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MOTTO 
 

 

 

ِمنَاتَِْْوقُلْ  نَِْْلل ُمؤ  فَظ نَْْأَب َصاِرِهنْ ِْمنْ ْيَغ ُضض  ْيُب ِدينََْْولَْْفُُروَجُهنْ َْويَح 
ِرب نَِْْمن َهاَْظَهرََْْماْإِلْ ِْزينَتَُهنْ  ْيُب ِدينََْْولَْْۖ ُْجيُوبِِهنْ َْعلَىْ ْبُِخُمِرِهنْ َْول يَض 

 …ِْْلبُعُولَتِِهنْ ْإِلْ ِْزينَتَُهنْ 
 

Artinya: 

Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari 

padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke 

dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada 

suami mereka ….” 

(QS. An-Nuur: 31)
1
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Sygma creative media corp), 

hal. 353. 
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ABSTRAK 

Ulfah Nisa Nurul Amalia. Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hijabie 

Community Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2020. 

Kegelisahan penulis melihat nilai-nilai pendidikan Islam kurang dapat 

terimplementasi menjadi alasan penelitian ini. Nilai-nilai pendidikan Islam sangat 

diperlukan agar dapat digunakan sebagai pondasi yang kokoh dalam membentuk 

kepribadian manusia, terutama pada perempuan. Hal ini dirasa cukup penting 

karena perempuanlah yang akan mencetak generasi penerus bangsa. Berdasarkan 

hal tersebut, sangat penting menerapkan nilai-nilai pendidikan Islam pada 

perempuan. Salah satunya yaitu melalui komunitas hijaber seperti yang dilakukan 

oleh Hijabie Community Yogyakarta. Peneliti tertarik untuk meneliti nilai-nilai 

yang terkandung dalam sebuah komunitas hijaber yaitu Hijabie Community 

Yogyakarta. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan mengambil latar Hijabie 

Community Yogyakarta. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga 

disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 

dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di 

tempat penelitian. Pengumpulan data menggunakan metode obsevasi pastisipasi, 

dokumentasi dan wawancara tak berstruktur. Analisis data menggunakan reduksi 

data, triangulasi, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat 

dalam Hijabie Community Yogyakarta yaitu terdapat dalam 3 ajaran Islam yaitu 

akidah, syariah, dan akhlak. Nilai pendidikan Islam terkait akidah yang terdapat 

dalam Hijabie Community Yogyakarta meliputi nilai iman kepada Allah SWT, 

malaikat-Nya, kitab-Nya, rasul-Nya, hari akhir, qadha dan qadar. Nilai pendidikan 

Islam terkait syariah meliputi shalat dan sedekah. Nilai pendidikan islam terkait  

akhlak meliputi nilai silaturahmi dan persaudaraan, nilai persamaan dan keadilan, 

nilai tanggung jawab, kewirausahaan, disiplin, istiqomah, semangat menuntut 

ilmu, dan estetik. (2)  Implementasi nilai-nilai tersebut dilakukan dan diterapkan 

dalam kegiatan-kegiatan dan juga program kerja yang terdapat dalam komunitas 

seperti shalat berjamaah, tadarus, gahtering, bakti sosial, talkshow kewirausahaan, 

dan fashion show. (3) Implikasi yang terjadi pada anggota komunitas juga terlihat 

menuju ke arah yang lebih baik. Implikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

Hijabie Community Yogyakarta meliputi berbagai aspek yaitu kepribadian, 

pendidikan, ekonomi dan juga sosial. 

 

 

 

Kata Kunci : Nilai-nilai, Pendidikan Islam, Hijabie Community. 
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KATA PENGANTAR 

ٍْنِ بِْسِن الٰلِ  ـِ َْح ٰٰوِي اّ ـْ َْح ٍْيَ  ، اّ ّْٰعلَِو ِ َرّةِ ا َّْحْودُ لِله ُ َواَْشَٰهدُ اَىْح  ،اَ هَ اَِلْح الله ّٰ اَْشَٰهٰدُ اَْى ََلاِ

 ِ ٰدًا َرُسْٰىُل الله ٍَْي مَحُمَُْحٍ َوَعلًَ  .ُهَحوْح َسِل َْ ُّْٰو ًِْٰبٍَبِء َوا ِف اَْلَ ََ ََلةُ َواّسْحََلُم َعلًَ اَْش َواّصْح

ٍْيَ  ِِّه َواَْصَٰحببِِه اَْجَٰوِٰع ب بَْعدُ  ،ٰا  .اَهْح

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan petunjukNya sehingga 

penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Nilai-nilai Pendidikan 

Islam dalam Hijabie Community Yogyakarta”. Sholawat serta salam semoga 

selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari 

zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan yang kita nantikan syafaatnya di 

hari kiamat nanti. 

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi 

persayaratan guna mencapai gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin 

terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, 

penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Ibu Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Ibu Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si., selaku ketua Jurusan Pendidikan 

Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam 

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Dr. Muhammad Agung 

Rokhimawan, M.Pd., selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam 
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Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan 
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motivasi, masukan serta kritikan yang membangun selama proses 

penyusunan skripsi ini. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pandangan M. Tholchah bahwa hakikat pendidikan adalah proses 

transformasi, internalisasi, pembiasaan, rekonstruksi, serta penyesuaian 

terhadap nilai. Lebih dari itu, fungsi pendidikan Islam adalah pewarisan 

dan implementasi nilai-nilai Islam. Fungsi lain yaitu memenuhi aspirasi 

masyarakat dan kebutuhan tenaga di semua tingkat dan bidang 

pembangunan bagi terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan ketahanan.
1
 

Namun sekarang ini nilai-nilai pendidikan islam kurang dapat 

terimplementasi dalam kehidupan sehari hari. Hal itu dapat dilihat dari 

permasalahan remaja seperti turunnya moral, pemerkosaan, bullying, 

tawuran, pencurian, aborsi, seks bebas, dsb. Banyak pula dari kaum 

muslimah yang tidak berhijab dan cenderung mengikuti tren pakaian 

budaya barat.
2
 

Permasalahan tersebut baik secara langsung ataupun tidak 

langsung sangat berkaitan dengan persoalan pendidikan Islam. Oleh 

karena itu, nilai-nilai pendidikan Islam sangat diperlukan agar dapat 

digunakan sebagai pondasi yang kokoh dalam membentuk kepribadian 

manusia. Maka dari itu sangatlah penting mengajarkan nilai-nilai 

                                                           
1
Muhammad Tholchah Hasan, Islam dalam Perspektif Sosial Budaya, (Jakarta: Galasa 

Nusantara, 1987), hal.  19. 
2
Ayu Isti Prabandari, “5 Penyebab Kenakalan Remaja, Kurangnya Perhatian hingga 

Faktor Lingkungan”, http://www.merdeka.com dalam google.com. diterbitkan Minggu, 

9 Agustus 2020 pukul 18:50. 

https://www.merdeka.com/reporter/ayu-isti-prabandari/
http://www.merdeka.com/


2 
 

pendidikan Islam terhadap perempuan. Peran perempuan sangat penting 

karena perempuan adalah calon ibu peradaban, calon pencetak generasi 

bangsa. Maka tidak heran jika perempuan memiliki peran penting dan 

dimuliakan dalam Islam. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadits: 

َك،ْ ؟ْقَاَلْأُمُّ َك،ْقَْاَلْثُم َْمن  ِنَْصَحابَتِي؟ْقَاَلْأُمُّ ْالن اِسْبُِحس  ْأََحقُّ َلْهللاِ،َْمن  يَاَْرسُو 

ك ،ْقَاَلْأَبُوْ  َك،ْقَاَلْثُم َْمن  ؟ْقَاَلْأُمُّ  قَاَلْثُم َْمن 

“Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk 

kuperlakukan dengan baik?” Beliau berkata, “Ibumu.” Laki-laki itu 

kembali bertanya, “Kemudian siapa?”, tanya laki-laki itu. “Ibumu”. 

Laki-laki itu bertanya lagi, “Kemudian siapa?”, tanya laki-laki itu. 

“Ibumu”, “Kemudian siapa?” tanyanya lagi. “Kemudian ayahmu”, 

jawab beliau.” (HR Bukhari dan Muslim).
3
 

 

Ada pernyataan bahwa perempuan adalah tiang negara. Kalau 

perempuannya baik, maka baik pula negaranya, sebaliknya jika 

perempuannya rusak, maka rusak pula negara itu. Zaman sekarang ini 

sudah banyak para remaja perempuan yang rusak moralnya dan tidak 

memiliki nilai-nilai pendidikan Islam, maka mempelajari pendidikan Islam 

untuk perempuan sangatlah penting agar dapat mencetak generasi terbaik 

bangsa. 

Banyak akses untuk menyalurkan nilai-nilai pendidikan Islam 

terhadap perempuan, misalnya melalui komunitas. Komunitas menjadi 

salah satu media komunikasi yang dapat menciptakan kedekatan tersendiri 

dengan khalayak. Komunitas dianggap sebagai wadah yang tepat untuk 

berkumpul dan mengekspresikan diri diantara orang-orang yang memiliki 

                                                           
3
Tim Da‟i Zulfah Saudi Arabia, 100 Hadis Populer untuk Hafalan, (Surabaya: Pustaka 

eLBA, 2019), hal. 18. 
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kesamaan hobi, interest, serta visi dan misi. Hal ini dapat terlihat dengan 

banyaknya komunitas-komunitas yang muncul di tengah masyarakat. 

Salah satu komunitas yang muncul adalah komunitas Hijaber yaitu 

Hijabie Community yang akhir-akhir ini banyak diikuti di kalangan remaja 

muslimah Yogyakarta. Yogyakarta merupakan kota pelajar, yang mana 

banyak para pelajar yang datang dari berbagai daerah dan kultur yang 

berbeda. Yogyakarta juga merupakan kota budaya, jadi memilih kota 

Yogyakarta karena Yogyakarta adalah kota pendidikan dan juga kota 

budaya. 

Sejatinya penelitian ini dirasa penting mengingat Hijabie 

Community Yogyakarta memiliki posisi strategis dalam 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam. Selain itu, mampu 

mengajak muslimah untuk berhijab, khususnya di kalangan muslimah 

Yogyakarta. Atika Maulida, selaku ketua Hijabie Community Yogyakarta 

menuturkan bahwa: “Hijabie Community Yogyakarta adalah komunitas 

muslimah yang berkomitmen untuk berhijab dan sebagai wadah untuk 

menuntut ilmu.”
4
  

Hijabie Community adalah organisasi tanpa bentuk (OTB) yang 

memiliki basecamp di daerah Pertokoan Kelurahan wirokerten, 

Banguntapan, Bantul. Hijabie Community Yogyakarta berbeda dengan 

komunitas lain karena komunitas ini menjunjung tinggi nilai egalitarian 

yakni persamaan/kesetaraan antar manusia, baik dalam hal pendidikan, 

                                                           
4
Hasil wawancara dengan Atika Maulida selaku ketua Hijabie Community, pada hari 

Jumat, 31 Januari 2020. 



4 
 

ekonomi, fisik, bangsa, suku, sosial, dsb. Anggotanya pun terdiri dari 

segala golongan, etnis, sosial dan tidak membeda-bedakan antar anggota. 

Sehingga menjadikan Hijabie Community salah satu komunitas hijaber 

favorit yang ada di Yogyakarta dan memiliki banyak anggota.
5
 

Hijabie Community juga merupakan salah satu komunitas hijaber 

yang dapat menepis stigma high/elite pada komunitas hijaber. Sampai 

tahun 2020 sudah mempunyai beberapa cabang di kota kota indonesia. 

Divisi religi dibentuk sebagai sarana komunitas yang memfasilitasi 

anggota dalam bidang keagamaan dan sarana untuk mengimplementasikan 

nilai-nilai pendidikan Islam. Hijabie Community Yogyakarta 

membuktikan bahwa hijab tidak menghalangi muslimah untuk mandiri dan 

berkarya seperti perempuan lainnya. 

Salah satu misi Hijabie Community Yogyakarta yaitu 

mengembangkan potensi, sebagai sarana/tempat menimba ilmu, melatih 

muslimah untuk mandiri, bermanfaat untuk banyak orang, dan mengajak 

para anggotanya untuk belajar dan istiqomah dalam berhijab. Seperti yang 

telah diperintahkan dalam Al Quran surah Al Ahzab ayat 59: 

ٍِْهيْح ِهْي  ًٍَِي َعلَ ٌٍَِي ٌُْد ُّْوْؤِه ًُّ قُْل ِِلَْزَواِجَك َوبٌََبتَِك َوًَِسبِء ا ٌَب أٌََُّهب اٌّْحِب

ًٍوب ـِ ُ َغفُىًرا َر ٌَْي ۗ َوَكبَى اللْح ْفَي فَََل ٌُْؤذَ ََ َِّك أَْدًَٰى أَْى ٌُْع ۚ  ذَٰ  َجََلِبٍِبِهيْح

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu` dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak 

                                                           
5
Hasil observasi pada hari Jumat, 31 Januari 2020. 
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di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang” (QS: Al-Ahzab, 59).
6
 

 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa berhijab adalah suatu ajaran 

islam yang harus dijalankan. Namun sebagian wanita muslimah masih 

belum menjalankan kewajiban ini, baik dengan alasan kurang tahu, 

keengganan, atau alasan lain. Hal tersebut dikarenakan tidak 

terimplementasikannya nilai-nilai pendidikan Islam dengan maksimal. 

Hijabie Community mencoba mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan 

Islam dengan cara modern dan mengajak muslimah Yogyakarta untuk 

istiqomah berhijab. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

komunitas hijaber yaitu Hijabie Community dalam sebuah skripsi yang 

berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hijabie Community”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai Pendidikan Islam apa sajakah yang ada dalam Hijabie 

Community Yogyakarta? 

2. Bagaimana Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hijabie 

Community Yogyakarta? 

3. Bagaimana Implikasi Nilai-nilai Pendidikan Islam terhadap anggota 

Hijabie Community Yogyakarta? 

                                                           
6
Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Terjemah, (Bandung: Sygma creative media corp, hal. 

426. 
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C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hijabie 

Community Yogyakarta. 

b. Mengetahui Implementasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

Hijabie Community Yogyakarta. 

c. Mengetahui Implikasi Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Hijabie 

Community Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis: 

a. Kegunaan Teoritis 

1) Dapat memberikan manfaat teoritis berupa pengetahuan 

mengenai nilai-nilai pendidikan Islam pada Hijabie Community 

Yogyakarta. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan para 

pembaca dalam bidang agama Islam maupun umum. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

bagi para pendidik dan tenaga kependidikan maupun 

masyarakat umum tentang masalah nilai-nilai pendidikan Islam. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan 

bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam permasalahan yang 
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berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam dalam sebuah 

komunitas. 

D. KAJIAN PUSTAKA 

Kajian pustaka merupakan kajian mengenai penelitian-penelitian 

terdahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari pengulangan penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terkait hasil-hasil penelitian skripsi 

yang ada, peneliti tidak menemukan karya yang sama persis dengan 

penelitian yang akan peneliti teliti, adapun yang ditemukan merupakan 

beberapa skripsi yang relevan dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian pustaka yang 

pertama adalah pendekatan fenomenologi. Rumusan masalahnya yaitu 

relevansi fenomena hijabers terhadap nilai-nilai pendidikan Islam bagi 

mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam. Dalam skripsi tersebut 

dibahas mengenai sebab adanya fenomena hijabers, antara lain: 

perkembangan teknologi (internet, media sosial, televisi, dll), adanya 

komunitas hijabers, adanya role model, mayoritas orang Indonesia 

beragama Islam. Dibahas pula mengenai motivasi mahasiswi jurusan 

pendidikan agama Islam angkatan 2013 dalam mengenakan hijab.
7
 

Perbedaannya adalah penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan metodologi kualitatif, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya menggunakan fenomenologi. 

                                                           
7
Siti Arifah Muji Astuti, “Fenomena Hijabers dan Relevansinya dengan Nilai-nilai 

Pendidikan Islam Bagi Mahasiswi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. 
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Persamannya adalah teori dan fokus penelitian pada nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam komunitas hijaber. 

2. Skripsi kajian pustaka yang kedua  membahas mengenai pelaksanaan 

kerjasama antara guru Bimbingan dan Konseling dengan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam upaya internalisasi nilai-nilai 

Pendidikan Agama Islam di MTs Negeri I Yogyakarta bersifat formal 

yaitu sesuai dengan keputusan resmi yang telah ditetapkan madrasah.
8
 

Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kualitatfi. Rumusan 

masalah yang diangkat menegnai bentuk pelaksanaan nilai-nilai 

pendidikan Islam. Perbedaannya dengan  penelitian penulis adalah 

fokus subyeknya yaitu pada komunitas Hijabers. 

3. Kajian pustaka yang keempat adalah Jurnal berjudul “Identifikasi 

Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada 

Pnpm Mandiri”. Dalam jurnal tersebut memfokuskan masalah pada 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam PNPM mandiri. Teorinya 

menggunakan teori mengenai nilai nilai pendidikan Islam. Jenis 

penelitian tersebut yaitu merupakan penelitian kualitatif. Persamaan 

dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu fokus masalah pada nilai-

nilai pendidikan Islam, dan merupakan jenis penelitian kualitatif. 

Perbedaannya pada rumusan masalah, karena penulis merumuskan 

                                                           
8
Muhammad Abdus Salam, “Kerjasama Antara Guru Pendidikan Agama Islam Dengan 

Guru Bimbingan Dan Konseling dalam Proses internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam 

terhadap Siswa Mts negeri I Yogyakarta.”, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. 
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masalah tentang nilai-nilai pendidikan islam dalam komunitas 

Hijaber.
9
 

4. Kajian pustaka yang keempat yaitu jurnal berjudul “Fenomena 

Komunitas Berjilbab; Antara Ketaatan dan Fashion”.
10

 Pendekatan 

penelitian tersebut yaitu menggunakan fenomenologi. Fokus 

penelitiannya mengenai komunitas Hijabers dengan rumusan masalah 

mengenai ketaatan dan fashion. Perbedaan dengan penelitian yang 

penulis lakukan yaitu pada pendekatan penelitian dan juga rumusan 

masalahnya. Penelitian yang penulis lakukan enggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Fokus masalah yang peneliti ambil mengenai 

nilai-nilai pendidikan Islam. Persamaannya adalah fokus penelitiannya 

terhadap komunitas hijabers. 

5. Jurnal yang menjadi kajian pustaka kelima ini merupakan penelitian 

fenomenologi. Dalam jurnal tersebut dibahas mengenai gaya hidup 

beragama komunitas Hijabers di kota Padang. Dijelaskan pula faktor 

terbentuknya komunitas dan juga kegiatan komunitas dan praktik 

keagamaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan fenomenologi.
11

 Perbedaannya dengan penelitian 

yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitiannya. Penelitian 

penulis menggunakan penelitian kualitatif dan memfokuskan pada 

                                                           
9
Bekti Taufiq Ari nugroho dan Mustaidah, “Identifikasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Pnpm Mandiri”, dalam Jurnal Penelitian IAIN Salatiga, 

Vol. 11, No. 1 Februari, 2017. 
10

Hatim Badu Pakuna, “Fenomena Komunitas Berjilbab; Antara Ketaatan dan Fashion”, , 

dalam Jurnal Farabi IAIN Gorontalo, Vol 11. No 2 Desember, 2014. 
11

Elzi Wardani, “Gaya Hidup Beragama Komunitas Hijabers di Kota Padang”, dalam 

Journal of Religion and Society UIN Imam Bonjol Padang, vol. 1 No. 1 Mei, 2019. 



10 
 

nilai-nilai pendidikan Islam. Sedangkan persamaannya adalah fokus 

penelitian pada  komunitas hijaber. 

E. LANDASAN TEORI 

1. Nilai 

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia, nilai berarti “harga 

(taksiran, perbandingan), harga, derajat (pandangan), angka, mutu”.
12

 

Nilai dapat diartikan sebagai konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri 

manusia atau masyarakat, mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar 

dan hal-hal yang dianggap buruk dan salah.
13

 Menurut Zakiyah 

Darajat, mendefinisikan nilai adalah suatu perangkat keyakinan atau 

perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak 

yang khusus kepada pola pemikiran dan perasaan, keterikatan maupun 

perilaku.
14

 

Berdasarkan beberapa pengertian nilai di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pengertian nilai sangatlah luas dan kompleks. Nilai 

merupakan sesuatu yang abstrak, ideal, dan menyangkut persoalan 

keyakinan terhadap yang dikehendaki, dan memberikan corak pada 

pola pikiran, perasaan, dan perilaku. Nilai membantu seseorang untuk 

mengindentifikasikan apakah perilaku tersebut itu baik atau tidak, 

boleh atau tidak boleh, benar atau salah, sehingga dapat menjadi 

                                                           
12

J. S. Badudu, Sutan Muhammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 944. 
13

Muhaimin  dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan 

Kerangka Dasar Operasionalnya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), hal 110. 
14

Zakiah Darajat, Dasar-dasar Agama Islam, (Jakarta : Bulan Bintang, 1984), hal. 260. 
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pedoman dalam bertingkahlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 

sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. 

2. Pendidikan Islam 

M. Yusuf Qardhawy menyatakan pendidikan Islam adalah: 

”Pendidikan manusia seutuhnya; akal dan hatinya; rohani dan 

jasmaninya; akhlak dan keterampilanya” karena itu pendidikan Islam 

menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan damai maupun 

perang, dan menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan segala 

kebaikan dan kejahatanya, manis dan pahitnya.
15

 

Ahmad D. Marimba mendefinisikan pendidikan Islam sebagai 

bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam 

menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-

ukuran Islam.
16

 Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Pendidikan Islam adalah usaha yang dilakukan untuk 

mengembangkan seluruh potensi manusia baik lahir maupun batin agar 

terbentuknya akhlak atau pribadi muslim seutuhnya, menyangkut 

aspek jasmani dan rohani. 

Dapat dikatakan pula bahwa pendidikan Islam adalah usaha yang 

diarahkan kepada pembentukan kepribadian seseorang yang sesuai 

dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, 

                                                           
15

M Yusuf Qardhawy, Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna, terjemah 

Bustami A.Ghani dan Zainal Abidin Ahmadd, (Jakarta: Bulan Bintang ,1980), hal. 157. 
16

Ahmad D. Marimba, Pengantar Filsafat Pendidikan islam, (Bandung: PT Al Ma‟arif, 

1989), hal. 23. 
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memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, serta 

bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam.
17

  

3. Nilai-nilai Pendidikan Islam 

Nilai-nilai pendidikan Islam adalah sifat-sifat atau hal-hal yang 

melekat pada pendidikan Islam yang digunakan sebagai dasar manusia 

untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah. 

Dari uraian di atas mengenai pengertian nilai dan pendidikan Islam, 

maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam adalah 

suatu seperangkat keyakinan atau perasaan dalam diri manusia yang 

sesuai dengan norma dan ajaran Islam untuk menciptakan insan kamil 

(manusia sempurna). 
18

 

Menurut Muhammad Alim, pendidikan Islam bertitik tolak 

pada prinsip agama Islam itu sendiri, yang mana Islam mengandung 

tiga komponen pokok/prinsip yang tidak dapat dipisahkan antara satu 

dengan yang lainnya. Ketiga komponen tersebut adalah akidah (iman), 

syariah (Islam), dan akhlak (ihsan). Berikut ini penjelasan dari ketiga 

komponen tersebut: 

a. Akidah 

Akidah secara etimologis berarti yang terikat atau 

perjanjian yang teguh dan kuat, tertanam di dalam hati yang paling 

dalam. Secara terminologis akidah berarti credo, creed yaitu 

keyakinan hidup iman dalam arti khas, yaitu pengikraran yang 

                                                           
17

Zuhairini, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hal. 36. 
18

Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media, 2006), hal. 36. 
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bertolak dari hati. Dengan demikian, akidah adalah urusan yang 

wajib diyakini kebenarannya oleh hati, menentramkan jiwa, dan 

menjadi keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan.
19

 

Pada umumnya, inti materi pembahasan mengenai akidah, 

ialah mengenai rukun iman yang enam, yaitu: Iman kepada Allah 

SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-Nya, hari 

akhir, qadha dan qadar. Hal demikian seperti yang dijelaskan 

dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

“Engkau beriman kepada Allah, dan malaikat-malaikat-Nya, dan 

kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, dan hari akhir, dan engkau 

beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk.” (HR. Muslim)
20

 

Dalam keimanan harus ada keselarasan dan keterpaduan 

antara akidah, syariah, dan akhlak. Iman dalam akidah harus 

dibarengi pula dengan iman dalam syariat, artinya sikap patuh 

hanya kepada perintah dan larangan Allah, sekalipun hal itu berat 

baginya. Selain itu, harus dibarengi pula iman dalam akhlak yang 

berarti menetapkan nilai-nilai baik dan buruk, terpuji dan tercela, 

boleh atau tidak boleh, hanya berdasarkan tolak ukur yang telah 

ditetapkan oleh Allah SWT.
21

 

Akidah sebagai keyakinan akan membentuk tingkahlaku, 

bahkan mempengaruhi kehidupan seorang muslim. Seorang 

                                                           
19

Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 

hal. 124. 
20

Imam Nawawi, Hadits Arba’in Nawawiyah, terj. TimPustaka Nuun, (Semarang: 

Pustaka Nuun, 2012), hal. 4. 
21

Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam..., hal. 128. 
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muslim dalam memahami, mendalami, menghayati dan 

mengamalkan ajaran Islam harus berlandaskan iman yang kuat. 

Bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern pun 

harus berlandaskan dan dikendalikan oleh keimanan. 

b. Syariah 

Syariah menurut bahasa berarti tempat jalannya air, atau 

secara maknawi syariah artinya sebuah jalan hidup yang ditentukan 

oleh Allah sebagai panduan dalam menjalankan kehidupan di dunia 

untuk menuju kehidupan di akhirat. Panduan yang diberikan oleh 

Allah kepada umat Islam dalam membimbing manusia harus 

berdasarkan sumber utama hukum Islam yaitu Al-qur‟an dan As-

sunnah serta sumber kedua yaitu akal manusia dalam ijtihad para 

ulama atau sarjana Islam.
22

 

Syariah adalah suatu sistem norma Ilahi yang mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 

sesama manusia, serta hubungan manusia dengan alam lainnya. 

Kaidah syariah Islam yang mengatur hubungan dengan Tuhan 

disebut kaidah ubudiyah atau ibadah. Kaidah syariah Islam yang 

mengatur hubungan manusia dengan selain Tuhan, disebut kaidah 

muamalat. Jadi, lingkup syariah Islam meliputi dua hal, yaitu 

ibadah dan muamalat. 

                                                           
22

Ibid., hal. 139. 
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Ibadah dalam Islam terdiri dari rukun Islam (syahadat, 

shalat, zakat, puasa, dan haji), ibadah yang bersifat fisik (wudhu, 

mandi, tayamum, doa,membaca Al-Qur‟an, dll), dan ibadah yang 

bersifat kebendaan/materi (kurban, akikah, sedekah, wakaf, hibah, 

dll). Sedangkan muamalah mengatur hubungan seseorang dengan 

lainnya dalam hal tukar menukar harta, seperti: jual-beli, simpan-

pinjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan, itang-

piutang, dll.
23

 

c. Akhlak 

Nilai Akhlak yaitu ajaran tentang hal yang baik dan hal 

yang buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan 

manusia. Akhlak biasa di sebut dengan moral.
24

 Mengutip 

pendapat dari ulama Ibn Maskawaih dalam bukunya Tahdzib al-

Akhlaq yang mendefinisikan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa 

seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa 

terlebih melalui pemikirandan pertimbangan.
25

 

Akhlak ini menyangkut moral dan etika yang bertujuan 

untuk membersihkan diri dari perilaku yang tercela dan menghiasi 

diri dengan perilaku terpuji. Apabila seseorang mempunyai 

perilaku dan perangai yang baik, maka boleh dikatakan bahwa dia 

mempunyai akhlak yang baik. Begitupun sebaliknya, jika 

                                                           
23

Ibid., hal. 143-146. 
24

H. M. Arifin, Ilmu Pendidikan Islam Sekolah: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis 

Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 57. 
25

Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam..., hal. 151. 
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seseorang mempunyai perilaku dan perangai yang buruk, maka 

boleh dikatakan bahwa dia mempunyai akhlak yang buruk. 

Akhlak dalam ajaran Islam mencakup berbagai aspek, 

dimulai akhlak terhadap Allah hingga terhadap sesama makhluk. 

Lebih jelasnya akan dipaparkan menurut Muhammad Alim sebagai 

berikut: 

1) Akhlak Terhadap Allah 

Banyak cara yang dilakukan dalam berakhlak kepada Allah 

dan kegiatan menanamkan nilai-nilai akhlak kepada Allah. 

Diantara nilai-nilai ketuhanan yang sangat mendasar adalah: 

Iman, Ihsan, Taqwa, Ikhlas, Tawakkal, Syukur, Sabar.
26

 

2) Akhlak Terhadap Manusia 

Akhlak terhadap sesama manusia sangat banyak, dan 

berikut ini diantara nilai-nilai tersebut yang patut 

dipertimbangkan, yaitu: 

a) Silaturrahmi, yaitu menyambung rasa cinta kasih sesama 

manusia. 

b) Persaudaraan (ukhuwwah), yaitu semangat persaudaraan.  

c) Persamaan (musawwah), yaitu pandangan bahwa semua 

manusia itu sama harkat dan martabat. 

d) Adil, yaitu wawasan yang seimbang dalam memandang, 

menilai, atau menyikapi sesuatu atau seseorang. 
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Ibid., hal. 153. 



17 
 

e) Baik sangka (khusnudhon), yaitu sikap penuh baik sangka 

kepada orang lain. 

f) Rendah hati (tawadhu’), yaitu sikap yang tumbuh karena 

kesadaran bahwa segala kemuliaan hanya milik Allah. 

g) Tepat janji (al-wafa.), yaitu selalu menepati janji apabila 

membuat perjanjian. 

h) Lapang dada (insyiraf), yaitu sikap penuh kesadaran 

menghargai pendapat dan pandangan orang lain. 

i) Dapat dipercayai (al-amanah), yaitu penampilan diri yang 

dapat dipercaya. 

j) Dermawan, yaitu sikap memiliki kesediaan yang besar 

dalam menolong sesama manusia.
27

 

Nilai-nilai akhlak terhadap sesama manusia di atas sama 

halnya dengan nilai-nilai ketuhanan yang dapat membentuk 

ketakwaan, maka nilai-nilai kemanusiaan yang membentuk 

akhlak mulia di atas tentu masih dapat ditambah lagi dengan 

beberapa nilai yang banyak sekali. 

3) Akhlak Terhadap Lingkungan 

Yang dimaksud lingkungan di sini adalah segala sesuatu 

yang di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan 

maupun benda-benda yang tidak bernyawa. Pada dasarnya, 

nilai-nilai akhlak terhadap lingkungan ini bersumber dari fungsi 
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manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya 

interaksi manusia dengan sesamanya dan terhadap alam. 

Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, 

serta bimbingan agar setiap makhluk mencapai tujuan 

penciptaanya. Manusia dituntut untuk mampu menghormati 

proses-proses yang sedang berjalan, dan juga proses yang 

sedang terjadi. Hal itu dapat mengantarkan manusia agar 

bertanggung jawab sehingga manusia tidak melakukan 

pengrusakan terhadap lingkungan. Dari uraian di atas 

memperlihatkan bahwa akhlak Islam sangat komprehensif, 

menyeluruh dan mencakup berbagai makhluk yang diciptakan 

Tuhan. Hal yang demikian dilakukan karena seluruh makhluk 

satu sama lain saling membutuhkan.
28

 

4. Hijabers 

Hijabers merupakan bahasa populer yang berasal dari kata Hijab 

dan Ers. Hijab adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah 

penutup atau penghalang yang disini juga bisa dimaknakan sebagai 

jilbab. Sedangkan Ers yang dalam bahasa Inggris dapat berarti sebagai 

pelaku atau orang yang melakukan. Dari pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa hijabers adalah istilah bagi mereka yang menyebut 
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diri mereka sebagai komunitas atau kelompok atau perorangan yang 

berpakaian dengan busana muslimah yang modis.
29

 

Adanya komunitas hijaber memudahkan untuk mengikuti 

perkembangan dan gaya berhijab kekinian. Gaya berhijab yang 

dulunya dikenal monoton, sekarang sudah mengikuti tren. Gaya 

berjilbab dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mampu menarik 

perhatian publik, khususnya kalangan perempuan. Salah satu pencetus 

komunitas gaya berhijab yang dikenal dengan Jilbabers Community 

adalah sekelompok perempuan muda yang berasal dari Jakarta antara 

lain Ria Miranda dan Dian Pelangi pada Maret 2011. Semangat awal 

berdirinya Jilbabers Community adalah mengajak kaum perempuan 

untuk berhijab dengan penampilan modern. Dengan demikian, 

komunitas hijaber menjadi wadah khusus bagi perempuan untuk 

termotivasi memakai jilbab.
30

 

Dewasa ini, banyak kaum perempuan terinspirasi oleh komunitas 

Hijabers, sehingga muncul pelabelan, gaya berhijab dan berbusana ala 

Hijabers. Adanya komunitas hijabers yang memiliki trend gaya 

berbusana tersendiri mampu merubah pandangan bahwa orang berhijab 

terkesan kuno dan kolot menjadi terlihat cantik, modern dan trendy 

                                                           
29

(Diana, Pengertian Hijab yang Sebenarnya; http://trendhijabmasakini.blogspot.co.id/ 

diakses pada tanggal 17 Oktober 2019 pukul 10.00 wib). 
30

Elzi Wardani, “Gaya Hidup Beragama Komunitas Hijabers di Kota Padang”..., hal. 25. 
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dengan cara pemakaian hijab dengan aneka bentuk dan motif yang 

cantik.
31

 

Salah satu komunitas hijabers yang sedang banyak diikuti adalah 

Hijabie Community Yogyakarta. Hijabie Community Yogyakarta 

merupakan komunitas wanita berhijab yang didirikan pada tanggal 22 

November 2014 di Yogyakarta. Sekitar 80 perempuan dari berbagai 

latar belakang dan profesi berkumpul untuk berbagi visi mereka untuk 

membentuk sebuah komunitas yang mengakomodasi kegiatan yang 

terkait dengan hijab dan muslimah.
32

 

Hijabie Community Yogyakarta merupakan organisasi tanpa 

bentuk. Hijabie Community Yogyakarta adalah komunitas muslimah 

yang berkomitmen untuk berhijab dan sebagai wadah untuk menuntut 

ilmu. Yang membedakan Hijabie Community Yogyakarta dengan 

komunitas lain yaitu komunitas ini menjunjung tinggi nilai egalitarian 

yakni persamaan/kesetaraan antar manusia, baik dalam hal pendidikan, 

ekonomi, fisik, bangsa, suku, sosial, dsb. Anggotanya pun terdiri dari 

segala golongan dan tidak membeda-bedakan antar anggota.
33
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Ummul Baroroh, dkk., “Strategi Komunikasi Hijabers Semarang dalam Mensyiarkan 

Hijab Pada Muslimah Muda di Semarang” dalam Islamic Communication Journal, vol. 2 No. 1 

(Januari 2017), hal. 21. 
32

Hasil wawancara dengan Atika Maulida selaku ketua Hijabie Community pada hari 

Jumat, 31 Januari 2020. 
33

Hasil observasi pada hari Jumat, 31 Januari 2020. 
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F. METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga 

disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti 

mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan 

berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian 

kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang 

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya.
34

 

Penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian kualitatif 

deskriptif. Deskriptif menurut Suharsimi Arikunto adalah penelitian 

yang menggambarkan apa adanya. Metode deskriptif dapat diartikan 

sebagai prosedur atau cara untuk menyelesaikan masalah dengan 

memaparkan keadaan objek yang diteliti baik itu seseorang, 

masyarakat, dan lembaga sebagaimana mestinya berdasarkan fakta 

yang ada.
35

 

2. Subyek Penelitian 

Subyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang 

yang menjadi sumber atau informan dalam melakukan penelitian dan 

dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian yang sedang 

                                                           
34

Lexy J. Moleong, Metodologi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2013), hal. 3. 
35

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Bina 

Karya, 2002), hlm. 309. 



22 
 

dilakukan. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik berdasarkan tujuan-tujuan tertentu (purposive 

sampling). Menurut Arikunto, purposive sample adalah sampel 

bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan 

atas sastra, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan 

tertentu.
36

 Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang akan menjadi 

informan yaitu: 

a. Ketua dan pengurus Hijabie Community Yogyakarta. 

Ketua dan pengurus yang program kerjanya akan 

dilaksanakan oleh Hijabie Community Yogyakarta berjumlah 8 

orang. 

b. Anggota Hijabie Community Yogyakarta. 

Anggota disini merupakan orang-orang yang telah 

bergabung secara sah tercatat dalam keanggotaan Hijabie 

Community berjumlah 7 orang.  

3. Metode Pengumpulan Data 

Beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data 

yaitu: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
37

 

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi berperan serta 

                                                           
36

Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan Praktik..., hlm. 183. 
37

Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: 

Refika Aditama, 2012), hal. 209. 
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(Participant Observation). Observasi berperan serta (Participant 

Observation) yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Maksudnya adalah peneliti terjun langsung dalam 

mengamati proses implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

Hijabie Community Yogyakarta. 

Metode ini digunakan penulis untuk mengobservasi 

bagaimana implementasi nilai-nilai Pendidikan Islam dalam 

Hijabie Community Yogyakarta. Metode observasi ini juga 

digunakan untuk mengetahui Implementasi nilai-nilai pendidikan 

Islam dalam komunitas, keadaan pengurus dan anggota, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh Hijabie Community Yogyakarta. 

b. Wawancara 

Wawancara yang digunakan yaitu wawancara tak 

berstruktur, yaitu wawancara yang bebas yang mana peneliti hanya 

menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
38

 Peneliti bebas menanyakan apapun selama itu masih 

berpijak pada catatan-catatan mengenai bahasan yang akan 

ditanyakan, sehingga memungkinkan adanya variasi-variasi 

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi saat melakukan 

wawancara. 
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Wawancara dilakukan kepada ketua Hijabie Community, 

pengurus Hijabie Community (7 orang), dan anggota Hijabie 

Community Yogyakarta (7 orang). Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang kegiatan-kegiatan rutin, dan proses 

implementasi nilai-nilai pendidikan islam pada Hijabie Community 

yogyakarta. 

c. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan lain-lain.
39

 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi/data yang mendukung analisis dan 

interpretasi data berupa data berbentuk tulisan, gambar/foto, arsip-

arsip mengenai kondisi secara umum Hijabie Community 

Yogyakarta, baik dari segi letak geografis, sejarah berdirinya, 

struktur organisasi, visi dan misi Hijabie Community yogyakarta, 

serta foto kegiatan yang terkait dengan implementasi nilai-nilai 

pendidikan islam, dan lain-lain. 

4. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 
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kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.
40

 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis yang 

dikembangkan oleh Milles dan Hubberman dengan tiga langkah:
41

 

a. Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan 

transformasi data yang kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan, sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan obyek 

penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian 

sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.  

b. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data dalam skripsi ini merupakan 

gambaran seluruh informasi tentang nilai-nilai pendidikan Islam 

dalam Hijabie Community Yogyakarta. 

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Setelah analisis dilakukan, maka penulis 

dapat menyimpulkan masalah yang telah diteliti. Dari hasil 

pengelolaan dan penganalisisan data ini, kemudian diberi 

intrepretasi terhadap masalah yang akhirnya digunakan oleh 

penulis sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Penulis dapat 
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melihat apa yang diteliti dan menemukan kesimpulan yang benar 

mengenai obyek penelitian. Kesimpulan kesimpulan tersebut juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung.
42

 

Penulis mencatat hasil observasi lapangan dan wawancara 

dengan ketua, pengurus, dan juga anggota Hijabie Community 

mengenai upaya implementasi nilai-nilai pendidikan Islam. Penulis 

mengumpulkan, memilah, mengklasifikasikan, membuat ikhtisar 

tentang upaya implementasi nilai-nilai Pendidikan Islam. Penulis 

membuat kategori data-data tersebut agar mempunyai makna dan 

polsa serta membuat temuan umum. 

5. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan data dari berbagai 

sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengetahui kebenaran data yang telah dikumpulkan.
43

 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil salah satu teknik 

triangulasi, yaitu triangulasi teknik, yaitu menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari 

sumber yang sama. Data tersebut kemudian di deskripsikan, 

dikatagorikan, mana pandangan yang sama dan mana pandangan yang 

berbeda, dan mana yang spesifik dari data tersebut. Data kemudian 
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dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang 

selanjutnya dimintakan kesepakatan.
44

 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi ke 

dalam tiga bagian, yakni bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. 

Bagian awal terdiri  dari halaman judul, halaman surat pernyataan, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan 

daftar lampiran. 

Bagian inti berisi tentang uraian penelitian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab 

sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil 

penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang 

menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. 

Bab I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang 

meliputi latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian 

pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang Hijabie Community 

Yogyakarta. Pembahasan pada bab ini difokuskan pada letak geografis, 

sejarah, visi, misi dan tujuan komunitas, struktur organisasi, keadaan 

pengurus, anggota, dan kegiatan rutin Hijabie Community Yogyakarta. 
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Bab III dalam penelitian ini berisi pembahasan mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam Hijabie Community Yogyakarta. Dalam bab ini 

akan disajikan sejumlah data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya 

dari data tersebut dilakukan analisis data sesuai metode yang digunakan 

untuk mendapatkan jawaban dari penelitian. 

Bab IV dalam penelitian ini berisi penutup yang memuat 

kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Akhirnya, bagian akhir skripsi 

ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait. 

  



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dipaparkan 

pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam Hijabie Community 

Yogyakarta terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 

a. Akidah meliputi nilai iman kepada Allah SWT, iman kepada malaikat-

Nya, iman kepada kitab-Nya, iman kepada rasul-Nya, Iman kepada 

hari akhir, iman kepada qadha dan qadar. 

b. Syariah meliputi nilai shalat dan sedekah. 

c. Akhlak meliputi nilai silaturahmi dan persaudaraan, persamaan dan 

keadilan, tanggung jawab, kewirausahaan, disiplin, istiqomah, 

semangat menuntut ilmu, dan estetik. 

2. Implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Hijabie Community 

Yogyakarta meliputi: 

a. Implementasi nilai iman dalam akidah yaitu salah satunya dengan 

istiqomah berdoa, tadarus, dan istiqomah berhijab. 

b. Implementasi nilai pendidikan Islam dalam syariah yaitu dengan 

melaksanakan sholat berjamaah disaat kegiatan komunitas dan 

bersedekah dengan berbagi kepada anak-anak yatim piatu. 
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c. Implementasi nilai pendidikan Islam terkait akhlak yaitu dengan 

melaksanakan gathering, memberi masing” anggota tanggung jawab 

dalam kegiatan komunitas, membuat acara seminar kewirausahaan, 

membuat acara fashion show, dll.  

3. Implikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Hijabie Community 

Yogyakarta meliputi beberapa aspek yaitu: 

a. Aspek kepribadian, implikasi pada aspek kepribadian meliputi sikap 

senantiasa berlaku baik, lebih percaya diri, meningkatnya sikap 

istiqomah, dll. 

b. Aspek pendidikan, implikasi pada aspek pendidikan meliputi 

meningkatnya semangat menuntut ilmu, meningkatnya ilmu tentang 

agama, meningkatnya kemampuan membaca Al Qur‟an. 

c. Aspek ekonomi, implikasi pada aspek ekonomi meliputi meningkatnya 

pendapatan, mempunyai target pasar yang lebih luas, mendapat ilmu 

tentang kewirausahaan, meningkatkan kreativitas dengan membuat 

karya berupa busana, kemudian dapat mengiklankan produk dalam 

acara fashion show. 

d. Aspek sosial, implikasi pada aspek sosial meliputi bertambahnya 

teman, sikap toleran terhadap sesama, menghargai orang lain dan 

menghargai perbedaan, rasa empati, kemampuan  beradaptasi  dengan 

lingkungannya, tanggungjawab sosial, dan komitmen terhadap 

kewajibannya. 
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B. Saran 

1. Kepada ketua dan pengurus Hijabie Community Yogyakarta. 

a. Memberikan apresiasi kepada anggota yang dapat meningkat ke 

arah yang lebih baik. 

b. Selalu sabar dan menyalurkan ilmunya pada Hijabie Community 

Yogyakarta. 

c. Melakukan upaya yang lebih intensif dan maksimal dalam usaha 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam. 

d. Lebih intens dalam memperhatikan setiap anggota Hijabie 

Community Yogyakarta. 

2. Kepada anggota Hijabie Community Yogyakarta. 

a. Perlu ada kesadaran yang tinggi, sehingga selalu berusaha 

mengikuti segala kegiatan dan program kerja yang diadakan oleh 

Hijabie Community Yogyakarta. 

b. Senantiasa menguatkan komunikasi, saling memberi semangat dan 

kerja sama antar anggota untuk bersama-sama berusaha agar dapat 

menjadi lebih baik. 

C. Kata Penutup 

Demikian skripsi ini ditulis, semoga apa yang telah menjadi kajian 

dari penelitian yang dilakukan penulis dapat memberikan nuansa baru bagi 

dunia pendidikan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat memberikan 

respon positif bagi semua pihak.  
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Alhamdulillah dengan rahmat, hidayah dan inayah Allah yang 

Maha Kuasa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Walaupun dengan 

segala keterbatasan pemahaman dan pengetahuan, tentunya skripsi ini 

masih dikatakan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat 

mengharapkan kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua 

pihak. Akhirnya dengan berakhirnya penulisan skripsi ini semoga 

mendapatkan berkah dari Allah serta dapat diambil manfaatnya oleh 

semua pihak, khususnya pembaca. 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN 

 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak geografis Hijabie Community Yogyakarta. 

2. Kondisi dan Lingkungan Hijabie Community Yogyakarta. 

3. Proses kegiatan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

Hijabie Community Yogyakarta. 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Gambaran umum mengenai sejarah berdirinya dan perkembangan 

Hijabie Community Yogyakarta. 

2. Struktur organisasi dan kepengurusan Hijabie Community Yogyakarta. 

3. Visi dan Misi Hijabie Community Yogyakarta. 

4. Kegiatan atau program kerja yang dilaksanakan oleh Hijabie 

Community Yogyakarta. 

 

C. Pedoman Wawancara Ketua Hijabie Community Yogyakarta 

1. Apakah Hijabie Community Yogyakarta itu? 

2. Bagaimana gambaran umum dan sejarah didirikannya Hijabie 

Community Yogyakarta? 

3. Apa kelebihan/keunikan Hijabie Community Yogyakarta dibandingkan 

dengan komunitas lain? 
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4. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam Hijabie Community 

Yogyakarta? 

5. Bagaimana upaya penerapan nilai-nilai pendidikan islam tersebut? 

6. Apa saja program kerja yang menunjang penerapan nilai pendidikan 

islam di Hijabie Community? 

7. Kapan waktu pelaksanaan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam? 

8. Bagaimana harapan anda terkait implikasi nilai pendidikan islam 

terhadap anggota komunitas? 

D. Pedoman Wawancara Kepada Pengurus Hijabie Community 

Yogyakarta 

1. Menurut anda apa sajakah nilai-nilai pendidikan Islam di komunitas 

ini? 

2. Bagaimana upaya yang diterapkan oleh pengurus terhadap anggota 

dalam upaya implementasi nilai-nilai pendidikan Islam? 

3. Apa sajakah program kerja yang diterapkan dalam upaya Implementasi 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam komunitas ini? 

4. Apa tujuan penerapan nilai-nilai-nilai pendidikan Islam di komunitas 

ini? 

5. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penerapan tersebut? 

6. Kapan waktu pelaksanaan penerapan nilai-nilai pendidikan Islam 

tersebut?  

7. Dimana tempat penerapan nilai-nilai pendidikan Islam tersebut? 
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8. Bagaimana harapan anda terhadap penerapan nilai-nilai pendidikan 

Islam terhadap anggota komunitas? 

9. Bagaimana implikasi yang tampak pada anggota sebelum dan sesudah 

bergabung dengan Hijabie Community Yogyakarta? 

10. Apakah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pengurus apabila ada 

yang melanggar aturan-aturan komunitas? 

E. Pedoman Wawancara Kepada Anggota Hijabie Community 

Yogyakarta 

1. Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam yang terdapat dalam komunitas 

ini? 

2. Apa sajakah program kerja yang diterapkan dalam upaya Implementasi 

nilai-nilai pendidikan Islam dalam komunitas ini? 

3. Kapan waktu pelaksanaan program kerja tersebut? 

4. Dimana tempat pelaksanaan program kerja tersebut? 

5. Bagaimana respon para anggota terhadap penerapan nilai-nilai 

pendidikan Islam di komunitas ini? 

6. Kegiatan seperti apa yang paling anda gemari di komunitas ini, 

mengapa demikian? 

7. Bagaimana perubahan pada diri anda setelah menjalankan program 

kerja yang terdapat dalam Hijabie Community Yogyakarta? 
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Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : Jumat, 31 Januari 2020 

Jam    : 14.00-16.00 

Lokasi    : Basecamp Hijabie Community 

Sumber Data   : Pengamatan lapangan 

 

Deskripsi data: 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, letak geografis 

basecamp Hijabie Community Yogyakarta memiliki lokasi yang strategis dan 

dekat dengan beberapa universitas. Letak basecamp Hijabie Community 

Yogyakarta di depan jalan raya, hal ini mudah dijangkau kendaraan. 

Dalam observasi ini, peneliti mengamati proses kegiatan implementasi 

nilai-nilai pendidikan Islam yang dilaksanakan oleh Hijabie Community 

Yogyakarta. Mengamati bagaimana kegiatan ini dilakukan, siapa saja yang 

mengikuti kegiatan tersebut, bagaimana kegiatan berlangsung dari awal hingga 

akhir. Proses kegiatan berlangsung di basecamp Hijabie Community dimulai 

pukul 14.00-16.00. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam 

Hijabie Community menyusun program kerja dan aturan-aturan untuk anggotanya, 

salah satunya untuk istiqomah berhijab.  
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Interpretasi: 

Dari observasi tersebut, peneliti mendapatkan data terkait letak geografis 

dan pelaksanaan kegiatan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

Hijabie Community Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal   : 16 Februari 2020 

Jam    : 10.00-12.00 

Lokasi    : Basecamp Hijabie Community 

Sumber Data   : Pengamatan Lapangan 

 

Deskripsi data: 

Dalam observasi kali ini peneliti mengamati kegiatan gathering yang 

dilaksanakan oleh divisi Hijabie Community Yogyakarta. Kegiatan diawali 

dengan berdoa bersama terlebih dahulu sebelum kegiatan dimulai. Kemudian 

pembacaan ayat suci alquran oleh divisi religi dan dilanjutkan dengan kegiatan 

belajar membaca alqur‟an. Dalam gathering tersebut juga dibahas mengenai 

kegiatan yang akan dilaksanakan beberapa waktu ke depan yaitu baksos ke panti 

asuhan. Dan mengumpulkan dana dari masing” anggota komunitas. Saat gathering 

tersebut juga da anggota yang membawa cemilan dan di bagikan kepada anggota 

yang lain. 

Interpretasi: 

Dari observasi tersebut, peneliti mendapatkan data terkait pelaksanaan 

gathering dan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam didalamnya. 
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Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

Hari/Tanggal   : Jumat, 31 Januari 2020 

Jam    : 14.00-16.00 

Lokasi    : Basecamp Hijabie Community 

Sumber Data   : Atika Maulida 

 

Deskripsi data: 

Peneliti meminta data tentang gambaran umum Hijabie Community 

Yogykarta. Seperti sejarah, struktur organisasi, visi misi,dan  kegiatan Hijabie 

Community Yogyakarta.  

Interpretasi: 

Dari hasil data yang diperoleh peneliti mendapatkan data yang 

menceritakan sejarah Hijabie Community Yogyakarta hingga dapat berkembang 

sampai sekarang ini. Hal ini dikarenakan semangat ketua yang terus menerus 

untuk meningkatkan kinerja pengurus divisi lewat program kerja divisi sehingga 

diharapkan tujuan dan visi misi dari komunitas tersebut dapat terlaksanakan. 
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Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Jumat, 31 Januari 2020 

Jam    : 14.00-16.00 

Lokasi    : Basecamp Hijabie Community  

Sumber Data   : Atika Maulida 

 

Deskripsi data: 

Informan adalah ketua dari komunitas Hijabie Community Yogyakarta. 

Wawancara kali ini dilaksanakan di basecamp Hijabie Community Yogyakarta. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan menyangkut gambaran umum, sejarah, 

tujuan, alasan didirikannya Hijabie Community Yogyakarta, makna logo 

komunitas dan juga persyaratan serta aturan untuk bergabung dalam Hijabie 

Community Yogyakarta.  

Dalam wawancara kali ini, peneliti menanyakan apakah ada nilai-nilai 

pendidikan Islam, peneliti juga meminta narasumber untuk menjelaskan secara 

detail tentang kegiatan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam Hijabie 

Community Yogyakarta. 

Hasil wawancara menunjukkan terdapat nilai-nilai pendidikan Islam dalam 

Hijabie Community Yogyakarta yaitu nilai pendidikan akidah, nilai pendidikan 

syariah dan nilai pendidikan akhlak. Narasumber juga menjelaskan bentuk-bentuk 

kegiatan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam yang ada dalam Hijabie 

Community Yogyakarta yaitu gathering, tadarus, bakti sosial, fashion show, dll. 
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Interpretasi: 

Dari wawancara tersebut diketahui gambaran umum, alasan dan tujuan 

didirikannya Hijabie Community Yogyakarta. Diketahui pula nilai-nilai 

pendidikan Islam dalam Hijabie Community beserta implementasinya. 
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Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Rabu, 5 Februari 2020 

Jam    : 09.00-11.00 

Lokasi    : UIN Sunan Kalijaga 

Sumber Data   : Killah 

 

Deskripsi Data: 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota, yang masih 

berstatus mahasiswa di salah satu perguruan tinggi ternama di Yogyakarta. 

Wawancara ini merupakan wawancara pertama kali dengan informan dan 

dilakukan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang 

disampaikan menyangkut nilai-nilai pendidikan Islam. Menurutnya, Hijabie 

Community Yogyakarta adalah komunitas yang menjunjung tinggi persamaan dan 

membeda-bedakan antar anggotanya. Dengan bergabung di komunitas ini juga 

menjadikannya memiliki banyak sahabat. Setelah bergabung dengan Hijabie 

Community Yogyakarta pun dia menjadi lebih istiqomah dalam mengenakan hijab 

karena lingkungan komunitas yang baik. 

Interpretasi: 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapat data terkait nilai-nilai 

pendidikan Islam berupa istiqomah, persamaan dank eadilan.  
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Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Rabu, 5 Februari 2020 

Jam    : 09.00-11.00 

Lokasi    : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Sumber Data   : Rafa 

 

Deskripsi Data: 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota, yang sudah 

berstatus karyawan di salah perusahaan di Yogyakarta. Wawancara ini merupakan 

wawancara pertama kali dengan informan dan dilakukan di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Peneliti berupaya mencari informasi tentang nilai-nilai pendidikan 

Islam. Bagaimana Hijabie Community Yogyakarta mengimplementasikan nilai-

nilai pendidikan Islam pada anggotanya. 

Menurut narasumber, ia bergabung dengan Hijabie Community 

Yogyakarta karena ingin menambah wawasan tentang hijab, supaya bisa lebih 

mantap untuk mengenakan hijab dalam kesehariannya. Hijabie Community 

Yogyakarta juga merupakan wadah untuk para muslimah yang ingin berkembang, 

seperti belajar modelling, makeup, desainer, religi, bisnis dan masih banyak lagi. 

Interpretasi: 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan data terkait nilai-nilai 

pendidikan Islam dan ilmu-ilmu yang terdapat dalam Hijabie Community 

Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Selasa, 3 Maret 2020 

Jam    : 13.00-14.30 

Lokasi    : Rumah Thalia 

Sumber Data   : Bety 

 

Deskripsi Data: 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus, yang masih 

berstatus mahasiswi di salah universitas ternama di Yogyakarta. Wawancara ini 

merupakan wawancara pertama kali dengan informan dan dilakukan di UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait 

dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Bagaimana Hijabie Community Yogyakarta 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam pada anggotanya. 

Narasumber menyatakan bahwa dengan mengikuti komunitas tersebut 

berakibat pada meningkatnya ibadah sholat, membaca Al-Qur‟an, gemar 

bersedekah, tanggung jawab dan berperilaku sopan santun. Perusahaan selalu 

menekankan untuk bersikap jujur baik dalam beribadah maupun dalam melakukan 

sesuatu. Narasumber juga menyatakan dengan diamanahi menjadi pengurus 

berarti melatih sikap tanggung jawab atas divisi yang dipegang dan melaksanakan 

program kerja yang telah dirancang. 

Narasumber juga memaparkan bahwa ketika fashionshow dituntut untuk 

menampilkan keindahan busana yang diperagakan. Mereka harus tampil dengan 
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catwalk yang bagus dan makeup yang dipakai juga harus sesuai dengan tema 

busananya. Narasumber juga menuturkan bahwa Fashion show adalah salah satu 

kegiatan yang dia sukai di komunitas ini. 

Interpretasi: 

Dari wawancara tersebut, peneliti mendapat data terkait nilai-nilai 

pendidikan Islam yang terdapat dalam Hijabie Community Yogyakarta dan juga 

implikasinya. 
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Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Minggu, 23 Februari 2020 

Jam    : 19.00-21.00 

Lokasi    : Basecamp Hijabie Community 

Sumber Data   : Tyas 

 

Deskripsi Data: 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus, yang masih 

berstatus mahasiswi di salah universitas ternama di Yogyakarta. Wawancara ini 

merupakan wawancara pertama kali dengan informan dan dilakukan di basecamp 

Hijabie Community Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait 

dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Bagaimana Hijabie Community Yogyakarta 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam pada anggotanya. 

Dari wawancara tersebut narasumber memaparkan bahwa di Hijabie 

Community Yogyakarta ini tidak ada pembedaan golongan baik dari segi fisik, 

ekonomi, pendidikan maupun sosial. Semua anggota sama dan berhak mendapat 

hak yang sama dalam komunitas. Narasumber juga menuturkan bahwa di Hijabie 

Community dia mendapat banyak ilmu dan bisa mempelajari banyak hal. Dalam 

Hijabie Community juga saling tolong menolong dan berbagi ilmu, juga 

dianjurkan untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki pada saat event komunitas. 

Narasumber juga memaparkan mengenai program kerja dan kegiatan yang ada di 

Hijabie Community Yogyakarta. 
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Interpretasi: 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan data mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam dan program kerja divisi Hijabie Community Yogyakarta. 
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Catatan Lapangan 9 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal   : Minggu, 23 Februari 2020 

Jam    : 19.00-21.00 

Lokasi    : Basecamp Hijabie Community 

Sumber Data   : Yola 

 

Deskripsi Data: 

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota, yang masih 

berstatus mahasiswi di salah universitas ternama di Yogyakarta. Wawancara ini 

merupakan wawancara pertama kali dengan informan dan dilakukan di basecamp 

Hijabie Community Yogyakarta. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan terkait 

dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Bagaimana Hijabie Community Yogyakarta 

mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam pada anggotanya. 

Narasumber menuturkan bahwa dalam Hijabie Community Yogyakarta 

terdapat nilai-nilai pendidikan Islam berupa nilai pendidikan akhlak. Nilai 

pendidikan akhlak yang ada seperti disiplin, istiqomah, dan silaturahmi. 

Narasumber juga menuturkan bahwa di Hijabie Community Yogyakarta harus 

disiplin karena ada aturan-aturan komunitas yang berlaku. Seperti dilarang lepas 

copot hijab, bergabung dengan komunitas hijab lain, dll. Jika ada yang melanggar 

maka akan di tegur, jika masih tetap melanggar maka ada konsekuensinya lagi. 

Narasumber juga menuturkan implementasi nilai-nilai pendidikan Islam 

salah satunya dengan berdoa. Implementasinya yaitu setiap akan memulai 
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kegiatan maka akan diawali dengan doa bersama dahulu agar kegiatan dapat 

berjalan dengan lancar. Kemudian semenjak bergabung dengan komunitas Hijabie 

beliau menjadi lebih disiplin karena harus menaati peraturan yang berlaku. 

Interpretasi: 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan data mengenai nilai-nilai 

pendidikan Islam yang ada dalam Hijabie Community Yogyakarta dan salah satu 

bentuk pelaksanaannya. 

 

  



 

106 
 

 



 

107 
 

 



 

108 
 

 

  



 

109 
 

  



 

110 
 

  



 

111 
 

  



 

112 
 

  



 

113 
 

 

 

  



 

114 
 

 

  



 

115 
 

  



 

116 
 

 

  



 

117 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Nama : Ulfah Nisa Nurul Amalia 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 17 Februari 1996 

Alamat : 
Tinggarjaya rt 06/06, Jatilawang, Banyumas, Jawa 

Tengah 

Agama  Islam 

Nama Ibu : Umi Fajriyanti 

Nama Ayah : Sekhu Sofyan 

Nomor HP : 085228702752 

Email :  Ulfahnisa.1702@gmail.com 

Riwayat pendidikan 

 
: 

TK Aisiyah Tinggarjaya: Lulus tahun 2001 

SD N 3 Tinggarjaya       : Lulus tahun 2007 

MTs WI Kebarongan     : Lulus tahun 2010  

MAN 2 Purwokerto       : Lulus tahun 2013  

UIN Sunan Kalijaga      : Masuk tahun 2015 

    

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan 

bisa saya pertanggung jawabkan. 

 

 Yogyakarta, 18 September 2020 

 Hormat Saya, 

 

 

 Ulfah Nisa Nurul Amalia  

 154101036 

 


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	HALAMAN PENGESAHAN
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	A. LATAR BELAKANG
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
	D. KAJIAN PUSTAKA
	E. LANDASAN TEORI
	F. METODE PENELITIAN
	G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP



