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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

 Dalam kehidupan sehari-hari saat ini, jilbab merupakan salah satu 

kebutuhan dari seorang wanita muslim. Dalam Islam pun dijelaskan, bahwa 

berjilbab merupakan hal yang wajib dilakukan oleh wanita muslim. Perintah pada 

ajaran agama Islam, Allah telah memerintahkan pada kaum wanita untuk 

memelihara dan menutup aurat. Dengan adanya menutup aurat akan menambah 

pahala kita, menjauhkan diri dari hawa nafsu laki-laki, serta menunjukkan 

kebanggaan kita sebagai kaum muslimah. Maka, salah satu cara kaum wanita untuk 

menutup aurat adalah dengan menggunakan jilbab. Hal tersebut merupakan suatu 

kewajiban bagi kaum wanita jika dilakukan akan mendapat pahala, dan jika 

tidak  dilakukan akan mendapat dosa.  

 Jilbab merupakan bentuk kerudung yang biasanya dipakai wanita muslimah 

ketika keluar dari rumah. Tujuannya untuk menutupi aurat sesuai dengan ajaran 

agama Islam. Ajaran agama Islam mengajurkan, bahwa wanita muslimah 

diwajibkan untuk menutup auratnya mulai dari ujung kepala sampai kaki. Jilbab 

tidak hanya berfungsi sebagai teknisinya saja, akan tetapi sebagai identitas 

pemakainya. 

 Ilmu ajaran Islam arti kata jilbab Al-Quran diturunkan adalah kain yang 

menutup dari atas sampai bawah, tutup kepala, selimut, kain yang di pakai lapisan 

yang kedua oleh wanita dan semua pakaian wanita, ini adalah beberapa arti jilbab 

seperti yang dikatakan Imam Alusoy dalam tafsirnya Ruuhul Ma’ani. Imam 

Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan; Jilbab berarti kain yang lebih besar 
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ukurannya dari khimar (kerudung), sedang yang benar menurutnya jilbab adalah 

kain yang menutup semua badan.1 

slam bukan memandang manusia berdasarkan kasta, harta, atau tahta, tetapi Islam 

menilai manusia dari ketakwaannya. Dengan mengenakan hijab atau jilbab, seorang 

muslimah menjadi termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Karena 

busana muslimah hijab atau jilbab itulah yang mereka kenakan nantinya akan 

membantu seorang muslimah menjadi termotivasi diri untuk selalu mendekatkan 

diri kepada Allah. Maka dari itu, para muslimah di Indonesia menggunakan jilbab 

dan kerudung (khimar) untuk menutupi auratnya. Karena menutup aurat sudah 

diperintahkan oleh Allah SWT sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Saat ini, Hijab 

atau jilbab sudah merupakan dunia baru dalam fashion yang didukung oleh 

banyaknya media sosial yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan 

fashion di Indonesia (Triyana, 2014 : 93). 

Menurut Fadwa El-Guindi, jilbab dipandang sebagai sebuah fenomena 

sosial yang kaya makna dan penuh nuansa2. Dalam ranah sosial religius, jilbab 

berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan sosial dan budaya. Pada awal 

kemunculannya, jilbab merupakan penegasan dan pembentukan identitas 

keberagamaan seseorang3.Jilbab dapat menjadi tolak ukur tingkat kereligiusitasan 

seorang wanita. Tetapi pada perkembangannya, jilbab memiliki modernisasi yang 

tersembunyi. Pertama, jilbab sebagai trend fashion. Kedua, jilbab sebagai praktik 

                                                           
1Pustika, Balqis 2014 ”Hukum Dalam Islam Memakai Hijab Modern”  

http://balqisputika.blogspot.co.id/2014/02/hukum-dalam-islam-memakai-hijab-modern.html Di 

akses pada tanggal 21 September 2016 at 15:36 pm 

 
2Fadwa El-Guindi, Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan, (Jakarta: 

Serambi, 2006 ), hlm. 167 
3 Fadwa El-Guindi, Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan…, hlm. 167 
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konsumtif sehingga berbagai ragam model jilbab ditawarkan dari mulai peragaan 

busana muslim sampai butik khusus jilbab, Ketiga, jilbab sebagai gaya hidup yang 

menunjukkan kelas sosial tertentu. 

 Trend mode jilbab masa kini semakin banyak ragam motif dan warna, 

berbagai macam jilbab kreatif yang bermunculan dengan menghasilkan tampilan 

cantik dan stylish dengan tujuan agar menarik minat masyarakat untuk 

memakainya. Dengan dukungan media massa dan elektronik, jilbab mulai 

menjamur sehingga menarik minat masyarakat. Maka, banyak desainer jilbab yang 

bermunculan dan mereka menjadi role model bagi masyarakat. Berbeda dengan 

zaman dahulu  hanya model jilbab itu-itu saja sehingga kelihatan ndesani. 

 Desainer jilbab berlomba-lomba mendesain model jilbab yang stylish, 

cantik, trendy dan terlihat modern sesuai ciri khas setiap desainer. Pada umumnya 

model jilbab yang ada dipasaran yaitu model segi empat, model segi tiga atau jilbab 

praktis yang langsung dipakai. Dengan berbagai macam warna, model hingga 

bahan kain yang digunakan untuk membuat jilbab, maka wanita muslimah dapat 

memilih model jilbab sesuai karakternya. Oleh sebab itu, banyak muslimah 

semakin tertarik untuk tampil cantik dengan memakai jilbab modern, dalam 

berbagai macam model yang membuat mereka tampil percaya diri dan terlihat 

anggun. Mereka berlomba-lomba membuat video tutorial hijab dari gaya yang 

simple hingga sangat rumit, dengan tujuan untuk menginspirasi fashion wanita 

muslimah. 

 Trend dunia fashion saat ini salah satunya model hijab. Dengan berbagai  

konstruksi, makna jilbab pada akhirnya juga telah memasuki arena kontestasi 

sebagai akibat dari berbagai pengaruh eksternal, termasuk persaingan ideologi, 
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ekonomi dan komoditas industri, maupun sosial budaya. Model hijab yang saat ini 

menjadi trend dikalangan wanita muslimah baik anak, remaja hingga dewasa yang 

telah mendominasi cara berpakaian mereka. Salah satunya di kota Malang yang 

termasuk wilayah Jawa Timur. Kota tersebut juga dikenal sebagai kota pelajar yang  

mahasiswinya banyak menggunakan hijab dan ada diantara mereka yang 

membentuk sebuah komunitas hijab. Terutama pada mahasiswi di Universitas 

Muhammadiyah Malang. Sebagaian besar mahasiswi di Universitas 

Muhammadiyah Malang menggunakan jilbab tidak hanya di kampus, tetapi juga 

sebagai pakaian mereka sehari-hari. Sebagian dari mahasiswi sudah faham tentang 

syariat Islam dan tuntunannya. Hijab yang dahulu sangat sakral dan sebagai tanda 

ketaatan terhadap Allah SWT telah masuk dalam dunia mode yang dapat dipadukan 

dengan berbagai macam bentuk busana mulai yang ketat hingga longgar. 

 Zaman modernisasi yang saat ini, wanita muslimah tidak akan merasa 

minder dengan jilbab yang mereka kenakan. Karena adanya jilbab mereka dapat 

berkreasi sesuka hati dan dapat mengkreasikan jilbab yang digunakan untuk terlihat 

cantik dan fashionable sesuai tema acara. Dengan banyaknya designer yang 

membuat mode hijab dengan berbagai macam, maka tidak sulit lagi menemukan 

wanita muslimah pemakai jilbab dalam lingkungan sekitar, terutama di kampus-

kampus. Sekarang, jilbab modern dinilai lebih fleksibel dan dapat dipadu-padankan 

dengan berbagai busana. Para hijabers makin dinilai fashionable jika dapat mix and 

match dengan berbagai style dan warna, maka mereka dinilai menjadi lebih kreatif 

dan variatif. 

 Fenomena jilbab dikalangan mahasiswi terjadi karena jilbab telah 

dikomodifikasi sedemikian rupa, sehingga telah mengkonstruksi pemikiran mereka 
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untuk berjilbab agar terlihat anggun, namun belum tentu mereka berjilbab sesuai 

dengan syariat Islam atau sesuai dengan tuntunan Islam yang benar. Media massa 

dan media elektronik berperan besar dalam mengkonstruksi makna jilbab, karena 

media masa dan media elektronik sering menampilkan fashion, dialog dan tata cara 

berjilbab. 

Sekarang ini yang sering kita lihat, ada dua model jilbab yaitu jilbab syar‟i 

dan jilbab fashion atau jilbab gaul. Jilbab syar‟i yang sering kita dapati saat ini juga 

terbagi menjadi dua yaitu jilbab syar‟i asli (warna-warna gelap), dan jilbab syar‟i 

masa kini (yang berwarna-warna cerah). Jilbab secara syar'i adalah jilbab yang 

menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jilbab gaul atau 

fashion adalah jilbab yang penuh kreasi dengan berbagai macam warna dan 

mengikuti model saat ini dan tidak terlalu memperhatikan panjang dan lebarnya 

bahan seperi jilbab syar‟i. Para designer saat ini banyak yang membuat jilbab 

fashion namun ada juga yang tetap dalam lingkup jilbab yang menutup dada seperti 

merk-merk, elzatta, zoya, meccanism, mezora, rabbani, dian pelangi, jenahara, dan 

lain sebagainya. 

Selain berfungsi untuk menutupi aurat jilbab juga bisa dikatakan sebagai 

hiasan para wanita untuk mempercantik dan memperindah dirinya. Oleh karerna 

itu, trend dalam jilbab juga muncul itu sendiri di kalangan mahasiswi yang sedang 

kuliah. Namun, mahasiswi yang belum faham dengan syariat Islam dan tuntunanya, 

maka dalam pemakaian jilbab sering kehilangan makna, sehingga banyak 

mahasiswi yang berjilbab dengan memperlihatkan lekuk tubuhnya. Bahkan ada 

juga media sosial yang memberikan tutorial berhijab yang tidak sesuai dengan 

syariat agama Islam. Tutorial itu mengenakan hijab dengan membalut-balutkan 
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hijabnya, sehingga bagian tubuh yang semestinya ditutupi, masih diperlihatkan. 

Untuk itu para mahasiswi harus selektif dalam mengikuti tutorial  berhijab yang 

sesuai dengan tuntunan syariat Islam.  

Perkembangan dunia fashion terus mengalami kemajuan sehingga 

menghasilkan berbagai trend mode dan gaya. Hal ini tidak luput dari kemajuan 

teknologi dan media sehingga berbagai mode dan gaya pakaian terus mengalami 

perkembangan. Pakaian juga merupakan suatu simbol sosial sehingga memberikan 

identitas kultural terhadap seseorang.. Pada tahun 2011 sampai sekarang hijab atau 

jilbab menjadi trend fashion karena adanya komunitas perempuan muslim yang 

mengusung jilbab dengan istilah hijab dan komunitas perempuan muslim itu 

menamakan dirinya sebagai Hijabers. Kemudian, munculah model-model hijab 

atau jilbab yang beraneka ragam (http://www.scribd.com/mobile/doc/23666 3421, 

diakses pada tanggal 1 Juli 2018 pukul 10.00 WIB).  

Dari perubahan zaman itulah perempuan muslimah mulai 

mengubah/mengikuti gaya berpakaian dengan mengubah bentuk kerudung yang 

mereka kenakan menjadi modern dan sejak itulah mahasiswi juga memulai 

mengubah gaya berpakaian dan gaya memakai kerudung mereka menjadi modern 

dengan melihat model-model hijab yang sekarang ini sedang trend di dunia maya 

ataupun majalah. Hijab dan jilbab memiliki arti yang sama yakni sama-sama 

berfungsi sebagai menutup aurat. Tetapi semakin berkembangnya budaya di 

Indonesia, hijab atau jilbab menjadi fashion di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti 

mengkaji dan menganalisanya dari berbagai sudut pandang yang dapat dijadikan 

sebagai landasan dalam penelitian persoalan dan menelaah aspek yang terkait 

dengan penggunaan jilbab di kalangan wanita muslim, terutama di lingkungan 
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kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Sehingga judul penelitian ini adalah 

“Hijab Fashion di Kalangan Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (Studi 

tentang Komodifikasi)”  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka peneliti memiliki rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui komodifikasi hijab fashion di kalangan mahasiswi 

Universitas Muhammadiyah Malang 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana komodifikasi hijab fashion di kalangan mahasiswi Universitas 

Muhammadiyah Malang? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut, yaitu  :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan teori sosiologi fashion dari George Simmel dan 

memperluas kajian pemikiran Jean Baudrillad dalam konteks 

Komodifikasi.  

2. Manfaat Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi kepada 

pihak- pihak terkait : 
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a) Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diharapkan sebagai salah 

satu pedoman mengenai konsep teori pengembangan fashion yang 

berbentuk hijab fashion di kalangan mahasiswi sehingga mahasiswi 

mengadaptasi perihal komodikasi yang baik dan bersifat tidak 

komersil.  

b) Bagi Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang sebagai 

tambahan referensi untuk mahasiswi dan mahasiswa dalam 

melakukan penelitian mengenai Hijab Fashion Di kalangan 

Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. 

c) Bagi Mahasiswa dan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang 

diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan informasi 

tentang hijab fashion yang ada di kalangan mahasiswi terutama di 

Universitas Muhammadiyah Malang, yang tidak hanya 

mengedepankan fashion dan gaya berbusana semata, tetapi juga 

mengangkat nilai-nilai Islami. 

1.5 Definisi Konsep 

Adapun definisi konsep penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut, 

yaitu :  

1. Komodifikasi 

Komodifikasi adalah produk-produk pekerjaan manusia, tetapi 

komodifikasi bisa jadi terpisah dari kebutuhan-kebutuhan dan maksud-maksud 

para penciptanya. Komodifikasi tak lain juga sebuah bentuk komersialisasi 

segala bentuk nilai dari buatan manusia. Obyek, kualitas dan tanda-tanda diubah 

menjadi komoditas, yaitu sesuatu yang tujuan utamanya adalah terjual dipasar. 
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Komodifikasi dapat dikatakan gejala kapitalisme untuk memperluas pasar, 

meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya dilakukan dengan membuat produk 

atau jasa yang disukai oleh konsumen.4 

2. Hijab 

Hijab adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. Pada 

beberapa negara berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata “Hijab” lebih 

sering merujuk kepada kerudung yang digunakan oleh wanita Muslim. Namun 

dalam keilmuan Islam, Hijab lebih tepat merujuk kepada tata cara berpakaian 

yang pantas sesuai dengan tuntutan agama. Salah satu prinsip dasar Islam adalah 

perwujudan suatu sistem yang suci, sehingga Islam senantiasa berusaha 

mendidik setiap anggota masyarakat, pria maupun wanita untuk menjadi 

manusia yang bertaqwa, disiplin, dan menjaga kesucian mereka.5 

3. Fashion  

Fashion adalah suatu sistem penanda dari perubahan budaya menurut 

suatu kelompok atau adat tertentu. Bisa juga sebagai strata pembagian kelas, 

status, pekerjaan dan kebutuhan untuk menyeragamkan suatu pakaian yang 

sedang merek. Fashion dapat diartikan sebagai kulit sosial yang membawa pesan 

dan gaya hidup suatu komunitas tertentu bahkan suatu bagian dari kehidupan 

sosial dan pada perinsipnya fashion tidak terpisahkan dari faktor selera 

masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial budaya tertentu.Dalam 

                                                           

4 Ritzer, George. 2012. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembanan Terakhir 

Postmodern (Edisi Kedelapan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar halaman  94-95 

5Muhfid.2014. Hukum Memakai Jilbab Menurut Islam.http://mmn-dot-

org.blogspot.co.id/2013/05/hukum-memakai-jilbab-menurut-islam-jilbab-mmn.html Hukum 

Memakai Jilbab Menurut Islam  Diakses pada tanggal 10 September 2016 at 12:50 pm 

http://mmn-dot-org.blogspot.co.id/2013/05/hukum-memakai-jilbab-menurut-islam-jilbab-mmn.html
http://mmn-dot-org.blogspot.co.id/2013/05/hukum-memakai-jilbab-menurut-islam-jilbab-mmn.html
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hal ini fashion yang dikaji adalah fokus pada fashion hijab yang digunakan oleh 

kalangan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang.  

4. Mahasiswa 

Secara harfiah, mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, 

baik di universitas, institut, maupun akademi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia 

(2008), Definisi mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi 

Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai 

mahasiswa (Takwin, 2008). Mahasiswa dapat didefinisikan sebagai individu 

yang sedang menuntut ilmu ditingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun 

swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. Mahasiswa 

dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir 

dan kerencanaan dalam bertindak.6 

1.6 Metode Penelitian 

Penelitian tersebut merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 

sistematis, dengan tujuan tertentu dan menggunakan metode yang tepat, serta data 

yang dikumpulkan merupakan data yang relevan sesuai dengan masalah yang 

diteliti. Sedangkan metode merupakan suatu cara yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Metode penelitian mempunyai peran yang 

sangat penting dalam pengumpulan data, merumuskan masalah, hingga analisis dan 

interpretasi data, sedangkan pada metode penelitian dalam penulisan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

 

                                                           
6Takwin, B. 2008. Menjadi mahasiswa.http://bagustakwin.multiply.com/journal/item/18 Diakses 

pada tanggal 28 Desember 2016 13:00 pm 
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1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif, sehingga 

data yang dihasilkan bersifat deskriptif atau penelitian kualitatif berusaha 

mengerti dan mengungkapkan makna suatu kejadian atau peristiwa dengan 

mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena yang 

sedang dikaji. Selain itu, dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan 

berbagai tahapan penelitian dan kemudian mengolah data yang didapat 

selama penelitian sampai menyimpulkan data selama proses yang 

berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan. Data yang disajikan bersifat 

naratif dan holistik.7 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus penelitian Metode 

Fenomenologi. Metode Fenomenologi mencoba menjelaskan atau 

mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh 

kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam 

situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau 

memahami fenomena yang dikaji. Pendekatan fenomenologi menunda semua 

penilaian tentang sikap yang alami sampai ditemukan dasar tertentu. 

Fenomenologi secara ringkas bahwa pendekatan fenomenologi bertujuan 

memperoleh interpretasi terhadap pemahaman subyek atas fenomena yang 

tampak dan makna dibalik yang tampak, yang mencul dalam kesadaran 

                                                           
7Yusuf, A. Muri. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif  &  Penelitian Gabungan 

(Cetakan ke-1). Jakarta : Kencana 
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subyek, untuk dapat mengetahui aspek subyektif tindakan orang dalam 

kehidupan sehari-hari kita harus masuk kedalam dunia konseptual subyek 

yang diteliti. 

3. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan tepatnya di Universitas Muhammadiyah Malang, 

dikarenakan target utama dari penelitian ini merupakan mahasiswi di 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

4. Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

Dalam penelitian  ini yang menjadi subjek penelitian yaitu mahasiswi yang 

telah mengikuti trend model jilbab yang berada di lingkungan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Untuk pemilihan subjek ditetapkan dengan cara 

purposive sampling. Teknik pemilihan sampel bertujuan (purposive) yakni 

pemilihan siapa subyek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan 

informasi yang dibutuhkan. 

Berikut kriteria subjek dalam penelitian ini: 

- Subjek tersebut adalah mahasiswi terutama pada semester 3 dan semester 

5 tahun 2016 karena mahasiswi tersebut telah mengikuti trend model hijab 

yang mengikuti zaman. 

5. Sumber Data  

a. Data Primer: Data primer merupakan data penelitian diperoleh secara 

langsung sumber asli (tidak melalui perantara). Menurut Emory (1996) 

data primer merupakan data dari sumber yang asli dikumpulkan secara 

khusus untuk menjawab penelitian. Data primer yang didapat dengan 
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melakukan pengamatan di Universitas Muhammadiyah Malang seperti 

foto-foto, hasil wawancara dengan informan. 

b. Data Sekunder: Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang 

diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung atau meliputi media 

perantara. Data sekunder dapat berupa catatan-caratan penunjang, literatur, 

buku-buku perpustakaan, jurnal, dokumen resmi. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan dengan menggunakan bentuk data kualitatif 

maka teknik pengumpulan data yang cocok dengan menggunakan sebagai 

berikut: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung 

menggunakan mata tanpa ada alat standar lain untuk keperluan tersebut 

yang berkriteria : (a) telah direncanakan secara sistematik dan hanya untuk 

penelitian; (b) harus berkaitan dengan tujuan yang direncanakan; (c) dicatat 

secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan 

dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja; (d) dicek dan 

dikontrol validitas serta realibilitasnya. Maka, peneliti akan mengobservasi 

segala hal yang berkaitan dengan hijab fashion di kalangan mahasiswi 

sesuai ketentuan yang dirumuskan pada metode penentuan subyek dan 

segala keadaan di sekitarnya yang berkaitan dengan perilaku informan atau 

subjek. 
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Observasi ini di lakukan di Universitas Muhammadiyah Malang, 

karena di Universitas Muhammadiyah Malang terdapat banyak mahasiswi 

yang menggunakan jilbab, sehingga peneliti mendapatkan gambaran 

tentang mahasiswi yang berpakain mengikut zaman (modern). 

b. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.8 Salah satu metode pengumpulan data 

ialah dengan cara wawancara, wawancara dilakukan di area Universitas 

Muhammadiyah Malang, dengan pihak mahasiswi semester 3 dan semester 

5. Alasan peneliti mewawancari mahasiswi semester 3 dan 5, karena 

mahasiswi tersebut  telah  mengikuti  trend  model  hijab. Kriterianya 

adalah: mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, memakai hijab, 

dan aktif kuliah. 

Peneliti harus lebih dekat dengan subjek penelitian agar 

mendapatkan data yang lebih akurat. Sukses dan gagalnya suatu 

wawancara, sangat ditentukan oleh beberapa faktor  yaitu: 

1) Informan, merupakan kunci utama dalam wawancara yang memberikan 

informasi yang dibutuhkan. Selain itu informan diharapkan memberi 

informasi mengenai data yang  diperlukan, bersedia melakukannya 

secara jujur dan mau memberikan fakta yang sebenarnya kepada  

peneliti. 

                                                           
8Sugiyono.  2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta 

halaman 137 
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2) Pewawancara, dituntut menjalin suasana keakraban dengan informan 

melalui teknik dan cara-cara tertenu yaitu dari teman dan melalui tahap 

berkenalan. 

3) Topik wawancara, ini  sangat menentukan tertarik atau tidaknya 

seseorang informan untuk memberikan keterangan. 

4) Situasi yang tepat untuk melakukan wawancara juga perlu diperhatikan. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur 

untuk mendapatkan informasi dari informan. Wawancara terstruktur 

dilakukan oleh seorang peneliti, yang harus terlebih dahulu menyusun 

daftar pertanyaan (pedoman wawancara). 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi berasal dari catatan peristiwa yang telah berlalu. 

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, foto, dan sebagainya. Dengan foto 

gambar yang diperoleh sehingga bisa mendapat fakta yang telah terjadi 

pada mahasiswi yang telah mengikuti trend model hijab. Dari hasil ketika 

mahasiswi tidak merasa terganggu oleh suasana lingkungan sekitar, 

maupun di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Malang. 

Dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumentasi sebagai sumber data dapat 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan.9 

Teknik Dokumentasi atau penggunaan dokumen sebagai data 

penelitian, juga memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan 

                                                           
9Sugiyono.  2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). 

Bandung: Alfabeta halaman 138 
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teknik pengumpulan data lainnya. Tidak semua kondisi dan kejadian 

(peristiwa) pada masa tertentu terekam secara indrawi dan seluruhnya 

mampu tersimpan dalam memori setiap orang. Karena itu, dokumentasi 

memegang peran penting untuk penjaringan data terutama bagi peristiwa 

atau kejadian masa lampau. 

7. Teknik Analisis Data 

  Menurut Nasution, analisa data adalah proses penyusunan data agar 

dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti mengelompokkan dalam pola atau 

kategori, sedangkan tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna pada 

analisa dalam menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar 

berbagai konsep.10 

  Awal penelitian dapat dilakukan dengan cara menganalisa data yang 

berulang dan terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, karena 

yang diteliti merupakan suatu proses maka, dalam pengumpulkan data selalu 

dilengkapi dengan pembuatan catatan lapangan. Catatan lapangan tersebut 

bertujuan untuk mencatat informasi hasil wawancara, hasil pengamatan yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Sehingga data dianalisis tersebut 

menggunakan model analisis interaktif dari Mathew Milles dan Huberman. 

Prosedurnya adalah seperti terungkap di bawah ini: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data, menyederhanakan 

data, serta transformasi data kasar yang muncul dari hasil catatan lapangan 

                                                           
10Sugiyono.  2011. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D). 

Bandung: Alfabeta halaman 140 
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mengenai mahasiswi semester 3 dan 5 tahun 2016 yang telah mengikuti 

trend model hijab di lingkungan Universistas Muhammadiyah Malang. 

Reduksi berjalan secara terus menerus, baik pada saat pengumpulan data 

maupun setelah kegiatan pengumpulan data. 

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti dengan cara hasil dari reduksi yang

sudah dilakukan tentang komodifikasi hijab dikalangan mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Malang, yang bertujuan untuk  pemahaman

lebih mendalam terhadap informasi yang diperoleh.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dengan cara penarikan kesimpulan yaitu dilakukan secara

cermat dan bertahap dari kesimpulan sementara hingga pada simpulan

akhir. Kesimpulan dapat berupa pemikiran yang timbul ketika menulis

dengan melihat kembali catatan lapangan dan membandingkan dengan

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian, sehingga kesimpulan yang

didapat sesuai dengan tujuan penelitian. Ketiga proses tersebut atau reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan membantu dalam

pengolahan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan dan

verifikasi dilaksanakan selama penelitian, dilakukan dengan meninjau ulang

catatan selama di lapangan, dan wawancara kembali dengan informan

kunci. Apabila terjadi kesalahan data yang mengakibatkan kesimpulan tidak

sesuai, maka dilakukan pengulangan dengan melalui tahapan yang sama.




