 22 tahun tersebut diusir sopir bus Metroline di London. 

Menurut kedua wanita tersebut, sopir bus tersebut mengatakan mereka adalah 

‘ancaman’ bagi para penumpang lain. Karena itu, sang sopir mengusir mereka dari 

bus. Padahal, kedua wanita tersebut memiliki tiket (PP Nurul Iman, 2010). 

   Pemerintah Suriah mencekal pemakaian niqab atau cadar yang menutupi 

hampir seluruh wajah kecuali mata di lingkungan universitas. Pengamat 

pendidikan mengatakan, larangan tersebut bertujuan melindungi identitas sekuler 

negara Asia Barat tersebut. Menurut seorang staf pemerintah di Damaskus pada 

Associated Press bahwa mereka telah memberikan perintah pada semua 

universitas untuk melarang perempuan yang memakai niqab mendaftar ke 

universitas. Larangan tersebut berlaku untuk universitas negeri dan swasta. 

Ratusan guru sekolah dasar yang memakai niqab di sekolah-sekolah negeri bulan 

lalu telah dialihkan ke jabatan administratif. Isu mengenai pakaian perempuan 

muslim sudah menjadi perdebatan di Eropa di mana Prancis, Spanyol, Belgia, dan 

Belanda sedang mempertimbangkan untuk mencekal pemakaian niqab dengan 

alasan pakaian tersebut merendahkan martabat wanita. Turki juga sudah 

memberlakukan larangan pemakaian kerudung di lingkungan universitas 

(Associated Press, 2010). 

   Suriah bukan satu-satunya negara Arab yang mempermasalahkan 

pemakaian cadar, sebab beberapa pemerintah di negara-negara Arab lainnya, 

seperti Tunisia, Yordania, Mesir dan Uni Emirat Arab juga melarang pemakaian 

cadar karena alasan keamanan di sejumlah departemen dimana kejelasan identitas 

seseorang sangat diperlukan (Syariah Publications, 2010). 

   Di sebuah perguruan tinggi di Belanda telah menetapkan aturan baru untuk 

mahasiswi Muslim, yang tidak memungkinkan mereka untuk menutupi wajah 

mereka. Aturan baru yang telah diterapkan di Gerrit Rietveld College yang 
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terletak di Kota Utrecht ini telah menimbulkan protes di kalangan mahasiswi 

muslim di kampus tersebut (Era Muslim, 2010). 

   Pemerintah Prancis akan segera memberlakukan larangan mengenakan 

cadar di tempat-tempat umum. Larangan itu akan diberlakukan mulai April 2011 

mendatang. Dengan larangan itu, wanita yang memakai cadar bisa dipanggil ke 

kantor polisi dan diminta untuk melepas penutup wajahnya atau membayar denda. 

Para pejabat Prancis mengatakan, undang-undang ini umumnya bersifat simbolis 

dan polisi tidak akan memanggil semua wanita bercadar yang mereka lihat. 

Dengan kata lain, pemanggilan wanita bercadar ke kantor polisi hanya akan 

dilakukan secara acak (Detik News, 2011). 

   Di Indonesia sendiri juga terdapat kontroversi tentang mahasiswi yang 

menggunakan cadar. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatra Utara (USU) 

menetapkan larangan terhadap mahasiswinya yang mengenakan busana muslim 

bercadar. Alasannya sederhana pengelola fakultas khawatir, mahasiswi bercadar 

bisa memalsukan identitas saat mengikuti ujian atau praktikum. Selain itu, cadar 

dianggap bisa menyebabkan pasien merasa risih. Walaupun kekhawatiran itu agak 

berlebihan, pihak Fakultas Kedokteran USU mengultimatum agar kedua 

mahasiswi tersebut hijrah ke kampus lain. Ultimatum ini dikeluarkan semata-mata 

karena para mahasiswi itu tak sudi melepas cadarnya (Tempo, 2001).  

   Hasil penelitian Lestari (2009) menunjukkan bahwa perempuan bercadar 

berkomunikasi di berbagai lingkungan sosial yaitu perkuliahan, 

organisasi, majelis taklim, pergaulan sehari-hari dan lingkungan tempat tinggal. 

Karakteristik budaya komunikasi perempuan bercadar kepada perempuan yang 

tidak bercadar adalah setiap tindak komunikasi yang mereka lakukan selalu 

didasari atas tata nilai dalam prinsip salaf, seperti pertemuan antara laki-laki non 

muhrim dengan perempuan harus dibatasi hijab dan tidak boleh berdua-duaan 

demi menghindari munculnya fitnah dan syahwat. Kedua perempuan bercadar ini, 

menggunakan idiom-idiom dari Bahasa Arab dalam berkomunikasi dengan 

sesama anggota budaya berjilbab besar, namun juga digunakan ketika 

berkomunikasi dengan perempuan yang tidak bercadar dengan tujuan sosialisasi 
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idiom-idiom Islami berdampingan dengan bahasa populer (gaul) dalam kehidupan 

sehari-hari. Jenis pesan yang sering kali muncul adalah pesan-pesan edukatif dan 

kombinasi antara permasalahan kehidupan sehari-hari yang selalu mereka kaitkan 

dengan wawasan keagamaan. Pengetahuan keagamaan perempuan bercadar 

sangat mendukung penampilan mereka, sehingga dalam bertutur tak terlepas dari 

dalil-dalil yang mendasari isi pesan atau informasi itu. Sebagai pendamping pesan 

verbal, kedua perempuan bercadar ini juga menggunakan pesan-pesan nonverbal 

dalam proses komunikasinya. Hal yang paling tampak terdapat pada model dan 

warna busana muslimah yang mereka kenakan. Pakaian yang berwarna gelap, 

menutup seluruh anggota tubuh dan serba lebar dianggap sebagai upaya 

melindungi diri atau tameng untuk menghindari reaksi yang beragam dari pihak 

yang menikmati perempuan sebagai obyek pandangannya. Selain itu bahasa tubuh 

yang dilakukan sebagai pelengkap proses komunikasi secara verbal adalah 

berjabat tangan, berpelukan dan menempelkan pipi kanan dan pipi kiri tiap 

memulai dan mengakhiri aktivitas komunikasi tatap muka dengan perempuan 

yang tidak bercadar.  

   Dengan demikian perempuan bercadar yang hidup berdampingan dengan 

orang (perempuan) yang tidak bercadar dipahami sebagai proses komunikasi antar 

budaya yang saling bertautan dan dipengaruhi kuat oleh ideologi yang 

melatarbelakanginya. Perempuan bercadar melakukan segala aktivitas komunikasi 

bersandar dan berupaya konsisten terhadap nilai-nilai sosial yang diajarkan sesuai 

dengan prinsip salaf. Cadar adalah sebuah lambang yang selalu mengiringi 

perilaku komunikasi para pemakainya (perempuan bercadar) dan cadar tidak 

diwajibkan dalam Islam, cadar adalah budaya yang diadopsi dari Timur Tengah 

(karena berbagai masalah geografis) yang memberlakukan kewajiban cadar 

terhadap perempuan pribumi dan bagi kalangan yang mewajibkan menutup 

seluruh aurat termasuk wajah. 

   Banyaknya kontroversi tentang penggunaan cadar pada wanita muslimah, 

khususnya di kalangan mahasiswi tidak menyurutkan jumlah pemakainya. Saat ini 

sudah terdapat banyak mahasiswi di beberapa kampus di Indonesia yang 
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menjalankan aktivitas sehari-hari dan perkualiahannya dengan menggunakan 

cadar. Tindakan para mahasiswi menggunakan cadar, tentu dilakukan setelah 

melewati proses pengambilan keputusan untuk menggunakan cadar tersebut.  

   Hasil penelusuran awal peneliti dengan RA, salah satu mahasiswi perguruan 

tinggi Islam di Kota Malang menunjukkan bahwa RA telah mengenakan cadar 

pada saat memasuki semester ketiga di kampusnya. Pakaian muslimah ditambah 

dengan cadar ia gunakan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari, baik di 

kampus dalam mengikuti aktivitas perkualiahan, pengajian, seminar, diskusi, 

maupun di lingkungan kos-kosannya dalam aktivitas kehidupan dan rutinitasnya 

sehari-hari termasuk berkomunikasi dengan orang lain, siapapun orangnya. 

Keputusan RA menggunakan cadar dalam segala aktivitasnya melalui proses yang 

cukup menguras pikiran dan berbagai pertimbangan. Pada awalnya ia mengikuti 

pengajian bersama teman-temannya, kemudian ia berteman dengan jamaah lain 

yang telah lebih dulu menggunakan cadar. Lama-kelamaan ia penasaran dengan 

alasan teman-temannya yang menggunakan cadar dan keingintahuannya itu 

kemudian terjawab dengan berbagai penjelasan dari teman-temannya yang 

menggunakan cadar. RA menerima dan membenarkan argumentasi teman-

temannya yang bercadar dan pada akhirnya setelah melewati berbagai 

pertimbangan yang matang maka ia pun memutuskan untuk menggunakan cadar 

berdasarkan keyakinan dan alasan yang ia pahami. 

   Memutuskan untuk menggunakan cadar selamanya tidaklah mudah menurut 

RA. Ia sempat ditentang orang tuanya sendiri, namun setelah ia mengemukakan 

alasannya, orang tuanya akhirnya tidak keberatan. Tidak terkecuali teman-

temannya juga banyak yang protes, tapi RA tetap pada pendirian dan 

keputusannya tidak berubah. RA sebenarnya sadar bahwa ia telah membatasi diri 

dengan lingkungan sekitarnya. Penampilannya jelas mengundang perhatian umum 

sehingga terkadang beberapa urusannya mengalami hambatan. Misalnya ketika ia 

ke bank untuk menabung, gerak-geriknya selalu diperhatikan oleh satpam, 

pegawai bank lainnya serta para nasabah yang ada di bank tersebut. Namun RA 
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cuek saja, ia menganggap apapun hambatan yang ada di depannya adalah 

konsekuensi dari keputusannya untuk menggunakan cadar. 

Berdasarkan penelusuran awal sebagaimana diuraikan di atas maka 

ditemukan beberapa hal yang menarik mengenai mahasiswi bercadar, yaitu 

keberadaan mereka di kampus menimbulkan perhatian orang banyak, pergaulan 

mereka cenderung inklusif (tertutup), terkadang susah membedakan mana si RA 

di antara teman-temannya yang bercadar, dan mereka cenderung dihindari atau 

dikucilkan oleh mahasiswa lainnya.   

   Menurut Slovic, Finucane, Peters & MacGregor dalam Sudana (2011) 

bahwa dalam teori pilihan rasional (rational choice theory) menyatakan bahwa 

keputusan harus dibuat setelah mempertimbangkan semua alternatif yang ada. 

Namun, opini dan bukti-bukti tidak selalu mendukung argumen tersebut. Herbert 

Simon adalah salah seorang ahli yang mempertanyakan aplikasi praktis dari teori 

rasional. Prinsip rasionalitas terbatas (bounded rationality) Simon dalam 

pengambilan keputusan dikembangkan setelah keraguannya atas kemampuan 

penerimaan teori pilihan rasional tersebut. Simon (dalam Sudana, 2011) 

menyatakan bahwa proposisi empiris saya yang pertama adalah ada bukti-bukti 

lengkap bahwa dalam situasi pilihan dari berbagai kompleksitas, perhitungan 

rasionalitas terbatas bisa digunakan. 

   Sesuai dengan proposisi Simon tersebut, Stoner & Freeman dalam Sudana 

(2011) menyebutkan bahwa pada sebagian besar situasi, pembuat keputusan 

biasanya menyederhanakan metode. Mereka cenderung mengabaikan metode 

yang rumit dan mengadopsi metode yang tidak begitu kompleks untuk 

mempercepat proses. Sebagai pengganti untuk model rasional, pengambil 

keputusan secara praktis mengambil keputusan dengan mengaplikasikan 

pendekatan alternatif seperti rasionalitas terbatas dan aturan atas pengalaman yang 

disebut heuristik. Dengan mengadopsi pendekatan alternatif, pembuat keputusan 

mengetahui, berasumsi, dan menerima bila keputusan mereka dipengaruhi oleh 

berbagai penyimpangan (bias).  
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   Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk 

menggambarkan pengambilan keputusan mahasiswi dalam konteks menggunakan 

cadar berdasarkan prinsip-prinsip heuristik sebagai suatu pendekatan alternatif 

terhadap pengambilan keputusan. Atas dasar pemikiran yang seperti tersebut di 

atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul 

“Pengambilan Keputusan Mahasiswi Menggunakan Cadar”. 

 

B. Rumusan masalah 

   Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah pengambilan keputusan mahasiswi dalam 

menggunakan cadar? 

 

C. Tujuan penelitian 

   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengambilan keputusan 

mahasiswi dalam menggunakan cadar. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Teoritis 

 Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi disiplin ilmu psikologi 

sosial pada umumnya dan tentang pengambilan keputusan pada khususnya. 

2. Praktis 

 Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan dapat memberikan masukan bagi 

masyarakat dalam memahami latar belakang pengambilan keputusan seorang 

mahasiswi dalam menggunakan cadar. 

 

 


