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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS 

2.1 Hijab Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah 

Di dalam Al-Qur’an, Allah SWT selalu mengawali kata-kata “wanita yang 

beriman” dalam perintahnya mengenai hijab (jilbab), hal ini menunjukkan 

kedudukan hijab sangat asasi bagi wanita-wanita mukminah. Menurut Ayatullah 

Mutahhari, kewajiban perempuan dalam berhijab bukan apakah sebaiknya wanita 

berhijab dalam pergaulannya dengan masyarakat, tetapi apakah laki-laki bebas 

mencari kepuasan dalam memandang wanita (Shahab, 1993: 18). Menurut agama 

islam, laki-laki hanya diperbolehkan mencari kepuasan memandang wanita sebatas 

dalam ikatan keluarga dan pernikahan saja. Tujuannya agar tercptanya keluarga 

yang harmonis, saling peracaya dan menjunjung tinggi harkat perempuan. 

Wanita merupakan simbol keindahan, dimana wanita selalu ingin dilihat 

oleh laki-laki. Wanita mempunyai naluri terlihat cantik, gemar merias diri dan 

menjadi perhatian, sedangkan laki-laki memiliki hasrat untuk mencari keindahan 

dari lawan jenisnya. Dengan pakaian islami, perempuan akan terlihat lebih 

terhormat dan terjaga dari orang-orang yang usil dan amoral. Menurut Shahab 

dalam Jilbab Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah (1993: 20), dengan memakai hijab 

bukan berarti membatasi perempuan dalam beraktivitas. Islam juga memerintahkan 

tidak hanya laki-laki namun juga perempuan untuk menuntut ilmu dan menjadi 

terpelajar. Hijab sama sekali bukan penyebab kebobrokan masyarakat, melainkan 

masyarakat yang bobrok tercipta dari lingkungan pergaulan tanpa hijab. 



9 
 

Berawal dari ingin memamerkan diri, perempuan berlomba untuk 

menampakkan kecantikannya. Sikap ini biasanya tersimpan di dalam hati dan akan 

terlihat ketika perempuan sudah mulai berhias. Al-Qur’an mengibaratkan hal ini 

dengan istilah tabbaruj al jahiliyah, yang artinya berhias ala jahiliyah. Tabarruj 

berasal dari kata buruj yang berarti “menara”, yakni menonjol. Ber-tabarruj artinya 

menonjolkan diri lewat berdandan, cara berjalan, kecantikan, dan sebagainya 

(Sahahab, 1993: 28). Menutup aurat tidak sembarangan, memakai hijab yang 

memiliki warna dan corak yang mencolok, menarik perhatian dan berbentuk 

terlampau indah termasuk dalam golongan tabarruj al-jahiliyah. 

Kata aurat berasal dari ‘awira, ‘aara dan a’wara. ‘Awira artinya hilang 

perasaan, umumnya kata ini berarti tidak baik serta dipandang memalukan. ‘Aara 

berarti menutup dan menimbun seperti mata air, ini berarti aurat adalah sesuatu 

yang wajib ditutup sehingga tidak dapat dilihat, sedangkan a’wara berarti jika 

sesuatu dilihat maka akan menimbulkan kekecewaan dan rasa malu (Fachruddin, 

1984: 1-2). Batas aurat perempuan lebih luas dari pada laki-laki. Semua perempuan 

diwajibkan menutup seluruh tubuhnya keuali wajah dan telapak tangan. Ketika 

Asma’ binti Abubakar seorang saudari Aisyah memasuki rumah Nabi dengan 

pakaian yang tipis menggambarkan bentuk tubuhnya, maka Rasulullah serta merta 

memalingkan wajah seraya bersabda: 

“Hai Asma’! Jika telah tiba masa haidnya, seorang wanita tidak 

dibenarkan menampakkan badannya kecuali ini dan ini – sambil beliau 

menunjuk muka dan pergelangan tangannya.” 
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Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa aurat perempuan yang 

wajib ditutupi adalah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. 

Perempuan diizinkan menampakkan sesuatu yang terpaksa harus tampak sesuai 

dengan keperluan saja, bukan untuk menarik perhatian lawan jenis yang bukan 

muhrim. Salah satu ayat yang menjelaskan batas-batas pakaian peremuan yaitu: 

“Dan hendaklah mereka menjulurkan (kain) kerudung ke dadanya” 

Ayat ini menafsirkan bahwa perempuan harus menutupi rambut, leher dan 

dada mereka. Pada ayat diatas menggunaka kata khumur yang berarti khimar yaitu 

“penutup kepala atau kerudung”, sedangkan kata yadhribna, berasal dari kata 

dharaba yang disatukan dengan kata depan ‘ala yang bermakna meletakkan sesuatu 

diatas sesuatu, dianggap sebagai pemisah atau penutup. Sebelum ayat ini turun, 

konon pada jaman dahulu perempuan hanya diwajibkan menutupi kepala saja, 

tetapi tidak dengan leher, dada dan kedua daun telinga dibiarkan terbuka. Perkataan 

juyub (kerah baju), yang disebutkan di dalam ayat ini berarti kiasan dari penutup 

dada. Sehingga sejak ayat diatas diturunkan, lengkaplah perintah perempuan harus 

menutupi rambuut, daun telinga, leher serta dada mereka (Shahab, 1993: 53-54). 

Dalam berpakaian hendaknya wanita memerhatikan enam syarat sebagai 

berikut: 

1. Menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. 

2. Longgar, tidak membentuk tubuh. 

3. Tebuat dari kain yang tebal, tidak tipis dan transparan. 

4. Tidak mencolok yang dapat menjadi pusat perhatian. 



11 
 

5. Tidak menyerupai pakaian laki-lak. 

6. Tidak menyerupai cara berpakaian orang kafir. 

2.2 Perkembangan Hijab di Indonesia 

Fashion dalam berhijab mulai muncul pada era kontemporer. Kata hijab 

sendiri bukanlah kata yang digunakan pada jaman dahulu. Saat ini perkembangan 

hijab sedang berada di puncak kepopulerannya. Indonesia merupakan negara 

dengan penduduk Muslim terbanyak, hal ini menyebabkan bahwa Indonesia sempat 

di gadang-gadang akan menjadi pusat fashion hijab diseluruh dunia. 

Sebenarnya hijab sudah menjadi ciri khas perempuan Muslim di Indonesia 

sejak masa kerajaan, bukti dari hal ini yaitu seorang ratu dari kota Serambi Mekah 

di Indonesia, Aceh bernama Sri Sultanah Ratu Safiatuddin Ta’jul Alam Shah Johan. 

Zaman dahulu memakai hijab sangat sederhana, hanya sebuah kain yang diletakkan 

dikepala sehingga menutupi bagian rambut sampai ke dada atau hanya di sampirkan 

seperti selendang. Namun pada tahun 70-80an, Indonesia sempat mengalami 

pencabutan hak dalam berhijab. 

2.2.1 Pengertian Hijab 

Menurut Muthahhari dalam Hijab (1994:120), filsafat di balik hijab bagi 

wanita dalam islam adalah bahwa wanita harus menutup tubuhnya di dalam 

pergaulannya dengan laki-laki yang menurut hukum agama bukan muhrim-nya, dan 

bahwa dia tidak boleh memamerkan dirinya. Hal ini telah ditetapkan oleh ayat-ayat 

Al-Qur’an yang merujuk kepada masalah tersebut, dan akhirnya dikukuhkan pula 

oleh para fuqaha. Dalam buku karangan Murtadha yang berjudul Hijab Sebagai 

Gaya Hidup Wanita Islam (1994: 11), hijab diambil dari bahasa Arab yang artinya 
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tabir atau penutup. Kata “hijab” juga memberi makna “penutup”, karena menunjuk 

kepada suatu alat penutup. 

Salah satu surah di dalam Al-Qur’an yang membahas mengenai hijab adalah 

surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya: 

Hai Nabi, katakanlah kepada istri mu, anak-anak perempuan mu, dan istri 

orang-orang Mukmin: hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk 

di kenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Al-Ahzab: 59). 

Ada beberapa jenis hijab yang biasa digunakan oleh perempuan muslim saat 

ini, diantaranya adalah: 

a. Hijab/Jilbab: Syal warna warni dan bercorak, cara menggunakannya 

adalah dengan melilitnya ke bagian kepala atau leher, membuat gaya 

berhijab semakin stylish. 

b. Niqab: Kain besar yang menutupi kepala muslimah sampai seluruh 

tubuh, biasanya dilengkapi dengan cadar. 

c. Chador: Jubah yang menutupi kepala hingga seluruh tubuh, tetapi tidak 

pada bagian wajah. 

d. Khimar: Jilbab panjang yang menutupi dada sampai pergelangan 

tangan, tanpa cadar. 

e. Burqa: Penutup kepala hingga seluruh wajah dan menjulur ke seluruh 

tubuh, bagian mata ditutup oleh kawat kasa. 
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2.2.2 Hijab pada Tahun 70-80an 

Di Indonesia pada tahun 70-80an pakaian muslim belum dikenal dengan 

nama hijab, saat itu masih disebut jilbab atau kerudung. Pada zaman ini, perempuan 

yang memakai kerudung dianggap sebagai orang yang fanatik akan agama sehingga 

dinilai negatif. Pada masa ini, departemen Pendidikan dan Kebudayaan 

mengeluarkan peraturan bagi siswa siswi sekolah dalam menggunakan pakaian 

seragam nasional sehingga para siswi tidak bisa menggunakan hijab saat ke 

sekolah. Peraturan ini berlaku sejak seorang siswi SPG di kota Bandung yang 

diancam dikeluarkan dari sekolahnya karena memakai hijab. 

Namun, pada akhirnya peraturan tersebut tidak memadamkan semangat dari 

perempuan di Indonesia untuk memakai hijab. Mereka terus bertekad untuk 

memperjuangkan haknya. Pada masa itu, perempuan muslim mengenakan hijab 

menyerupai jilbab segitiga yang ada pada saat ini. 

2.2.3 Revolusi Hijab di Indonesia 

Menanggapi keputusan Depdikbud, para perempuan muslim tidak hanya 

diam begitu saja. Mereka beramai-ramai menyuarakan pendapat dan menolak atas 

keputusan dan aturan yang telah dikeluarkan. Para siswi muslim bersedia 

dikeluarkan dari sekolah dengan syarat dibuatkan surat yang isinya mereka 

dikeluarkan karena larangan dalam menggunakan jilbab.  

Perjuangan perempuan muslim tidak berhenti hanya sampai disitu, ratusan 

bahkan ribuan perempuan bersedia untuk turun kejalan demi menyuarakan hak 

mereka sebagai muslim untuk menggunakan jilbab. Hasil yang diperoleh pun tidak 
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sia-sia. Peraturan wajib mengenakan Seragam Sekolah Nasioanal dan larangan 

menggunakan jilbab bagi pelajar muslim telah dicabut oleh pemerintah. 

2.2.4 Hijab pada Tahun 90-2000an 

Pada tahun 90an, hijab di Indonesia sudah mulai menampakkan hal yang 

lebih positif. Bahkan siapapun perempuan yang beragama islam, bebas dalam 

menggunakan hijab dimana saja dan kapan saja. Pada masa ini, hijab digunakan 

dengan model yang sangat simpel namun tetap anggun. Bentuknya adalah kain 

berwarna, terkadang juga memiliki corak yang variatif, dibentuk segitiga dan diberi 

peniti atau jarum di bagian bawah dagu sebagai pengancingnya. Model ini juga 

masih banyak digunakan sampai tahun 2000an. 

Semakin berkembangnya bentuk hijab, maka semakin banyak designer 

yang berlomba-lomba dalam membuat model hijab yang baru. Memasuki tahun 

2000an, perempuan yang mengenakan hijab semakin banyak dijumpai di Indonesia 

bahkan menjadi trend bagi remaja. Sehingga hijab sudah menjadi salah satu fashion 

yang sangat popular bagi perempuan muslim di Indonesia. Fenomena ini juga 

memberi kesempatan dan peluang besar bagi perancang busana. 

Pada mulanya, fashion hijab diperkenalkan oleh sebuah komuitas muslimah 

di Jakarta yang berdiri sejak tahun 2010, yaitu Hijabers Community yang 

beranggotakan 30 orang. Tujuan dari didirikannya komunitas ini adalah untuk 

melakukan kegiatan positif berbasis keagamaan dan mendakwahkan penggunaan 

hijab dengan konsep berhijab modis tapi tetap sesuai syariat Agama Islam. Dimulai 

dari komunitas ini, maka fashion hijab mulai berkembang dengan pesat . 
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Memasuki era kontemporer, hijab sudah merambat melalui media online. 

Terlepas dari media cetak dan elektronik, promosi produk pakaian Muslim dapat 

dilakukan melalui internet. Perkembangan fashion hijab membuat perempuan 

semakin meningkatkan eksistensi di sosial media, selain itu perempuan juga 

semakin konsumtif, dan modern. Saat ini baik individu maupun kelompok yang 

menggunakan hijab berlomba-lomba untuk membangun image melalui sosial 

media. 

2.3 Fashion Hijab dalam Budaya Populer 

Fashion adalah suatu tambahan penunjang penampilan dalam berpakaian 

atau berbusana yang menjadi kecenderungan dalam mengikuti trend pada suatu 

jaman dalam waktu tertentu hingga masyarakat tidak menyukai trend itu lagi. 

Biasanya pembawa pengaruh besar dalam perkembangan fashion adalah seorang 

public figure atau selebriti. Fashion ialah suatu hal yang berkaitan dengan aksesoris 

seperti kacamata, anting, gelang, kalung, sepatu, jam tangan, dan topi. 

Menurut Barnard dalam Fashion (1996:11), fashion berasal dari bahasa 

latin, factio, artinya membuat atau melakukan. Makna arti kata “fashion” mengacu 

kepada sesuatu kegiatan yang di lakukan oleh seseorang. Tetapi pada 

perkembangannya, kata “fashion” mengalami penyempitan makna. Saat ini 

“fashion” diartikan sebagai pakaian dan asesories yang dipakai oleh sesorang. 

Ria Miranda, seorang perancang busana Indonesia yang membawa 

pengaruh besar dalam berpakaian wanita Muslim tanah air berpendapat dalam 

bukunya yang berjudul “Fashion Friendship”, bahwa fashion adalah sebuah 

statement atau ungkapan yang ingin diperlakukan oleh orang lain melalui 
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penampilan kita. Bukan hanya busana yang melekat, fashion juga tentang cara kita 

membawa diri dengan busana yang kita kenakan, namun ia juga menambahkan 

bahwa tidak semua tren harus kita ikuti dan digunakan oleh wanita Muslim, 

berkaitan dengan Islamic Fashion, Ria menyampaikan bahwa dalam berbusana dan 

berpenampilan memiliki norma batasan atau pakem yang sudah ditentukan. 

Secara umum, media massa adalah yang paling bertanggung jawab atas 

hadirnya budaya massa (mass culture) atau budaya populer (pop culture). Mereka 

telah “menjajah” budaya lain dalam prosesnya. Budaya yang meluas dan paling 

banyak dinikmati saat ini adalah budaya yang mengalir dari peran media seperti 

televisi, film, video, surat kabar dan seterusnya (McQuail, 2011: 128). Saat ini sulit 

membedakan selera elite dan selera massa karena hampir semua orang tertarik pada 

elemen yang dihadirkan oleh budaya media yang populer. 

Budaya populer adalah budaya yang menjadi panutan atau digemari dan 

dinikmati oleh banyak orang. Budaya pop saat ini adalah bentuk persilangan dari 

upaya yang tiada henti untuk berekspresi dengan cara kontemporer yang bertujuan 

untuk menjaring pasar. Dalam Teori Komunikasi Massa (McQuail, 2011: 128), 

Fiske (1987) menyebut bahwa hal ini adalah sebuah tuntutan yang aktif dari orang-

orang dalam mencapai ‘makna dan kesenangan’. Kemudian Ia mendefiniskan 

bahwa teks media merupakan hasil dari pemaknaan dan kesenangan khalayak. 

Adanya istilah ‘intertekstualitas’ merujuk pada kesalingterhubungan antara makna 

lintas media, pengalaman hidup, serta latar belakang budaya seseorang. Bagi Fiske, 

budaya pop memiliki kebaikan baik secara harfiah ‘kepada rakyat’ dan bergantung 

pada ‘kekuatan rakyat’. Ia menulis: 
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“Popularitas disini adalah ukuran atas kemampuan bentuk budaya untuk 

melayani keinginan konsumen…. Agar komoditas budaya menjadi 

populer, mereka harus mampu memenuhi beragam keinginan dari orang 

dimana mereka menjadi populer sebagaimana juga kepentingan 

produsennya.” 

 Budaya populer juga seringkali didekatkan dengan budaya Massa atau mass 

culture yang diproduksi secara masal dan dikonsumsi secara masal juga. Seperti 

halnya fashion hijab yang menyebar dengan cepat dan luas diberbagai kalangan saat 

ini. Jadi, produk yang diciptakan oleh budaya populer seperti fashion hijab bersifat 

pabrikan, ada dimana-mana, dan tidak memerlukan usaha untuk 

mengkonsumsinya. 

Dewasa ini, budaya populer mempengaruhi selera dan gaya hidup 

masyarakat Indonesia dalam cara berpakaian. Identitas modernitas pada saat ini 

juga dapat ditandai melalui busana yang digunakan. Trend pakaian Muslim yang 

terus berkembang selalu diminati oleh berbagai kalangan, begitu pula dengan hijab 

yang telah memasuki dunia fashion sehingga menyebabkan hijab menjadi populer 

di kalangan dunia mode. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hijab 

terus berkembang menjadi semakin kreatif dan inovatif. Selain media massa yang 

berperan penting dalam menyebarkan trend fashion hijab di Indonesia yang 

digunakan oleh artis, selebriti hingga pejabat tinggi, saat ini masyarakat bisa 

mendapatkan berbagai contoh model fashion hijab dari media sosial. 

Media sosial memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap gaya 

berhijab perempuan Indonesia masa kini. Menutup aurat dan menggunakan jilbab 

adalah kewajiban muslimah, sejak jaman dahulu jilbab sudah melekat pada diri 

perempuan Muslim hanya saja penggunanya belum ‘menjamur’ seperti saat ini. 

Penyebab terjadinya fenomena ini adalah hadirnya para hijabers yang menciptakan 
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suatu model dan mampu menjangkau pasar di media sosial, sehingga hal itu 

dianggap menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas dan popularitas diri. 

Budaya populer memiliki daya tarik yang universal, sehingga siapa saja 

dapat menjangkau dan mengimitasi cara berhijab yang dapat meningkatkan 

kepuasan khalayak tanpa menyadari apakah kepopuleran ini dapat menggeser 

makna dari nilai hijab itu sendiri, masyarakat tetap menikmati budaya yang sudah 

mengalami komodifikasi tersebut. 

2.4 Fashion Hijab dalam Media Komunikasi Sosial 

Media sosial sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi berperan pada perkembangan fashion hijab di Indonesia khususnya di 

kalangan wanita Muslim. Banyak dari pengguna media sosial terutama perempuan 

yang membagi inspirasi dan informasi tentang fashion hijab di media sosial. 

2.4.1 Ciri dan Fungsi Media Sosial 

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Media 

Sosial menggunakan teknologi web yang mengubah komunikasi menjadi dialog 

interaktif. Beberapa contohnya antara lain, jejaring sosial, blog, wiki, Youtube, dan 

lain-lain. Melalui media sosial, setiap orang bisa membuat, menyunting, sekaligus 

mempublikasikan sendiri konten berita, prommosi, artikel, foto, dan video. Selain 

lebih fleksibel, dan luas cakupannya, lebih efektif dan efesien, cepat, ionteraktif, 

dan variatif (Nurudin, 2012: 53). 

Dalam mengenali sebuah media sosial, kita dapat melihat dari ciri-ciri yang 

di milikinya seperti berikut: 

a. Partisipasi pengguna 
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Semua media sosial mendorong penggunanya untuk berpartisipasi 

dan memberikan feedback terhadap suatu pesan atau konten di media 

sosial. Pesan yang dikirimkan akan dilihat dan dibaca oleh banyak 

orang. 

b. Adanya keterbukaan 

Sebagian besar media sosial emberikan kesempatan kepada para 

penggunanya untuk berkomentar, melakukan voting, berbagi dan 

lain-lain. Pengiriman pesan juga dapat dilakukan dengan bebas tanpa 

adanya gatekeeper. 

c. Adanya perbincangan 

Kebanyakan media sosial memungkinkan adanya interaksi terhadap 

suatun konten, baik dalam bentuk reaksi atau perbincangan antar 

penggunanya. Penerima pesan juga bebas menentukan kapan 

melakukan interaksi terhdapa suatu pesan. 

d. Keterhubungan 

Melalui media sosial, para pengguna dapat terhubung dengan 

pengguna lain melalui fasilitas tautan dan sumber informasi lainnya. 

Proses pengiriman pesan ke media sosial yang lebih cepat 

dibandingkan dengan media lainnya membuat banyak informasi 

terhubung dalam satu media sosial. 

 Setelah memahami ciri dari media sosial, maka adapun fungsi dari media 

sosial adalah sebagai berikut (Mulyana, 2000): 

a. Memperluas interaksi sosial dengan memanfaatkan teknologi 

internet dan website. 
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b. Menciptakan komunikasi dialogis antara banyak audiens. 

c. Melakukan transformasi manusia yang sebelumnya pengguna isi 

pesan berubah menjaadi pesan itu sendiri. 

d. Membangun personal branding bagi para pengusaha ataupun tokoh 

masyarakat. 

e. Sebagai media komunikasi antar pengusaha ataupun tokoh 

masyarakat dengan para pengguna media sosial lainnya. 

2.4.2 Perkembangan Media Sosial 

Media adalah alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan/ 

meneruskan/menyebarkan pesannya agar dapat sampai kepada komunikan 

(Sastropoetro, 1987:11). Dalam bidang transportasi orang bisa memilih sarana 

angkutan apa yang akan dipakai untuk sampai ke tempat tujuan. Demikian pula 

dengan kegiatan komunikasi, untuk memenuhi kebutuhan komunikator dalam 

berkomunikasi dengan komunikan tersedia berbagai macam sarana baik yang 

bersifat perseorangan, kelompok, maupun massa. Diantara banyaknya media pada 

saat ini di zaman modern, komunikasi dapat dilakukan jarak jauh dengan bantuan 

teknologi komunikasi yang disebut internet sehingga komunikasi sosial tetap dapat 

terjadi tanpa harus beratatap muka (face to face). 

Wandira, dalam buku Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses 

Komunikasi oleh Nurudin (2012:53) dijelaskan bahwa Media sosial sendiri 

sebenarnya telah ada pada 1978. Saat itu media komunikasi yang digunakan masih 

bersifat tradisional. Yang dimaksud dengan media tradisional adalah media yang 

digunakan secara turun temurun oleh nenek moyang manusia, diantaranya adalah 
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asap, api, bunyi-bunyian melalui kentongan, tambur, gendering, beduk dan 

sejenisnya. 

Memasuki zaman modern, media sosial hadir sebagai alat komunikasi dan 

berbagi kegiatan dengan lebih mudah. Para pengguna media sosial dapat dengan 

mudah berpartisipasi, berbagi dan dapat menciptakan isi berupa blog, jejaring 

sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Saat teknologi internet semakin maju, maka 

media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Setiap orang bisa dengan cepat dan 

mudah mengakses media sosial hanya melalui internet. 

2.4.3 Jenis-jenis Media Sosial 

Semakin berkembangnya zaman, maka teknologi juga semakin 

berkembang. Saat ini ada banyak sekali jenis-jenis media sosial yang bisa kita 

temukan di internet. Selain jenis platform yang berbeda, jenis konten yang ada di 

dalamnya juga sangat beragam. Berikut beberapa jenis media sosial: 

1. Sosial Bookmark 

Awal mula ide terbentuknya situs sosial ini adalah sebagai wadah bagi 

para pengguna internet untuk menyimpan alamat website yang mereka 

sukai. Namun belakangan ini pengguna situs sosial bookmark mulai 

berkurang karena situs ini banyak digunakan untuk kegiatan spam. 

Beberapa contoh situs sosial bookmark yang populer: 

a. StumbleUpon 

b. Reddit 

c. Slashdot 

d. Diigo.com 

e. Scoop.it 
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2. Situs Blog 

Situs blog termasuk kedalam kategori media sosial karena 

memungkinkan pemilik blog dan pembacanya berinteraksi. Pada 

umumnya blog dibuat berdasarkan minat atau keahlian si pemilik blog 

dan kinten di dalamnya dapat mempengaruhi banyak orang. Berikut 

beberapa contoh situs blog: 

a. Maxmanroe.com 

b. Sugeng.id 

c. Bloggerborneo.com 

d. Juragancipir.com 

3. Komunitas Online (Forum) 

Situs ini pada umumnya dibangun oleh perorangan atau kelompok yang 

memiliki minat pada bidang tertentu. Para penggunanya dapat 

melakukan diskusi, chatting, dan mengunggah tentang topik yang 

berhubungan dengan minat masing-masing. Beberapa contoh komunitas 

online adalah sebagai berikut: 

a. Kaskus.co.id 

b. Ads.id 

c. Brainly.co.id 

d. Bersosial.com 

e. Formaxmanroe.com 

f. Indowebster.com 
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4. Social Network (Jejaring Sosial) 

Jejaring sosial merupakan jenis media sosial yang paling banyak 

digunakan dan umum dikenal oleh masyarakat. Beberapa contoh 

jejaring sosialyang paling banyak digunakan saat ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Youtube 

b. Facebook 

c. Twitter 

d. WhatsApp 

e. Google Plus 

f. Pinterest 

g. Instagram 

2.5 Instagram Sebagai Bentuk Perkembangan Media Baru 

Media baru memberi kekuatan dalam membangun budaya populer di 

Indonesia. Budaya populer diserap oleh masyarakat dengan cepat, salah satunya 

dipengaruhi oleh peran media sosial dan internet yang merupakan bagian dari media 

baru. Media baru memiliki keragaman kategori yang terus berubah, sehingga 

pembentukan teori mengenai dampak dari media baru pun terjadi batasan yang 

jelas. Bentuk dari teknologi pada dasarnya berlipat ganda, namun seringkali 

sifatnya hanya sementara. Dalam Teori Komunikasi Massa, McQuail (2011: 156) 

berpendapat, meskipun demikian, kategori utama media baru dapat diidentifikasi 

berdasarkan jenis penggunaan, konten, dan konteks seperti berikut: 

1. Media komunikasi antarpribadi (interpersonal communication media). 

Secara umum, konten media bersifat pribadi, sehingga hubungan yang 



24 
 

tercipta lebih kuat daripada informasi yang disampaikan. Hal ini 

meliputi telepon dan surat elektronik. 

2. Media permainan interaktif (interactive play media). Inovasi utamanya 

terletak pada interaktivitas. Media ini berupa video game, yang 

dilengkapi dengan peralatan virtual yang nyata. 

3. Media pencarian informasi (information search media). Kategori ini 

adalah yang paling luas, tetapi WWW/Internet merupakan suatu contoh 

yang paling penting, kategori ini dianggap perpustakaan dan alat bagi 

pengguna sekaligus sebagai sumber pemasukan untuk internet. Selain 

itu, telepon (mobile) juga telah menjadi saluran penerimaan informasi. 

4. Media partisipasi kolektif (collective participatory media). Situs 

jejaring sosial termasuk di dalam kategori ini. Dalam hal ini penggunaan 

internet diperuntukan pada berbagi dan bertukar informasi, pengalaman 

serta mengembangkan hubungan pribadi yang di perantarai oleh 

computer. 

5. Subsitusi media penyiaran (substitution of broadcasting media). 

Menonton film dan acara televisi merupakan kategori ini. Acuan 

utamanya adalah untuk mengunduh atau menerima konten di masa lalu 

yang biasanya disebarkan dengan metode lain yang serupa. 

Salah satu hasil dari munculnya media baru adalah Instagram yang 

merupakan salah satu media komunikasi sosial berupa aplikasi berbagi foto dan 

video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, video dan menerapkan filter 

berbentuk digital serta dapat terhubung ke berbagai layanan jejaring sosial termasuk 

milik Instagram sendiri. Instagram diambil dari dua kata “insta” dan “gram”. Insta 
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berasal dari kata “instan” seperti foto polaroid yang pada masanya dikenal dengan 

sebutan “foto instan”. Sedangkan kata “gram” diambil dari kata “telegram” yang 

kata kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama 

seperti Instagram yang cara kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang 

lain dengan cepat (Kontributor Wikipedia, 2010). 

Fenomena fashion hijab mulai meramaikan media sosial Instagram. Trend 

hijab sudah menjadi budaya dalam berpakaian perempuan Muslim terutama di 

Indonesia. Para designer berlomba-lomba merancang pakaian muslimah sesuai 

dengan target pasarnya. Salah satu perancang busana muslim sekaligus model ialah 

Dian Pelangi, ia seringkali menggunakan sosial media sebagai alat promosi. Dian 

Pelangi adalah salah satu trend setter bagi hijabers pada masanya. Style dan 

rancangannya sangat diminati hijabers di Indonesia mulai dari usia remaja hingga 

dewasa. 

Seiring berjalannya waktu, hijabers pun semakin popular dengan gaya hijab 

yang modern dan up to date. Setiap orang mampu menciptakan fashion hijab sesuai 

dengan selera dan style-nya masing-masing. Untuk mengekspresikan penampilan 

dan berbagi tips dalam melakukan mix and match, para hijabers seringkali 

mengunggah foto OOTD (Outfit Of The Day) ke sosial media Instagram sehingga 

muncul istilah selebgram. 

Istilah selebgram berasal dari penggabungan dua kata “selebriti” dan 

“Instagram”. Istilah ini menggambarkan bahwa seseorang menjadi popular hanya 

di sosial media Instagram saja, artinya foto dan atau video yang ia unggah mendapat 

banyak like dari pengguna akun lainnya. Ada beberapa tipe selebgram, sebagian 
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menjadi terkenal karena mengunggah video-video kreatif dan lucu, ada yang kerana 

hobi menyanyi kemudian merekam dan mengunggahnya, dan yang paling sering 

dijumpai saat ini adalah selebgram dalam hal fashion, salah satunya fashion hijab. 

Selebgram yang aktif pada perkembangan fashion hijab disebut selebgram hijabers. 

Hadirnya selebgram merupakan bukti dari salah satu ciri dan fungsi dari media 

sosial yaitu untuk mengaktualisasikan diri, dimana user menjadi creator sekaligus 

actor. 

Selebgram hijabers biasanya memiliki standar dalam mengunggah foto dan 

video, seringkali mereka juga mengonsep apa saja yang akan di-posting setiap 

harinya. Layaknya selebriti di televisi, selebriti Instagram juga dapat meraup 

keuntungan dari popularitasnya di sosial media tersebut, biasanya mereka 

mendapatkan uang dari hasil mengiklankan sebuah produk di akun pribadinya atau 

yang biasa disebut dengan endorse. Sejauh ini selebgram hijabers sudah tidak 

terhitung jumlahnya, seolah siapa saja yang mengunggah penampilannya dengan 

style yang populer akan mendapat penghargaan dengan jumlah likers yang sangat 

banyak. Tidak hanya artis di televisi saja, selebgram hijabers saat ini juga menjadi 

kiblat dan influencer fashion bagi remaja. Tak jarang, hijabers menjadikan 

selebgram sebagai referensi dalam fashion. 

Dalam peneitian ini, peneliti memilih empat selebgram hijabers secara acak 

yang akan menjadi objek penelitian, diantaranya Aghniapunjabi, Joyagh, 

Helminursifah, dan Nisacookie. Peneliti memilih empat selebgram tersebut 

berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu, (a) memiliki followers dari empat ratus 

ribu sampai enam ratus ribu orang; (b) salah satunya berdomisili di kota Malang 

sehingga dekat dengan subjek penelitian; (b) merupakan satu kelompok pergaulan 
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(saling kenal); (c) update setiap hari; (d) sering mengiklankan produk, artinya 

produk yang di promosikan oleh mereka sejauh ini memberikan dampak bagi 

onlineshop terkait. 

2.5.1 Audiens dalam Menginterpretasi Konten Media 

Konten dari sebuah media mampu diinterpretasi berbeda oleh audiens aktif 

karena sifat pesannya yang polisemik. Berbagai macam pemaknaan dapat dialami 

oleh audiens sesuai dengan latar belakang kehidupan masing-masing. Dalam setiap 

konten media tidak ada makna tunggal yang dihasilkan, artinya dalam satu pesan 

media dapat menghasilkan pemaknaan yang berbeda-beda. Sebuah pesan teks 

media yang sama sangat mungkin ditafsirkan secara berbeda oleh khalayak, 

sehingga yang menentukan paradigma audiens aktif adalah penafsiran audiens atas 

suatu teks (Sudibyo, 2001: 14).  

Semakin besar terpaan dari konten media kepada audiens, maka akan 

semakin besar pula khalayak memposisikan dirinya untuk menyaring teks media. 

Audiens yang aktif mampu memahami teks media secara berbeda-beda bahkan bisa 

jadi berlawanan. Dalam penelitian ini, sebuah pesan teks media yang disampaikan 

oleh selebgram hijabers terkait fashion hijab di sosial media Instagram akan 

menimbulkan interpretasi yang berbeda pada audiens yang berbeda pula khususnya 

bagi audiens aktif yang mana dalam hal ini audiens aktif mampu memberi respon 

pemaknaan sesuai dengan pengalaman hidup dan latar belakang. 

Perbedaan audiens dalam membaca teks media terjadi karena audiens 

menerima teks tersebut dengan tangan terbuka tetapi tetap diiringi dengan mata dan 

nalar yang jeli. Setiap audiens membaca sebuah teks media dengan makna yang 
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berbeda-beda, hal ini dikarenakan setelah membaca, audiens menganalisanya 

dengan referensi pengetahuan yang dimiliki lalu dengan realitas yang ditampilkan 

oleh media. 

2.5.2 Pengguna Instagram Sebagai Audiens 

Selain sebagai pembuat konten, pengguna Instagram juga termasuk sebagai 

audiens. Secara harfiah, audiens sama seperti khalayak. Audiens adalah 

sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa berbagai media 

atau komponen beserta isinya seperti pendengar radio dan tau penonton televisi.  

McQuail (1987) menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens 

sebagai berikut: 

1. Audiens sebagai kumpulan penonton, pembaca, pendengar dan pemirsa. 

Kumpulan ini disebut sebagai audiens dalam bentuk yang paling dikenal 

dan menjadi perhatian seluruh penelitian media. fokusnya adalah pada 

jumlah total orang yang dapat dijangkau oleh satuan isimedia tertentu 

dan jumlah orang dalam krakteristik demografi tertentu yang penting 

bagi pengirim. 

2. Audiens sebagai massa 

Audiens sebagai massa lebih menekankan pada ukurannya yang besar, 

heterogenitas, penyebaran, dan anonimitasnya serta lemahnya 

organisasi sosial dan komposisi yang selalu berubah dengan cepat dan 

tidak konsisten. 
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3. Audiens sebagai publik atau kelompok 

Unsur penting dalam versi audiens ini adalah praeksistensi dari 

kelompok sosial yang aktif, interaktif, dan sebagian besar otonom yang 

dilayani oleh media tertentu, tetapi keberadaanya tidak tergantung pada 

media. 

4. Audiens sebagai pasar 

Audiens sebagai pasar muncul akibat perkembangan ekonomi. Produk 

media merupakan komoditi atau jasa yang ditawarkan untuk dijual 

kepada sekumpulan konsumen tertentu yang potensial, bersaing dengan 

produk media lainnya. Audiens sebagai pasar berarti sekumpulan calon 

konsumen dengan profil sosial ekonomi yang diketahui yang merupakan 

sasaran suatu medium atau pesan. 

 Pengguna Instagram sebagai audiens artinya bahwa selain sebagai pembuat 

pesan, pengguna Instagram juga merupakan pembaca pesan, dan sebagai pasar. 

Artinya seorang pengguna Instagram dapat menerima atau bahkan membuat suatu 

“produk” yang mana akan disukai oleh pengguna Instagram lainnya. Seperti halnya 

dalam membuat “produk” fashion hijab, dimana para selebgram membentuk sebuah 

makna baru dalam menggunakan jilbab yang memberikan pengaruh terhadap 

pengguna Instagram lainnya, sehingga timbul ketertarikan dan munculnya sikap 

mengimitasi. Hal ini menyebabkan berkembangnya tren fashion hijab di 

masyarakat. 
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2.6 Teori Respon Pembaca Stanley Fish 

Fish adalah seorang kritikus sastra yang paling dikenal dalam bidang bahasa 

Inggris, kajian sastra, dan media. Fish memiliki sebuah ketertarikan yang kuat 

dalam sastra serta sebagian besar karyanya berpusat pada penafsiran tekstual dan 

pertanyaan tentang letak makna. Menurutnya, tidak semua makna dapat ditemukan 

dalam naskah. Baginya, makna terletak dalam pembaca. 

Menurut Fish, naskah merangsang pembacaan yang aktif, bukan naskahnya 

yang memberikan makna melainkan pembaca itu sendiri. Fish mengajarkan bahwa 

pembaca merupakan anggota dari komunitas interpretif (kelompok yang saling 

berinteraksi, membentuk realitas dan pemaknaan umum). Jadi pemaknaan terletak 

dalam komunitas interpretif pembaca. Dalam teori Fish, dijelaskan bahwa tidak ada 

pemaknaan tunggal. Tidak ada pembaca yang benar atau salah, masalahnya adalah 

tergantung pada penafsiran lawan bicara (Littlejhon, 2012:196-197). 

2.7 Asumsi Dasar 

Asumsi dasar peneliti terhadap hijabers Instagram adalah pola komunikasi 

nonverbal yang dibangun oleh individu (hijabers) dalam menciptakan makna baru 

dari fungsi hijab yang sebenarnya. Hijabers di Instagram seolah-olah beramai-

ramai menyuarakan pendapat bahwa hijab bukan lagi suatu yang kolot dan kaku, 

tetapi hijab bisa di mix and match serta digunakan oleh semua umur mulai dari 

anak-anak, remaja hingga dewasa. 

Seiring banyaknya designer yang menciptakan bermacam-macam style 

hijab, tanpa di sadari hijab sudah mengalami pergeseran makna yang menuai pro 

dan kontra, tidak semua masyarakat setuju dengan kemunculan berbagai tren baru 



31 
 

dalam ber-hijab. Kemunculan model berpakaian Muslim yang menjadi tren remaja 

Muslimah masa kini dinilai menyalahi aturan dan pakem berbusana Muslim yang 

sudah di tetapkan dalam agama Islam. 

2.8 Penelitian yang Relevan 

Dalam menyelesaikan penelitian, ditemukan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan. Ada beberapa hal penting yang diperhatikan dalam menentukan 

penelitian terdahulu yang nantinya berguna sebagai acuan penulis. Tiga hal yang 

harus di perhatikan adalah persamaannya, perbedaannya, dan kontribusinya seperti 

berikut: 

1. Pemaknaan Audiens Tentang Film Hijab (Studi Resepsi pada 

Pengguna hijab dan Bukan Pengguna Hijab di Kota Malang) 

Oleh: Arda Arief Wicaksono Prasetyo (201010040311247) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perempuan berhijab 

dan tidak berhijab dalam memaknai film garapan dari sutradara Hanung 

Bramantyo. Film ini menggambarkan kontroversi dimata masyarakat 

melalui sosial media dengan mengeluarkan pendapat dan kata-kata yang 

pedas. Oleh sebab itu, film ini menjadi kontroversial di kalangan 

masyarakat Indonesia. Menurut masyarakat, dialog dalam film Hijab telah 

melecehkan agama islam. Meskipun film Hijab dinilai mengandung pro dan 

kontra, namun masih banyak audiens yang penasaran dan ingin menonton 

film tersebut. Film memang merupakan salah satu media komunikasi apa 

yang ada dipikiran sang sutradara kepada audiens dengan cara yang tepat, 
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karena film yang syarat akan isu akan menjadi bahan pembicaraan di 

masyarakat dan bisa berlangsung dalam waktu yang cukup lama. 

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif dengan metode analisis resepsi yang ingin mencari tahu 

bagaimana pandangan/pemaknaan audiens terhadap suatu pesan teks media 

yang mengandung nilai pro dan kontra, selain itu juga memiliki kesamaan 

pada jenis penelitian yaitu, deskriptif yang nantinya akan menggambar dan 

meringkas situasi yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap subjek. 

Penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling dalam 

menentukan subjek, sehingga terdapat beberapa kriteria dalam menentukan 

sampel subjek. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sama-sama menggunakan teknik wawancara. Teknik analisis data 

dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data Miles dan 

Huberman. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah yang menjadi objek penelitian teks 

media merupakan film, sedangkan peneliti menggunakan sosial media 

Instagram. Dalam penelitian tersebut menggunakan dua jenis objek sebagai 

sampel penelitian, sedangkan peneliti hanya menggunakan satu jenis objek. 

Dalam penelitian tersebut, selain menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara, juga menggunakan dokumentasi dan kepustakaan, sedangkan 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan 

dokumentasi saja. 
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Penelitian terdahulu ini memiliki kontribusi sebagai bahan pembanding dan 

referensi dalam mempelajari syarat-syarat dan ketentuan dalam 

menyelesaikan penelitian analisis resepsi. Penelitian terdahulu juga menjadi 

masukan dalam menyelesaikan BAB II dimana peneliti juga menuliskan sub 

bab terkait perkembangan hijab serta mempelajari bagan tiga posisi 

hipotesis pembaca teks yaitu producer encoder meaning budaya teori Stuart 

Hall. 

2. Penerimaan Pengunjung Blog Dian Pelangi Tentang Fashion Hijabers 

Sebagai Identitas Diri Muslim (Studi Resepsi pada Pengunjung Blog 

Dian Pelangi) 

Oleh: Silfin Nisa Affandi (201010040311249) 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pemaknaan 

pengunjung blog Dian Pelangi terhadap fashion hijabers yang dibentuk oleh 

Dian Pelangi dalam blog-nya. Dian Pelangi dikenal karena desain busana 

muslim yang spektakuler pada masanya. Dia juga membawa warna ke 

panggung busana muslim Indonesia. Karyanya pun tidak luput dari pasar 

mancanegara. Tema yang diambil dalam rancangan Dian merupakan brain, 

beauty, and belief. Karya Dian juga termasuk berkelas sehingga terkesan 

modern dan memiliki status sosial bagi siapapun yang mengenakan busana 

rancangannya. Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana 

penafsiran audiens terhadap hijab modern pada blog Dian Pelangi, apakah 

masyarakat beranggapan hijab merupakan identitas diri seorang muslimah 

atau hanya sebagai fashion. Peneliti dalam penelitian ini memilih blog Dian 
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Pelangi sebagai objek penelitian karena termasuk ke dalam tujuh blog 

perempuan menginspirasi dan berpengaruh dari sekian banyak blog di 

Indonesia. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama ingin mengetahui 

penerimaan terhadap suatu pesan teks media. Dalam penelitian tersebut 

peneliti sama-sama menggunakan analisis respsi dan pendekatan kualitiatif. 

Penelitian ini juga membahas bagaimana fashion hijab dalam pandangan 

audiens yang disampaikan melalui pesan teks media. Teks media yang 

dibahas juga sama-sama merupakan sosial media. Dalam penelitian ini 

peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Uji 

keabsahan data yang digunakan sama-sama menggunakan triangulasi. 

Perbedaan dalam penelitian ini adalah yang menjadi objek penelitian dalam 

penelitian tersebut merupakan Blog, sedangkan peneliti menggunakan 

Instagram. Dalam penelitian tersebut, kajian pustaka dan metode penelitian 

dituliskan pada BAB I, gambaran umum objek penelitian dituliskan pada 

BAB II, analisis dan pembahasan pada BAB III. Dalam penelitian tersebut, 

selain menggunakan teknik pengumpulan data wawancara juga 

menggunakan dokumentasi. Dalam penelitian tersebut, peneliti 

menggunakan informan sebagai sumber. 

Penelitian terdahulu ini memiliki kontrtibusi sejak awal penulisan pproposal 

skripsi. Dari penelitian tersebut, peneliti mempelajari sub bab apa saja yang 

penting di bahas pada tinjauan pustaka. Peneliti juga mendapatkan beberapa 

referensi terkait literatur. Dari penelitian ini pula, peneliti mempelajari teori 



35 

resepsi dari Denis McQuail. Selain itu, penelitian ini juga memberikan 

gambaran dalam menjabarkan skema penelitian hipotesis Stuart Hall 

sehingga peneliti memahami bagaimana fungsi dari tiga hipotesis tersebut. 


