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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya zaman, tidak hanya teknologi saja yang 

mengalami  perubahan. Banyak aspek-aspek kehidupan yang lain mulai 

menyusul perkembangan teknologi tersebut. Salah satunya adalah hijab. 

Kini hijab menjadi salah satu fashion yang sangat diminati oleh masyarakat 

dengan modelnya yang simple dan mudah digunakan, apalagi dengan 

merebaknya tutorial hijab dengan berbagai model, dan yang penting adalah 

hijab merupakan tren di zaman ini. Banyak yang berlomba-lomba untuk 

mempercantik diri dengan memakai hijab, bahkan sekarang banyak berdiri 

komunitas-komunitas hijabers yang menjadi tempat untuk berbagi cerita 

maupun up-date mengenai tren hijab masa kini. 

Bidang fashion atau dunia gaya merupakan dua hal yang sangat lekat 

dengan dunia kaum perempuan. Tidak mengherankan bahwa hal tersebut 

merupakan topik yang selalu menarik dan aktual dalam setiap pemberitaan 

di kalangan para jurnalis khususnya pada majalah fashion. Hal tersebut 

dapat dilihat dalam penyajian majalah fashion yang di dalamnya 

menaampilkan secara khusus trend mode hijab. Penyajian informasi 

mengenai dunia gaya dan kecantikan tersebut bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan muslimah  yang selalu ingin tampil menarik baik berpakaian 

maupun dalam hal penampilan secara fisik yang sesuai dengan syariat islam. 
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Berbusana merupakan hal yang tidak akan pernah lepas dari 

perhatian setiap individu, karena hal ini bisa menjadi penilaian tersendiri 

dari orang lain terhadap karakter masing-masing individu tersebut. 

Biasanya orang akan memilih busana yang sedang populer pada jangka 

waktu tertentu, hal tersebut biasanya kita kenal dengan istilah fashion. 

Fashion membuat setiap individu dapat mengekspresikan apa yang sedang 

dirasakan melalui pilihan warna yang digunakan, corak ataupun model yang 

digunakan, karena fashion dipandang memiliki suatu fungsi komunikatif. 

Busana, pakaian, kostum, dan dandanan adalah bentuk komunikasi 

artifaktual (artifactual communication) yaitu komunikasi yang berlangsung 

melalui pakaian dan penataan berbagai artefak, misalnya pakaian, 

dandanan, barang perhiasan, kancing baju, atau furnitur di rumah anda serta 

penataannya, ataupun dekorasi ruang. Karena fashion, pakaian atau busana 

menyampaikan pesan-pesan non verbal, ia termasuk komunikasi non verbal. 

Berbicara tentang fashion, akhir-akhir ini sedang maraknya fashion 

di kalangan muslimah. Busana muslim yang dulunya dianggap sebagai 

busana yang islami, menggambarkan kesan tradisional, monoton, 

ketinggalan zaman, kuno, dan sebagainya, berbeda cerita dengan sekarang 

yang sudah menjadi tren di masyarakat. Hal tersebut nampaknya semakin 

dikonstruksikan melalui munculnya hijabers community yaitu komunitas 

yang terdiri dari sekelompok remaja maupun dewasa yang memakai hijab 

dengan gaya terkini. 
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Media terdiri dari media  cetak dan media elektronik. Salah satu 

bentuk media  cetak  adalah  majalah.  Majalah  adalah  sebuah  media  

publikasi  atau terbitan  secara  berkala  yang  memuat  artikel-artikel  

(Assegaff,  1983:  127) Selain memuat artikel, majalah juga merupakan 

publikasi yang berisi cerita pendek, gambar,  review, ilustrasi atau fitur 

lainnya  yang mewarnai isi dari majalah.  Oleh  karena  itu,  majalah  

dijadikan  sebagai  salah  satu  pusat informasi  bacaan  yang  sering  

dijadikan  bahan  rujukan  oleh  para  pembaca dalam mencari sesuatu hal 

yang diinginkannya. 

Muslimah Magazine atau yang lebih sering dikenal dengan nama 

Musmagz, adalah majalah cetak terlengkap bagi Muslimah Indonesia. 

Berisi topik-topik yang familiar oleh muslimah seperti Fiqih, insight, 

Fashion & Beauty,News & Entertainment, Family & Relationship dan Work 

& Lifestyle. Selain media cetak, Musmagz juga mulai merambah kedunia 

online karena tingginya permintaan dari para pembaca, maka lahirlah 

www.musmagz.com. 

Penggunaan hijab berkembang dari waktu ke waktu. Sekarang hijab 

banyak dimodifikasi sehingga menghilangkan kesan kolot dan terkesan 

fresh jika digunakan. Seiring dengan perkembangannya, hijab mengalami 

perkembangan dari aspek fungsi dan fashion. Para muslimah mulai 

bereksplorasi dengan gaya berhijab mereka. Muslimah memodifikasi hijab 

agar dapat diterima di masyarakat dan tidak terkesan kuno atau 

kolot.  Beragam jenis kain, corak, model, desain dan budaya diterapkan 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.musmagz.com%2F&h=sAQFSwDxi&s=1
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pada style hijab demi menciptakan sebuah kreasi  baru  yang dapat 

meningkatkan rasa percaya diri penggunanya.  

Trend hijab berkembang pesat di Indonesia yang mayoritas 

penduduknya adalah muslim. Salah satu gaya berhijab yang sedang trend 

saat ini adalah Outfit of the Day atau biasa disingkat OOTD. Gaya berhijab 

model ini dapat memberikan kebebasan kepada pengguna untuk mix and 

match model hijab yang dikenakan sesuai dengan keinginannya. Ini karena 

para wanita muslimah selalu ingin tampil up to date dan stylist walaupun 

menggunakan hijab.  

Penyajian informasi seputar fashion dalam majalah Musmagz juga 

mendapat porsi yang cukup besar dari keseluruhan isi majalah tersebut. 

bahwa trend mode hijab yakni mulai dari halaman 12-104, Dalam trend 

mode hijab tersebut berbagai informasi disajikan seputar dunia gaya dalam 

berpakaian yakni fashion glamor, fashion casual, dan fashion tips. Dalam 

trend mode hijab tersebut disajikan informasi-informasi mengenai hijab 

tutorial yang sedang trend, dan banyak digandrungi pada awal tahun 2016, 

designer lokal, dan lainlain. 

Munculnya komunitas hijabers yang sedang populer di masyarakat 

tidak hanya menjadi sekedar komunitas wanita biasa, melainkan selalu 

diidentikkan pada komunitashigh class. Budaya hijabers tersebut baru-baru 

ini booming  di Indonesia terutama di dunia modern. Dalam konteks 

kekinian, hijab tidak hanya menjadi simbol identitas pemeluk agama Islam 
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akan tetapi hijab juga menjadi simbol identitas, status, dan kekuasaan 

seseorang. Dalam masyarakat muslim modern, hijab lebih sering 

diasosiasikan dengan gaya hidup kelas atas. 

Di Malang juga terdapat beberapa komunitas hijabers, salah satunya 

yang mempunyai nama Maliki Sisterhood. Komunitas ini 

mengkampanyekan pemakain jilbab pada wanita muslim. Seorang wanita 

tidak lagi perlu ketakutan karena akan dianggap ketinggalan jaman ketika 

memakai jilbab, karena dalam komunitas ini pemakaian jilbab akan 

disesuaikan dengan perkembangan gaya berbusana pada saat ini. Pemakaian 

jilbab tetap bisa menampakan citra seorang wanita yang smart dan 

fashionable. 

Dalam studi  reception  analysis,  pembaca  memaknai  dan  

menerima  dari  apa  yang mereka  tangkap  pada  sebuah  gambar  dan  teks  

yang  terdapat  di  majalah Musmagz.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  ingin  

mengetahui  bagaimana penerimaan pembaca perempuan muslim dalam 

majalah Musmagz. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: Bagaimana penerimaan 

pembaca pada rubrik hijab tutorial pada majalah MUSMAGZ (studi resepsi 

pada komunitas hijaber Maliki Sisterhood)? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah, untuk  

mengetahui   penerimaan  pembaca  komunitas  Hijabers  Maliki Sisterhood 

mengenai trend mode hijab dalam rubrik hijab tutorial pada majalah 

MUZMAGZ. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1  Manfaat akademis 

Penelitian  ini  mampu  memberikan  sumbangan  dalam  bentuk  

bahan kajian  pada  pengembangan  Ilmu  Komunikasi  terutama  pada 

pemahaman khalayak terhadap media massa khususnya majalah. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi suatu bentuk pemahaman kepada 

khalayak mengenai  bagaimana  memaknai  sebuah  teks  media  yang  di 

konstruksikan dalam majalah Musmagz.  

 


