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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pakaian erat kaitannya dengan diri kita. Kepribadian setiap individu dapat 

di nilai dari cara berpakaiannya. Di dalam cara berpakaian seseorang juga terdapat 

pesan yang ingin di sampaikan. Biasanya setiap orang memiliki gaya tersendiri 

dalam berpakaian, seringkali setiap individu mengikuti style yang menjadi trend 

pada masanya. Corak, model, dan kain tertentu bisa menjadi suatu pakaian yang di 

gemari, biasanya sampai muncul gaya baru yang lebih menarik minat masyarakat. 

Gaya berpakaian yang menjadi trend di kalangan tertentu biasa disebut 

dengan fashion. Fashion seringkali digunakan sebagai penilaian dalam status sosial 

seseorang, sehingga dalam penilaian tersebut orang lain dapat memberikan persepsi 

berdasarkan apa yang di pakai oleh seseorang (Barnard, 1996:86). Fashion 

menunjukkan perbedaan antara tiap kalangan dan kelompok pergaulan. Ada yang 

menggunakan fashion dengan model glamour, casual, sporty, girly, dan masih 

banyak fashion lainnya sesuai dengan lingkungan dan kesukaan masing-masing 

individu atau kelompok. 

Dewasa ini, fashion yang paling menjadi perhatian dan berkaitan dengan 

nilai agama di Indonesia adalah jilbab, saat ini biasa disebut hijab. Beberapa orang 

beranggapan bahwa dengan menggunakan hijab tidak membuat seseorang menjadi 

kuno atau ketinggalan zaman, saat ini menggunakan hijab juga bisa mengikuti 

perkembangan fashion. Hijab bisa di padukan dengan style yang modern. 
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Bagi perempuan, menggunakan hijab adalah sebuah hukum dan syari’at 

Islam yang berakar dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. Perempuan Muslim yang 

sudah memasuki usia balig hukumnya wajib menutupi seluruh tubuhnya hingga 

tidak terlihat lekuk tubuh. Allah SWT berfirman dalam kitab suci Al-Qur’an surah 

An-Nuur ayat 31: 

“Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada mereka dan 

janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang biasa nampak” 

(Q.S. An-Nuur: 31). 

Sesuai makna harfiahnya, dalam Jilbab menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah 

(Shahab, 1989: 19), hijab adalah pemisah dalam pergaulan antara laki-laki dan 

perempuan. Pemisah tersebut bermaksud agar luapan nafsu syahwat yang sangat 

dominan antara laik-laki dan perempuan yang bukan muhrim-nya dapat dicegah.  

Banyak perempuan Muslim yang memilih untuk memakai hijab semenjak 

munculnya berbagai macam gaya dalam berhijab atau yang biasa disebut dengan 

fashion hijab. Beberapa orang memasangkan hijab dengan kaos lengan panjang, 

kemeja, atau baju renda-renda dengan bawahan celana jeans, celana panjang kain 

atau rok, tergantung dengan kebutuhan. 

Seiring berjalannya waktu, model hijab sudah mengalami banyak 

perubahan yang semakin kreatif dan inovatif. Kreasi hijab dan busana muslim yang 

tidak kaku dan kolot seperti dulu membuat remaja perempuan muslim semakin 

tertarik untuk menggunakan hijab. Sebelumnya hijab hanya kain yang menutupi 

kepala sampai ke dada dan digunakan saat menyambut hari raya idul fitri, hari raya 
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idul adha, shalat ke masjid atau oleh kalangan anggota aktivis Islam, siswi 

pesantren dan madrasah. 

Di era modernisasi, para hijabers (sebutan untuk perempuan berhijab) tidak 

lagi memakai hijab berupa kain besar yang menutupi seluruh bagian tubuh, tetapi 

mereka dapat berkreasi dengan berbagai model dan corak hijab yang lebih variatif 

kemudian melilitnya melingkari leher atau kepala, sehingga membentuk suatu 

fashion yang lebih modis dan praktis. Fenomena hijabers merupakan sebuah isu 

kontemporer karena belum ada sebelumnya model hijab yang demikian. 

Sebenarnya dalam busana muslim tidak ada gaya dan fashion, perkembangan 

zaman khususnya di bidang teknologi yang membawa masyarakat lebih cepat 

dalam menerima perubahan. 

Pembawa pengaruh besar dalam berbusana biasanya adalah seorang public 

figure yang sering muncul di media, terutama televisi. Namun seiring 

perkembangan zaman, di awal tahun 1990-an internet merambat masuk ke 

Indonesia. Kehadiran internet juga membawa pengaruh pada perubahan gaya 

berpakaian hijabers. Ditambah dengan hadirnya media baru (new media) yang 

membuat masyarakat terlena akan segala informasi dan seringkali menerima secara 

mentah tanpa menyaring terlebih dahulu. Sosial media yang merupakan bagian dari 

new media mampu menyedot perhatian masyarakat khususnya golongan generasi 

muda yang di lahirkan pada tahun akhir 80-an sampai awal 2000-an. Tanpa 

disadari, banyak yang tidak tahu bahwa media memengaruhi pandangan dan 

tindakan seseorang. Hanya sebagian kecil orang saja yang menyadari bahwa 

sesungguhnya media memiliki pengaruh dalam minat atau hal-hal yang tidak 

disukai (William, 2008: 25). 
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Kecanggihan internet pun kian berkembang hingga hadirnya sosial media 

yang memliki fitur membagikan foto di sertai caption, yaitu Instagram. Kehadiran 

Instagram menjadi wadah unjuk diri dengan postingan OOTD (Outfit Of The Day). 

OOTD adalah mengambil foto secara full body dari kepala sampai kaki dengan 

pakaian yang modis dan modern. Semakin bagus hasil foto, maka semakin banyak 

like (orang yang menyukai) pada foto yang dibagikan. Tentu saja banyak hijabers 

yang ikut aktif dalam hal tersebut. 

Saat ini selebgram (selebriti Instagram) mampu membawa pengaruh besar 

terhadap gaya hidup terutama fashion. Seorang selebgram hijabers bernama Rizky 

Amelia dengan akun Instagram ameliaella mengaku, setelah memutuskan 

istiqomah berhijab sejak kuliah, ia sering memposting foto OOTD dengan style 

hijab yang modis di akun Instagram miliknya. Ia berpendapat bahwa hijab juga bisa 

di mix dengan gaya yang modern. Jadi menurutnya, perempuan berhijab juga bisa 

mengikuti perkembangan fashion, tidak melulu berhijab dengan bentuk yang polos 

dan kaku. 

Trend dalam berhijab sudah masuk pada kepopulerannya, Instagram 

memiliki peranan penting dalam trend berbusana Muslim. Selain Amelia Elle, 

masih banyak akun hijabers yang gemar memposting OOTD fashion hijab di 

Instagram. Saat ini Instagram merupakan sarana media baru yang lebih efektif 

dalam berbagi informasi. Hijabers menjadikan Instagram sebagai media 

komunikasi dalam menampilkan ide-ide mengenai tren berhijab serta 

mengapresiasikan diri dalam berbusana sebagai suatu tren fashion di Indonesia. 

Namun, banyaknya model dan gaya dalam berhijab di Instagram membuat 

pemaknaan terhadap hijab berbeda-beda. 
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Mengingat hijab sudah menjadi pakaian yang tidak asing lagi, serta 

banyaknya designer yang merancang bermacam-macam jenis berbusana Muslim, 

maka tanpa disadari hijab pun sudah mengalami pergeseran makna. Seolah-olah 

hijab sudah menjadi salah satu pilihan dalam fashion, maka tidak salah jika hal ini 

disebut sudah menjadi salah satu budaya populer (pop culture) di Indonesia. 

Maraknya model hijab modis yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan 

psikologis anak muda saat ini semakin mendorong perempuan memilih hijab dalam 

berbusana kesehariannya. Apalagi untuk saat ini, ukuran cantik tidak hanya ketika 

menggunakan pakaian seksi tetapi dengan hijab pun bisa tampil cantik dan modis. 

Pendukung dalam berhijab itu sendiri tidak luput juga disertai dengan model 

pakaian yang modis. 

Tampil cantik, fashionable dan berprestasi adalah impian dari hampir semua 

perempuan. Namun, seringkali perempuan merasa penampilannya kurang 

“menjual” ketika ia menggunakan hijab. Tetapi hal tersebut di bantah oleh UKM 

(Unit Kegiatan Mahasiswa) Putra Putri Kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang. Selain aktif dalam kegiatan internal kampus, UKM ini juga aktif dalam 

kegiatan eksternal, salah satunya adalah memiliki program kerja di bidang sosial 

yang mengajak masyarakat untuk menyadari dampak yang ditimbulkan dari 

penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, dengan kata lain mereka 

mempunyai misi mengajak masyarakat untuk menjauhi narkoba. Kegiatan ini 

biasanya dilakukan dengan kampanye di Jalan Besar Ijen Kota Malang saat Car 

Free Day (CFD) di hari Minggu pagi. Selain itu, seminar mengenai narkotika juga 

menjadi salah satu program kerja UKM tersebut. 
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Putra Putri Kampus UMM berdiri sejak tahun 2017 dengan jumlah anggota 

aktif sebanyak 20 orang, dengan 10 orang laki-laki, dan 10 orang perempuan. 

Walaupun bertugas aktif dalam event besar di kampus serta memiliki penampilan 

modis, anggota perempuan tetap di wajibkan memakai hijab sebagai simbol 

keislaman kampus dan membawa nama baik Universitas Muhammadiyah Malang 

yang menjunjung tinggi aturan dan syari’at agama islam. Demi menjadi muslimah 

yang fashionable, anggota dari UKM tersebut menjadikan selebgram (selebriti 

Instagram) sebagai salah satu trend setter. 

Hal ini menggambarkan bahwa kemajuan zaman juga tidak terlepas dari 

segala hal yang menyinggung tentang agama, salah satunya adalah hijab yang 

sudah menjadi fashion dan bukan suatu hal yang tabu, hijab juga bukan lagi sebagai 

penghalang untuk melakukan aktifitas dan kegiatan yang dituntut berpenampilan 

modis. Sayangnya, banyak perempuan berhijab yang belum sepenuhnya memahami 

fungsi hijab itu sendir sehingga tidak jarang beberapa dari muslimah menggunakan 

dan memaknai hijab sudah bergeser dari ajaran yang di Sunnah-kan Nabi saw. 

Berdasarkan pemaparan diatas, munculnya tren dalam fashion hijab 

menarik penulis untuk mengambil tema dengan judul “Pemaknaan Fashion Hijab 

di Sosial Media Instagram”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah di paparkan sebelumnya, penulis 

merumuskan masalah dari penelitian ini adalah: 
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Bagaimana anggota Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Putra Putri Kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam memaknai fashion hijab di sosial media 

Instagram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemaknaan anggota 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Putra Putri Kampus Universitas Muhammadiyah 

Malang terhadap perkembangan fashion hijab di sosial media Instagram? 

1.4 Manfaat Penelitian 

- Manfaat Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya

bagi pengembangan ilmu komunikasi mengenai studi resepsi dalam

pemakaan fashion hijab di sosial media Instagram, serta menjadi

referensi bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian

sejenis.

- Manfaat Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi hijabers agar

tidak menggunakan hijab yang menyalahi aturan dan syari’at agama,

serta menjadi pengguna sosial media yang pintar dan bijak menghadapi

perubahan khususnya dalam penggunaan sosial media Instagram.


