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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Wanita muslim umumnya identik dengan hijab. Agama Islam, mewajibkan 

perempuan untuk berhijab guna menjaga fitrahnya. Adapun pengertian hijab ini 

sebenarnya sangat luas. Menilik dari sejarah, kata hijab berasal dari bahasa Arab 

yang secara leksikal bermakna tirai, penghalang, dan sesuatu yang menjadi 

penghalang atau pembatas antara dua hal. Hijab juga diterjemahkan sebagai 

“tutup, bungkus, tirai, cadar, layar, partisi, tabir, dinding atau penutup”,
1
secara 

garis besar menunjukkan bahwa hijab berarti sebagai sesuatu yang berfungsi 

menutup keindahan wanita dari penglihatan orang lain selain suami dan sanak 

saudaranya.  

Hijab dalam keilmuan Islam sendiri lebih tepat merujuk kepada tata cara 

berpakaian yang pantas sesuai dengan tuntunan agama,
2
 ada banyak istilah yang 

lahir dan hampir sama maksud dan maknanya yang berkaitan dengan kata hijab. 

Nazarudin Umar dalam tulisannya mengatakan bahwa dalam vocabulary Arab 

pada masa Rasulullah, pakaian wanita dikenal dengan beberapa istilah, seperti 

khimar, pakaian yang khusus menutupi bagian kepala, dir’, pakaian yang khusus 

menutupi bagian badan, niqob dan burq adalah pakaian yang khusus menutup 

                                                           
1
 F. Guindi, Jilbab :Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan, (Jakarta: Serambi 

Ilmu Semesta, 2006), h. 250 
2 Nurul Haromaini,Studi Analisis Pemaknaan Hijabers Community Surabaya Terhadap 

Hijab Dalam Film 99 Cahaya Di Langit Eropa, Commonline Departemen Komunikasi Vol. 3/ No. 

3, h. 569 

1 



2 
 

 

daerah muka kecuali pada bagian bola mata, idzar, yaitu pakaian yang berjahit 

yang menutupi anggota badan sampai ke bagian kaki, rida’ pakaian luar yang 

menutupi bagian atas badan ke bagian bawah di atas, idzar, dan jilbab yaitu 

kerudung yang menutupi bagian luar kepala, termasuk yang menutupi dir’ dan 

khimar,
3
 ada juga istilah satr yang berarti penutup yang sering digunakan oleh 

ahli fikih (ahli hukum Islam)
4
.  

Makna dari hijab sangatlah tergantung dimana wanita tersebut hidup, 

konteks mereka, dan cara mereka berusaha untuk mendefinisikan diri mereka 

sendiri. Istilah hijab secara umum di Timur Tengah berarti pemisah atau dinding 

pemisah yang kemudian berkembang menjadi penutup seluruh tubuh wanita, 

sedangkan di Indonesia sendiri pemaknaan tentang hijab memiliki interpretasi 

yang berbeda-beda. Pada tahun 1980-1990-an, istilah hijab sebelumnya dikenal 

dengan sebutan jilbab atau kerudung, yang dalam Islam jilbab berasal dari kata 

jalaba yang artinya menghimpun atau membawa
5
. Jilbab merupakan pakaian 

penutup aurat yang menutupi seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak 

tangan
6
.   

Jilbab pada awal kemunculannya merupakan penegasan dan pembentukan 

identitas keberagamaan seseorang
7
, dan dianggap sebagai simbol busana kaum 

pinggiran dan hanya dikenakan pada acara yang berkaitan dengan ritual 
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keagamaan, hanya perempuan yang bergelar hajjah saja yang terus mengenakan 

jilbab kemanapun ia pergi
8
.   

Istilah hijab, menurut Fatimah Mernissi telah menimbulkan kontroversi, 

dahulu, kata hijab bermakna pemisah atau tabir yang semakna dengan kata curtain 

dalam bahasa Inggris, tetapi kemudian terjadi-meminjam istilah Nazarudin Umar-

depolitisasi dalam sejarah wanita Islam yang kemudian berubah makna dan 

maksud yaitu bermakna kerudung atau jilbab (veil).  Nazarudin Umar mengatakan 

bahwa istilah ini hanya dikenal di Timur Tengah, namun hari ini justru kata hijab 

di Asia Tenggara dan khusunya di Indonesia menjadi lebih tren atau lebih 

komersil dari kata yang lainnya.  

Istilah hijab Pada tahun 2010-an, di Indonesia mulai dikenal dengan tren 

yang dikemas secara modern, fashionable dan stylish, sekumpulan muslimah kota 

yang menamakan diri sebagai Komunitas Hijabers, rupanya menjadi motor 

penggerak dari lahirnya gaya berhijab yang khas tersebut, hal ini terlihat dari 

model, corak dan warna yang ditampilkan, salah satu yang khas adalah dari 

perhatiannya pada kerudung penutup kepala yang dimodifikasi dengan aksesoris 

yang sangat mencolok dan kentara sebagai ciri khas utama mereka.  

Gaya-gaya berhijab sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan ragam 

cara dalam berpakaian muslimah kota saat ini semakin berkembang dengan tidak 

hanya mengutamakan prinsip syariat Islam pada satu sisi, tetapi juga 

menampilkan cara berpakaian yang dapat mengikuti mode dan tren masa kini.  
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Ragam penampilan muslimah kota dalam berhijab ini tidak hanya 

membentuk citra sebagai pakaian “ala Islam” tetapi juga memberikan sesuatu 

yang berbeda dalam gerak mode dan tren muslimah perkotaan, dari sisi fashion 

style-nya saja misalnya, mereka sangat kreatif dalam menciptakan style-style baru 

yang out-of-the-box, lain dari biasanya, mereka berhasil menciptakan tren fashion 

style yang uniquely modern dan stylish, mendobrak pakem dan membuktikan 

bahwa berbusana muslim justru akan menambah cantik dan anggun penampilan 

seorang muslimah.  

Muslimah perkotaan terlihat disini tampak adanya usaha untuk mencari 

identitas baru dengan menggambarkan atau menarasikan ulang persoalan hijab 

dengan interpretasi ajaran dan performa yang berbeda dengan lebih fashionable 

namun tetap dianggap syar’i dengan mengakomodasi kemodernan, ketika 

berbicara tentang usaha pencarian identitas baru, Manuel Castells dalam The 

Power of Identity menuliskannya dalam tiga proposisi.
9
  

Pertama, Legitimazing Identity, yang mana diperkenalkan oleh institusi 

yang dominan dalam satu masyarakat. Institusi inilah yang kemudian melakukan 

rasionalisasi atas identitas yang ingin mereka internalisasikan kepada anggota 

masyarakat melalui simpul aktor-aktornya.  

Kedua, Resistance Identity, yang mana terjadi ketika aktor-aktor merasa 

bahwa proses legitimizing identity mengalami penurunan nilai, sehingga dengan 

kondisi yang demikian akhirnya membawa mereka untuk melakukan suatu 

tindakan oposisi atas proses legitimizing identity yang dilakukan oleh institusi 
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http://wwww/


5 
 

 

dominan. Ketiga, Project Identity, akan terjadi ketika aktor-aktor sosial berusaha 

untuk membangun identitas baru yang mendefinisikan mereka kembali dalam 

posisinya ditengah-tengah masyarakat dan selain itu juga berusaha untuk 

melakukan transformasi pada struktur sosial yang ada.  

Usaha pencarian identitas baru itu terepresentasi dalam Komunitas Hijabers 

Bandung yang merupakan kumpulan muslimah perkotaan dengan narasi hijab 

baru yang trendi dan fashionable, jauh dari stigma lama seperti kolot, kaku dan 

tradisional. Performa ajaran agama dengan fashion berupaya ditonjolkan dengan 

mengembangkan tren-tren baru yang mengikuti perkembangan zaman.  

Citra hijab kemudian tidak hanya dipandang secara fungsional-normatif, 

yaitu hijab sebagai pakaian yang mengikuti norma dari ajaran agama, namun lebih 

dari itu, citra hijab bergeser sebagai pakaian yang mengikuti “selera” atas 

“konsumsi budaya” kelas dan identitas sosial ekonomi tertentu yang bersifat 

komersial. Tren hijab, karena adanya berbagai motif yang melatarbelakanginnya, 

kemudian bekembang tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang wajib dan harus 

dilakukan oleh perempuan sebagaimana diajarkan selama ini oleh para elit agama, 

namun saat ini berkembang sebagai komoditas. 

Komunitas Hijabers Bandung juga menunjukkan lahirnya banyak konstruksi 

baru dalam berpakaian dan berpenampilan yang menyandarkan diri pada nilai-

nilai ajaran agama, dalam konteks-konteks tertentu tampak juga akan eksisnya 

kelas menengah baru yang relatif muda dengan anggota kelas yang relatif berusia 

muda juga dengan identitas agama yang melekat dalam diri mereka. Lahirnya 

kelas menengah dalam kalangan muslimah muda kota ini didasarkan pada ciri 
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khas yang mereka buat. Ciri khas itu lahir karena didorong untuk membuat 

sesuatu yang berbeda atau to make distinction from lower class
10

, terlihat dari cara 

mereka membuat dirinya berbeda dengan orang lain melalui lifestyle atau gaya 

hidup baru dengan ciri khas pakaian dan pergaulan dengan kelompok-kelompok 

tertentu. 

Berlatar belakang dari fakta tersebut, menarik dan penting untuk dilakukan 

sebuah penelitian tentang konstruksi identitas wanita muslimah perkotaan pada 

Komunitas Hijabers Bandung. Penelitian ini menjadi sangat penting untuk 

dilakukan, karena munculnya fenomena kelompok muslimah perkotaan ini 

membawa pada keunikan tersendiri, yaitu Komunitas Hijabers sebagai komunitas 

terlembaga yang menyebar dan sangat besar pengaruhnya bagi ekspresi beragama 

dengan kemasan baru berupa hijab. Hijab disini tidak hanya berarti simbol agama 

tetapi juga citra modis fashion yang tumbuh dalam lingkungan perkotaan dengan 

identitas baru melalui transfrormasi hijab yang sesuai dengan selera kaum muda 

dan perkembangan zaman yang berimplikasi bagi perkembangan fashion 

muslimah kaum muda muslimah secara umum. 

 

B.  Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini mengenai Konstruksi Identitas Wanita Muslimah Perkotaan 
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pada Komunitas Hijabers Bandung. Berdasarkan rumusan masalah penelitian 

tersebut maka identifikasi masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Komunitas Hijabers membangun identitas mereka sebagai 

muslimah perkotaan? 

2. Bagaimana Komunitas Hijabers membentuk identitas mereka sebagai 

muslimah perkotaan?  

3. Bagaimana Komunitas Hijabers memperkenalkan identitas mereka sebagai 

muslimah perkotaan? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain;  

a. Untuk mengetahui Komunitas Hijabers membangun identitas mereka 

sebagai muslimah perkotaan.  

b. Untuk mengetahui Komunitas Hijabers membentuk identitas mereka 

sebagai muslimah perkotaan. 

c. Untuk mengetahui Komunitas Hijabers memperkenalkan identitas 

mereka sebagai muslimah perkotaan. 

2. Kegunaan penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah; 

1. Secara Teoretis 

a. Penelitian ini bermanfaat bagi kepetingan ilmu dakwah sebagai salah 

satu penelitian yang berisi cara-cara dan tuntunan untuk menarik 
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perhatian orang lain melalui hijab supaya orang tersebut menganut, 

mengikuti, menyutujui atau melaksanakan apa yang telah diberitakan 

oleh rasul serta mengajak agar menyembah kepada Allah.  

b. Penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan dalam ilmu sosial adalah 

sebagai salah satu representasi, serta realita dari abstraksi teori-teori 

ilmu sosial sehingga dapat menjadi referensi sebagai pedoman bagi 

penelitian lanjutan, khususnya yang berkenaan dengan penelitian 

konstruksi identitas.  

c. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan dan memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam ilmu sosial. 

2. Secara Praktis 

a. Penelitian ini memberikan konstribusi bagi dakwah adalah sebagai 

inovasi baru dakwah diperkotaan dengan memanfaatkan hijab dan 

pakaian muslim sebagai simbol Islam untuk mendorong manusia 

mengikuti petunjuk (agama), menyeru mereka kepada kebaikan dan 

mencegah mereka dari perbuatan munkar agar memperoleh 

kebahagiaan dunia dan akhirat dengan membentuk komunitas-

komunitas yang bercirikan Islam. 

b. Penelitian ini menjadi salah satu referensi bahwa hijab bukan hanya 

persoalan boleh, wajib, mubah dan tidak, namun hijab merupakan 

persoalan yang lebih kompleks dan multidisiplin yang berkaitan 

dengan berbagai fenomena-fenomena lainnya. Misalnya hijab 

berkaitan dengan proses budaya, selera dan agama itu sendiri. 
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c. Penelitian ini dapat menambah beberapa hasil penelitian yang telah 

ada, serta diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih 

lanjut bagi peneliti lain dalam bidang konstruksi identitas 

d. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat sebagai informasi dan 

bahan masukan bagi para komitte, dan anggota Komunitas Hijabers, 

khususnya Komunitas Hijabers Bandung 

 

D.  Kajian Pustaka 

Riset-riset mengenai hijab, jilbab dan Komunitas Hijabers sudah banyak 

dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Karena itu kajian pustaka ini penting 

untuk dipetakan agar peneliti menemukan posisi yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya, yaitu beberapa penelitian yang meneliti tentang hijab, Jilbab dan 

Komunitas Hijabers dari berbagai sudut pandang. 

Penelitian yang akan dilakukan ini mencoba mengisi kekosongan tentang 

penelitian konstruksi identitas wanita muslimah perkotaan yang secara spesifik 

berfokus pada Komunitas Hijabers Bandung. Ada lima hasil penelitian terdahulu 

yang dijadikan kajian pustaka pada penelitian ini.   

Pertama, penelitian Budiastuti
11

 dengan judul “Jilbab dalam Perspektif 

Sosiologi: Studi Pemaknaan Jilbab Di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Jakarta”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

terutama melalui teknik observasi dan wawancara, yang ditujukan untuk menggali 

alasan, motif maupun hal-hal yang dapat melatarbelakangi seseorang untuk 
                                                           

11 Budiastuti, “Jilbab dalam Perspektif Sosiologi: Studi Pemaknaan Jilbab Di lingkungan 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiya Jakarta, (Depok. Tesis pada Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Indonesia. 2012). 
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berjilbab. Berjilbab bagi beberapa mahasiswa maupun dosen dan karyawati 

berada dalam sebuah proses dan melalui perjalanan waktu, yang juga dipengaruhi 

oleh lingkungan sosial yang membentuknya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, studi ini menunjukkan bahwa 

makna jilbab di lingkungan fakultas hukum UMJ, merupakan bagian dari cara 

berpakaian yang bernuansa agama, yang direalisasikan dalam beragam bentuk dan 

model ataupun cara berjilbab yang melekatkan fungsi pakaian, yaitu sebagai 

penutup dan pelindung tubuh, serta memiliki fungsi untuk mempercantik diri dan 

simbol identitas muslim. 

Jilbab pada dasarnya merupakan cara berpakaian yang bernuansa agama, 

dihadapkan pada kenyataan ini maka jilbab difakultas hukum UMJ, meski berada 

pada refleksi bertemunya beragam nilai, yaitu antara nilai kebaikan (moralitas dan 

identitas), kebenaran (norma dan praktek agama) dan kebagusan (estetika dan 

mode), namun nilai kebagusanlah yang lebih menonjol diantara nilai-nilai yang 

lainnya, dengan demikian dikalangan mahasiswi, dosen maupun karyawati 

fakultas hukum UMJ, meski jilbab sebagai bentuk tindakan sosial dan juga telah 

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, namun pemaknaannya terkait pada 

terjadinya kontrol sosial dalam sebuah komunitas. Berjilbab juga merupakan 

refleksi dari berjalannya fungsi solidaritas sosial, keadaan ini sejalan dengan 

keberadaan jilbab yang bernilai netral sebagai benda dan bagian dari cara 

mengomunikasikan pakaian perempuan muslim.  

Penelitian yang dilakukan oleh Budiastuti memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan kali ini dari segi varian identitas sosial jilbab, yang 
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ditunjukkan pada keberadaan model jilbab dan penggalian makna jilbab, 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini meneliti tentang konsep cara 

berpakaian fashionable yang ada dalam diri anggota Komunitas Hijabers.  

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Didin Fahrudin
12

 dengan judul 

“Dampak Psikologis Berbusana Muslimah Terhadap Kesadaran dan Perilaku 

Sosial Keagamaan (Studi Kasus Penelitian di Kalangan Mahasiswi STAIN 

Cirebon). Penelitian ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa idealnya mahasiswa 

STAIN yang berbusana muslimah, memahami bahwa jilbab yang dikenakan 

dalam penampilan sehari-hari mengandung konsekuensi psikologis untuk 

menumbuhkan kesadaran beragama dan perilaku sosial keagamaan yang positif.  

Tipe penelitian yang dipakai adalah tipe penelitian deskriptif dan bersifat 

studi kasus yang dikaji secara kualitatif, sesuai dengan bentuk pendekatan 

penelitian, penulis menekankan pada dua teknik pengumpulan data yaitu 

observasi dan wawancara mendalam yang akan memberikan hasil yang 

komprehensif tentang pemahaman mahasiswi STAIN Cirebon akan busana 

muslimah dan implikasi psikologisnya terhadap perilaku sosial dan kesadaran 

beragama mereka. 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini  bahwa sebagian besar (66,66 %) 

mahasiswi STAIN Cirebon masih memahami jilbab sebagaimana pemahaman 

jilbab yang umum di masyarakat yakni jilbab dalam pengertian hanya sebagai 

kerudung, yaitu kain penutup kepala atau khimar (dalam bahasa Arab), rata-rata 

(96,6 %) mahasiswi yang mengenakan busana muslimah sesuai dengan 

                                                           
12

 Didin Fahrudin, Dampak Psikologis Berbusana Muslimah Terhadap Kesadaran dan 

Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Kasus Penelitian di Kalangan Mahasiswi STAIN Cirebon) 
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pemahamannya menyatakan merasa nyaman dan lebih percaya diri ketika 

mengenakan jilbab, meskipun rasa nyaman dan percaya diri tersebut timbul dari 

alasan yang berbeda.  

Implikasi psikologis dari pemakaian busana muslimah bagi sebagian kecil 

(33,33%) mahasiswi STAIN Cirebon khususnya yang mengenakan jilbab lebar, 

lebih mampu mengendalikan diri dan menjauhkan diri dari perbuatan (akhlaq) 

tercela yang dilarang agama dan perbuatan maksiyat lainnya.  

Mahasiswi STAIN Cirebon yang lain sebagian besar (66,66%), dan 

khususnya pemakai jilbab gaul, perilaku dalam pergaulan merekapun cenderung 

mengikuti perilaku “anak gaul” umumnya, seperti berpacaran, hanging out di 

pusat perbelanjaan, mendatangi konser grup musik favoritnya dan lain-lain. 

Secara psikologis, dampak busana muslimah yang dikenakan mahasiswi STAIN 

Cirebon belum dirasakan secara optimal terhadap tumbuhnya kesadaran beragama 

dan perilaku sosial keagamaan yang positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Didin Fahrudin memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan kali ini jika ditinjau dari penggalian pemahaman 

dan persepsi terhadap pemakaian jilbab, sedangkan yang membedakan dengan 

penelitian kali ini adalah dari segi pengaruh kelompok yang dapat membentuk 

identitas diri.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abd Aziz Faiz
13

 dengan judul 

“Stylish, Trendi Tapi  Syar’i: Komodifikasi, Elitisme, dan Identitas Beragama 

Muslimah Kota Dalam Komunitas Hijabers”. Penelitian ini  menggunakan teori 

                                                           
13

 Abd Aziz Faiz, Stylish, Trendi Tapi  Syar’i: Komodifikasi, Elitisme, dan Identitas 

Beragama Muslimah Kota Dalam Komunitas Hijabers, ( Yogyakrata, Program Studi Agama dan 

Filsafat Konsentrasi Studi Agama dan Resolusi Konflik, 2014) 
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habitus dan konsep selera (taste), dan teori arena (field) dan konsep modal dan 

doxa dari Pierre Bourdieu.  

Metode pengambilan data dilakukan dengan wawancara pada anggota 

Komunitas Hijabers Yogyakarta baik bertemu langsung maupun melalui 

balackberry massanger dan whatsapp, dilakukan pula dengan metode observasi 

yang dilakukan sejak lama dengan mengikuti beberapa program komunitas ini, 

kemudian dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari penelitian-

penelitan yang ada, baik itu skripsi maupun tesis. Teknik Dokumentasi ini juga 

diperoleh dengan menelusuri data mentah yang berserakan di internet berupa 

vidio yang mereka upload di youtube, dan berbagai kegiatan yang mereka publish 

di facebook, twitter dan web resmi mereka, serta laporan-laporan dari media. 

Penelitian ini mengungkapkan bahwa pertama, kondisi ekonomi dan tingkat 

literasi yang tinggi Muslimah kota dalam Komunitas Hijabers membawa pada 

ekspresi keberagamaan mereka dengan melakukan praktik pembedaan dan 

terciptanya pasar melalui konstruksi komodifikasi simbol Islam berupa hijab.  

Konstruksi komodifikasi itu dilakukan dengan 1) spritualisasi, 2) 

modifikasi, dan 3) komoditisasi, dengan membangun relasi kohesifitas agama dan 

pasar melalui sistem komunitisasi fundom hijab. Dalam konteks inilah Islam 

sebagai agama, diperlakukan sebagai legitimasi moral dan spritual yang 

didasarkan pada logika, prinsip dan model pasar.  

Kedua, hijab stylish dijadikan sebagai simbol elit melalui praktik 

komodifikasi. Mereka melakukan praktik pembedaan dengan menjadikan hijab 

sebagai simbol elit berdasarkan salera kelas, citra, dan hasrat untuk tampil religius 
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dan modern dengan modal yang mereka miliki. Hal ini tampak dari ekspresi 

elitisme keberagamaan mereka, yaitu 1) elitisme performatif, 2) elitisme 

kelompok, dan 3) elitisme kelas sosial baru. Ketiga, muslimah kota dalam 

Komunitas Hijabers aktif mengkonstruksi kesalehan beragama di ruang publik 

dengan identitas beragama yang sesuai dengan selera dan jiwa anak muda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abd Faiz Aziz memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan kali ini dari segi fenomena Komunitas Hijabers 

dengan hijab trendi ala mereka dan identitas beragama yang sesuai dengan selera 

anak muda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini meneliti tentang 

bangunan identitas diri anggota Hijabers yang memperlihatkan siapa diri anggota 

sebenarnya dan persamaan dengan sesama anggota serta apa yang membedakan 

antara anggota kelompok satu dengan kelompok yang lain.  

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh  Budi S. Endah
14

 dengan judul 

“Strategi Komunikasi Hijabers Community Regional Yogyakarta dalam Menarik 

Minat Penggunaan Hijab ”Ala Hijabers”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana strategi komunikasi yang digunakan dari hijabers 

community regional Yogyakarta dalam menarik minat penggunaan hijab “ala 

hijabers”, bagaimana efektivitas komunikasi yang dilakukan hijabers community 

regional Yogyakarta sehingga menciptakan perubahan minat pada pengguna hijab 

mode konvensional menjadi “ala hijabers”. Serta mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan munculnya ketertarikan terhadap penggunaan hijab “ala hijabers”.  
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Peneliti menggunakan landasan berfikir dengan strategi komunikasi, dimana 

strategi komunikasi mempunyai tahapan-tahapan proses seperti perencanaan, 

implementasi hingga evaluasi. Strategi komunikasi mampu menjelaskan 

bagaimana sebuah proses yang dilaksanakan hijabers community dalam menarik 

minat penggunaan hijab “ala hijabers” telah sesuai dengan tahapan strategi 

komunikasi dengan benar atau belum.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif deskriptif. Hijabers community belum seutuhnya 

menggunakan strategi komunikasi, karena tidak mempunyai landasan yang 

terstruktur dalam hal pemilihan media dan audiens serta dalam proses evaluasi, 

akan tetapi, proses yang terjadi telah berhasil mengubah minat masyarakat untuk 

merubah penggunaan hijab dari konvensional menjadi “ala hijabers”, perubahan 

minat yang signifikan terlihat dari para pengguna hijab. Pengguna hijab yang 

menjadi anggota dan pernah mengikuti kegiatan hijabers community cenderung 

lebih intensif dalam hal pemakaian hijab “ala hijabers”, lain halnya yang sekedar 

mengetahui keberadaan hijabers community dan style berhijab yang diciptakannya 

cenderung masih lebih sering menggunakan hijab konvensional. 

Penelitian yang dilakukan oleh Budi S. Endah memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan kali ini ditinjau dari Komunitas Hijabers mampu 

menciptakan cara-cara penggunaan hijab yang sangat variatif yang membuat 

penggunaan hijab  lebih terkesan trendi dan tidak monoton serta tidak 

meninggalkan unsur syar’i, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini meneliti 



16 
 

 

tentang hijab yang merupakan perpaduan antara pemahaman agama dan mode 

dapat menghasilkan identitas tertentu.  

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dini Utami
15

 dengan judul 

“Pemaknaan Jilbab sebagai Simbol Wanita Muslimah pada Komunitas Bengkulu 

Hijabers Community bertujuan untuk mengetahui pemaknaan jilbab pada 

komunitas Bengkulu Hijabers Community dalam kajian teori interaksi simbolik, 

serta untuk mengetahui bagaimana pergeseran nilai dalam penggunaan jilbab pada 

komunitas Bengkulu Hijabers Community. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif, yaitu untuk menjelaskan lebih dalam mengenai pemaknaan jilbab 

sebagai simbol wanita muslimah pada komunitas Bengkulu Hijabers Community.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui data primer 

merupakan data utama yang dapat diperoleh dari wawancara mendalam dengan 

informan penelitian juga menggunakan data sekunder seperti buku, jurnal, artikel 

online, makalah, dan tulisan.  

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemaknaan jilbab yang ingin 

ditampilkan oleh anggota Bengkulu Hijabers Community tersebut bukan hanya 

sebuah simbol sebagai wanita muslimah saja tetapi juga menampilkan bahwa 

wanita muslimah bisa tetap tampil modis dengan jilbab yang digunakan. 

Perkembangan tren jilbab yang sangat berkembang pada saat ini sangat 

mendukung para anggota Bengkulu Hijabers Community untuk bisa tampil modis. 

Anggota Bengkulu Hijabers Community dalam memahami pergeseran nilai, 

bahwa selama penggunaan jilbab yang digunakan masih dalam lingkup syariat 
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Ilmu Politik UNIB. 2012) 



17 
 

 

Islam merupakan sebuah hal yang positif, walaupun terkadang masih ada 

beberapa wanita muslim yang menggunakan jilbab hanya untuk mengikuti tren 

fashion. Penggunaan jilbab dengan berbagai model pada saat ini bagi ketua MUI 

Provinsi Bengkulu bukan sebuah pergeseran nilai, tetapi perbedaan persepsi 

terhadap model jilbab itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dini Utami memiliki persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan kali ini dari segi pemaknaan jilbab yang ingin 

ditampilkan oleh anggota Hijabers Community bukan hanya sebuah simbol 

sebagai wanita muslimah saja tetapi juga menampilkan bahwa wanita muslimah 

bisa tetap tampil modis dengan jilbab yang digunakan, adapun yang 

membedakannya dengan penelitian kali ini yaitu makna penggunaan Jilbab oleh 

Komunitas Hijabers didasarkan pada realitas yang ada. 

Kajian pustaka yang telah diuraikan diatas, dibuat menjadi tabel untuk 

menyederhanakan sejumlah hasil penelitian yang dijadikan kajian pustaka dalam 

penelitian ini. Tujuan dibuatnya tabel tersebut, agar pemetaaan aspek perbedaan 

dan relevansi penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan ini 

menjadi lebih jelas.  
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E. Kerangka Teori  

Penelitian tentang konstruksi identitas wanita muslimah perkotaan pada 

Komunitas Hijabers Bandung, akan ditelaah secara mendalam dan dianalisis 

menggunakan teori Modus Eksistensi, Fashion Sebagai Komunikasi dan Identitas.   

Konsep pertama yang digunakan adalah To Have or To Be dari Erich 

Fromm, dalam bukunya Erich Fromm menyatakan bahwa ada dua modus 

eksistensi manusia dalam masyarakat kapitalis.
16

 Pertama “memiliki” (to have). 

modus ini cenderung tidak sehat karena dalam modus ini, eksistensi manusia 

menjadi utuh dengan membeli, memiliki, dan terobsesi pada sesuatu. 

 Kedua “menjadi” (to be). Kebalikan dari to have, to be cenderung bersifat 

positif, sehat, dan mengaktualisasikan kesejatian manusia, dalam modus ini 

seseorang merasa utuh dengan bekerja, berproses, merealisasikan dirinya, dengan 

kata lain sebuah proses “menjadi” seseorang yang beridentitas. Isu yang ditelaah 

oleh Fromm ini sangat dekat dengan masyarakat modern dimana identitas dan 

eksistensi berbanding lurus dengan banyaknya barang bermerk mahal yang 

dimiliki, dimana kegemaran akan berbelanja lebih menuruti gengsi daripada 

kebutuhan. 

Formm menjelaskan lebih lanjut bahwa kodrat manusia bukanlah 

sekumpulan potensi tertentu yang hanya sekedar menerima apa yang didapat dari 

lingkungan budaya, tetapi ada faktor inner yang merupakan dorongan eksistensial 

manusia, yang terdiri atas dorongan yang produktif dan nonproduktif, dorongan 

produktif identik dengan sikap cinta akan kehidupan yang berakar, sedangkan 
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dorongan non-produktif identik dengan sikap destruktif-nekrofilik yang 

dicerminkan oleh sikap reseptif, eksploitatif, menimbun serta karakter pasar.  

Dorongan eksistensial produktif dan nonproduktif ini berakar dalam 

orientasi hidup manusia. Struktur sosial masyarakat modern saat ini menurut 

Fromm telah membentuk watak sosial yang pasif-non produktif yang berakarkan 

pada orientasi to have, sehingga perlu adanya kesadaran baru untuk merombak 

orientasi ini. Kebudayaan modern seolah-olah telah memberikan pola-pola yang 

memungkinkan mereka hidup seutuhnya, dalam pandangan Fromm walaupun 

kebudayaan modern kurang memberi gerak bagi upaya menumbuhkan orientasi to 

be, orientasi ini akan selalu ada, karena merupakan orientasi dasar yang melekat 

dalam diri manusia, dengan demikian, harapan untuk menumbuhsuburkan 

orientasi ini terbuka lebar, ditandai dengan munculnya kesadaran bahwa atas dasar 

pertimbangan ekonomi dan profit semata-mata, seseorang tidak akan mencapai 

kebahagiaan, tanda lain yang memberikan harapan adalah meningkatnya 

ketidakpuasan terhadap sistem sosial yang ada, mereka tidak bahagia karena 

merasa terpencil dan karena “kebersamaan” mereka terasa hampa, mereka 

merasakan kemandulan dan tidak bermaknanya hidup yang mereka jalani.  

Oleh karena itu, konsepsi masyarakat ideal yang harus diwujudkan adalah 

masyarakat yang berhubungan satu sama lain dengan penuh cinta, berakar pada 

ikatan persaudaraan dan solidaritas, dalam pandangan Fromm, individu akan 

mencapai hakikat manusiawi seutuhnya di dalam lingkungan masyarakat yang 

memberi ruang bagi individu untuk mencapai pengertian tentang diri dengan 

mengalami dirinya sebagai subjek dari potensinya, bukan dengan bertindak sesuai 
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konformitas. Fromm mengusulkan suatu nama untuk masyarakat yang sempurna 

tersebut, yaitu Sosialisme Komunitarian Humanistik.
17

 

Manusia adalah pribadi yang mandiri, sendiri, tetapi manusia juga tidak bisa 

menerima kesendirian. Manusia berusaha mengatasi perasaan kesendirian dan 

terisolasi dengan jalan menyatukan diri dengan orang lain supaya lebih dikenal, 

dimana dia harus tetap aktif dan kreatif, yang pada akhirnya cenderung 

menghasilkan sikap narsis dan bergaya hedonis, misalnya banyak menghabiskan 

waktu di luar rumah, senang membeli barang-barang yang berharga mahal dan 

bermerek, dengan sikap seperti itu, mereka akan mudah masuk dan diterima oleh 

kelompok-kelompok sosial tertentu, serta menjaga image eksistensinya agar lebih 

menunjang di lingkungan pergaulannya, pada saat yang bersamaan, manusia juga 

ingin menunjukkan eksistensi dirinya dengan peningkatan diri, bekerja, bertujuan 

dan bebas, berubah dari makhluk ciptaan menjadi pencipta. Seperti menjadi 

keterhubungan, transendensi bisa positif (menciptakan sesuatu) atau negatif 

(menghancurkan sesuatu). 

Konsep kedua yang digunakan adalah Fashion Sebagai Komunikasi, dari 

Malcolm Barnard. Fashion tidak hanya menyangkut soal busana dan aksesoris 

semacam perhiasan seperti kalung dan gelang, akan tetapi benda-benda fungsional 

lain yang dipadukan dengan unsur-unsur desain yang canggih dan unik menjadi 

alat yang dapat menunjukkan dan mendongkrak penampilan si pemakai.  

Ketika berbicara tentang fashion atau pakaian sesungguhnya berbicara 

tentang sesuatu yang sangat erat dengan diri kita, tidak heran, jika dalam kata-kata 
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Thomas Carlyle, pakaian menjadi “perlambang jiwa” (emblems of the soul). 

Pakaian bisa menunjukkan siapa pemakainya, dalam kata-kata tersohor dari 

Umberto Eco, “I speak through my cloth”. (Aku berbicara lewat pakaianku). 

Pakaian yang kita kenakan membuat pernyataan tentang busana kita, bahkan jika 

kita bukan tipe orang yang terlalu peduli soal busana, orang yang berinteraksi 

dengan kita tetap akan menafsirkan penampilan kita seolah-olah kita sengaja 

membuat suatu pesan. Pernyataan ini membawa kita pada fungsi komunikasi dari 

pakaian yang kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam suasana 

formal maupun informal.
18

 

Fashion memiliki nilai-nilai yang ingin dipromosikan atau dikomunikasikan 

melalui apa yang ditampilkan. Fashion merupakan sebuah bentuk dari ekspresi 

individualistik. Fashion atau pakaian adalah cara yang digunakan individu untuk 

membedakan dirinya sendiri sebagai individu dan menyatakan beberapa 

keunikannya, penggunaan warna merupakan salah satu cara berekspresi.  

Fashion merupakan fenomena komunikatif dan kultural yang digunakan 

oleh suatu kelompok untuk mengonstrusikan dan mengomunikasikan identitasnya, 

karena fashion mempunyai cara nonverbal untuk memproduksi serta 

mempertukarkan makna dan nilai-nilai. Fashion sebagai aspek komunikatif tidak 

hanya sebagai sebuah karya seni akan tetapi fashion juga dipergunakan sebagai 

simbol dan cerminan budaya yang dibawa. 

Fashion atau pakaian yang dipakai juga bisa menampilkan berbagai fungsi. 

Sebagai bentuk komunikasi, pakaian bisa menyampaikan pesan artifaktual yang 
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bersifat nonverbal. Pakaian bisa melindungi kita dari cuaca buruk atau dalam 

olahraga tertentu dari kemungkinan cedera. Pakaian juga mambantu kita 

menyembunyikan bagain-bagian tertentu dari tubuh kita dan karenanya pakaian 

memiliki suatu fungsi kesopanan (modesty function). Menurut Desmond Morris, 

dalam Manwatching: A Field Guide to Human Behavior, pakaian juga 

menampilkan peran sebagai pajangan budaya (cultural display) karena ia 

mengomunikasikan afiliasi budaya kita. Mengenali negara atau daerah asal-usul 

seseorang dari pakaian yang mereka kenakan pakaian bisa menunjukkan identitas 

nasional dan kultural pemakainya.
19

 

Bedasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bawah orang yang berinteraksi 

dengan anda akan menafsirkan penampilan anda dengan seolah-olah anda sengaja 

membuat suatu pesan, yang pada akhirnya akan membuat kesimpulan tentang 

siapa anda sebagian juga lewat apa yang anda pakai, apakah kesimpulan tersebut 

terbukti akurat atau tidak, tak ayal ia akan memengaruhi pikiran orang tentang 

anda dan bagaimana mereka bersikap pada anda. Kelas sosial anda, keseriusan 

atau kesantaian anda, sikap anda, afiliasi politik anda, keglamoran atau 

keeleganan anda, sense of style anda dan bahkan mungkin kreatifitas anda akan 

dinilai sebagaian dari cara anda berbusana. 

Konsep ketiga yang digunakan adalah konsep identitas dari Manuel 

Castells
20

, dalam salah satu triloginya yaitu The Power of Identity menjelaskan 

                                                           
19

 Idy Subandy Ibrahim. Budaya Populer Sebagai Komunikasi. Yogyakarta: Jalasutra, 

2007), h. 243.   
20

 M. Nurun Najib, (2013) Konstruksi Identitas Keagamaan (Studi tentang Pondok 

Pesantren Al-Mukmin Ngruki dengan Masyarakat Lokal),  [Online] h.6 dari 23 halaman. Tersedia. 

http://wwww. researchgate.net/publication /269102959, (diakses 10 Januari 2016) 

 

http://wwww/


23 
 

 

bahwa keberadaan identitas akan bisa terbentuk hanya ketika ada internalisasi,  

maka asumsi yang dibangun oleh Castells, karena berangkatnya identitas ini dari 

internalisasi, yang mempengaruhi identitas adalah proses pemaknaan daripada 

aturan yang telah ditetapkan oleh satu institusi.  

Castells mengemukakan lebih lanjut bahwa identitas merupakan sumber 

makna (pemaknaan) dan pengalaman orang. Proses pengkonstruksian makna 

tersebut didasarkan atas sebuah atribut kultural, atau terkait dengan seperangkat 

atribut kultural, dimana diprioritaskan diatas sumber-sumber pemaknaan yang 

lain, ini yang menyebabkan identitas bersifat majemuk atau jamak (pluraty of 

identities), akibatnya kejamakan identitas menjadi sumber tekanan dan kontradiksi 

baik dalam self-representation maupun social action, ini yang menyebabkan 

mengapa identitas harus dibangun.  

Merujuk pada apa yang disampaikan Manuel Castelles dengan jelas 

mengatakan bahwa “The construction of identities uses building materials from 

history, from geography, from biology, from productive and reproductive 

institutions, from collective memory and from personal fantasies, from power 

apparatuses and religious revelations”. Castells memandang identitas dari level 

komunitas, menerjemahkan identitas sebagai sesuatu yang kolektif bukan 

individu. Konsep identitas yang dijelaskannya menjadi sangat berkonsep 

kelompok seolah menegaskan bahwa di dalam diri individu itu sendiri ada 

perasaan sense of belonging and sense of difference yang mampu dikonstruksikan 

                                                                                                                                                               
 



24 
 

 

sendiri, artinya pembentukan awal identitas berada di level individual dan 

mungkin saja antara satu dengan yang lainnya berbeda.  

Konstruksi identitas sendiri dalam prosesnya sangat bergantung pada 

beberapa hal, diantaranya bersumber dari konteks sejarah, geografi, biologi, 

institusi produktif dan reproduktif, memori kolektif, fantasi personal, kekuasaan 

dan juga sisi-sisi keagamaan. Sehingga dalam era informasi (information age) 

seperti sekarang ini. Menurut Castells, tidak hanya akan melahirkan masyarakat 

jaringan (network societies) semata, tetapi juga turut mempengaruhi perubahan 

dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya bidang politik, budaya, ekonomi, 

dan juga kebudayaan. 

Identitas dengan kata lain,  jika dilihat dari bentuknya dapat dipilah menjadi 

identitas individu dan identitas kolektif. Castells sependapat, berdasarkan fakta 

dan dalam perspektif sosiologi bahwa semua identitas adalah terkonstruksi 

(dikonstruksikan, dibentuk), bahan-bahan atau material pengkonstruksian tersebut 

adalah berasal dari sejarah, letak geografis, biologi, institusi-institusi produktif 

dan reproduktif, collective memory dan fantasi personal, serta dari kekuasaan 

aparatur-aparatur dan syariah keagamaan, namun bagaimanapun juga individu, 

kelompok sosial mapun masyarakat sekalipun berproses dalam semua bentuk 

material tersebut dan menata kembali pemaknaan individu berdasarkan kondisi 

sosial, proyek budaya yang berakar dari struktur sosial, kerangka ruang dan waktu 

masyarakat. 

 Manuel castells menjelaskan proses konstruksi sosial atas identitas dalam 

The Power of Identity menuliskannya kedalam tiga proposisi. Pertama, 
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Legitimazing Identity, yang mana diperkenalkan oleh institusi yang dominan 

dalam satu masyarakat. Institusi inilah yang kemudian melakukan rasionalisasi 

atas identitas yang ingin mereka internalisasikan kepada anggota masyarakat 

melalui simpul aktor-aktornya.  

Kedua, Resistance Identity, yang mana terjadi ketika aktor-aktor merasa 

bahwa proses legitimizing identity mengalami penurunan nilai, sehingga dengan 

kondisi yang demikian akhirnya membawa mereka untuk melakukan suatu 

tindakan oposisi atas proses legitimizing identity yang dilakukan oleh institusi 

dominan, pada tahapan ini, lantas mereka akan mencoba untuk membangun 

pemakanaan baru akan identitas. Munculnya identitas baru ini yang lantas 

melahirkan adanya politik identitas dalam satu tatanan masyarakat.  

Ketiga, Project Identity, akan terjadi ketika aktor-aktor sosial berusaha 

untuk membangun identitas baru yang mendefiniskan mereka kembali dalam 

posisinya ditengah-tengah masyarakat dan selain itu juga berusaha untuk 

melakukan transformasi pada struktur sosial yang ada.  

Identitas adalah ciri, tanda  dan jati diri yang melekat pada seseorang dan 

yang dapat membedakannya dari orang lain disekitarnya. Identitas tidak hanya 

dimiliki oleh individu tetapi juga oleh kelompok. Identitas menjadi sangat 

kompleks dalam proses pengkonstruksiannya, dalam kasus Manuel Castells 

tertumpu pada masyarakat jaringan yang dapat dikatakan sebagai masyarakat 

modern yang telah memasuki era informasi. 


