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ABSTRAK 

Fitri Trianasari. Ekspresi Muslimah Berjilbab Di Universitas Sanata 
Dharma Yogyakarta. Tesis. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2021. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh makna dan ekspresi penggunaan jilbab 
di kampus non-muslim, ini tidak hanya menunjukkan simbolisme Islam tetapi 
menunjukkan sifat moral institusi di kampus. Dengan demikian, reaksi 
mencerminkan kebijakan berjilbab atau batas pemilihan individu dari ekspresi 
agama berdasarkan hukum Islam dan masyarakat moral. Fokus permasalahan 
penelitian ini adalah 1) Mengapa mahasiswi muslim di Universitas Sanata 
Dharma mengenakan jilbab dan apa makna jilbab bagi mereka. 2) bagaimana 
mereka menata sikap dan ekspresi keagamaan melalui jilbab di dalam lingkungan 
kampus Kristen. 

Penelitian ini menggunakan teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. 
Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara subyektif dan objektif 
melalui konsep dialektika yaitu eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. 
Melalui teori Berger, peneliti menggambarkan realitas kehidupan mahasiswi yang 
dimana dipengaruhi lingkungannya dan mempengaruhi pemaknaan jilbab. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, 
Dengan mengenakan pendekatan fenomenologi. Adapun metode dan teknik 
pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 
Kemudian, data dianalisis dengan pengolahan data, menyajikan data, dan menarik 
kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkannya motivasi dan makna pemakaian 
jilbab di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta ialah jilbab sebagai identitas 
seorang muslimah, jilbab sebagai style atau gaya dan jilbab sebagai menutup 
aurat. Mahasiswi mengkonstruksi jilbabnya sebagai identitas karena ingin 
menunjukkan citra muslimah yang taat tanpa meninggalkan trend zaman. Apabila 
merujuk pada konsep Islam tentang jilbab dan busana, maka wajar mahasiswi 
ingin menampilkan keindahan-keindahan dalam berjilbab dan berbusana karena 
Islam memberikan batasan-batasan yang harus ditutupi, masalah model dan 
stylenya diserahkan sepenuhnya oleh individu asalkan masih memenuhi kriteria 
muslimah. Alasan yang mendorong mereka memakai jilbab di lingkungan kampus 
ialah untuk menutup aurat yang hukumnya wajib bagi muslimah. Mahasiswi 
muslim mengartikan jilbab tidak terlepas dari pengetahuan, pengalaman dan 
kebiasaan yang mereka peroleh dari keluarga, media massa dan lingkungan 
kampus. Makna jilbab yang dibentuk tidak selamanya akan dimaknai sama oleh 
setiap mahasiswi. Pengaruh pemakaian jilbab terhadap ekspresi keagamaan ialah 
adanya keyakinan tentang agama maka mahasiswi akan selalu termotivasi untuk 
menjalankan perilaku keagamaan dengan baik. Pengetahuan agama yang luas juga 
dapat mendorong seseorang untuk berperilaku yang baik sesuai dengan ilmu yang 
didapat. 

Implikasi dalam penelitian ini adalah terungkapnya masih terdapat suatu 
pembeda pemaknaan antara jilbab dan perilaku yang dapat membuat mahasiswi 
muslim berpikir dahulu dalam memakai jilbab jika belum sesuai dengan perilaku 
yang ia miliki dan hal tersebut dapat berdampak buruk bagi yang ingin berjilbab. 
 
Kata Kunci : Makna, Ekspresi Keagamaan, Jilbab 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Jilbab merupakan busana muslim terusan panjang yang dipakai oleh 

seorang perempuan muslimah untuk menutup aurat. Busana muslimah saat ini, 

digunakan dan dibahas sebagai trend fashion.1 Jilbab dulu identik dengan pakaian 

khusus di pesantren yang dapat terkesan kampungan dan ketingggalan zaman, 

jilbab saat ini sangat populer dan memasyarakat.  

Fedwa El Guindi, mengatakan bahwa jilbab adalah fenomena yang kaya 

dan signifikan. Jilbab berfungsi sebagai bahasa yang mengirimkan pesan sosial 

dan budaya. Untuk orang Kristen, jilbab adalah simbol penting dari ideologinya, 

terutama untuk jilbab Katholik adalah bagian dari pandangan perempuanan dan 

keshalehan dan dalam pergerakan Islam jilbab memiliki posisi yang penting 

sebagai simbol identitas dan ketahanan. Fedwa menganalisa jilbab dengan 

meletakkan jilbab dalam konteks berpakaian material multidimensional, ruang dan 

agama sebagai sebuah model komunikasi berdasarkan pengetahuan antarbudaya, 

antaragama, dan antargender.2 

                                                             

1 Arief B. Iskandar, Jilbab Syar’i (Jakarta: Khilafah Press, 2013), 9. 

2 Atik Catur Budiarti, Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa (Surabaya: Jurnal Sosiologi 

Islam, Vol. 1, No. 1, April 2011), 60. 



2 

 

 

Bahkan, tujuan perempuan muslim memakai jilbab yaitu menutupi aurat. 

Perintah menutup aurat ada di dalam al-Quran surat Thaha (20): 117-118, 

mengingatkan Nabi Adam ketika ia dikeluarkan dari surga, ia akan memerangi 

dunia untuk mencari sandang, pangan, dan papan. Dorongan itu diciptakan 

Tuhan dalam insting manusia yang memiliki kesadaran kemanusiaan, sehingga 

terlihat orang-orang primitif selalu menjadi topik dari penilaian sebagai aurat.3 

Dari ayat yang berbicara tentang penutupan aurat, yang tidak memerlukan upaya 

serius dan tenaga untuk mencapainya. Penutupan aurat tidak sulit, karena dapat 

dibuat dengan bahan yang tersedia, bahkan jika itu adalah lembar daun (dengan 

asusmsi dapat menutupinya).4 

Kedua kutub ini masih dalam kehidupan perempuan Muslim di Indonesia. 

Jilbab selalu terhubung dengan keduanya, secara langsung dan sesuai latar 

belakang pendidikan, budaya, dan visi kehidupan seseorang. Ini terjadi dalam 

studi kedua Negara, hasil penelitian Kenneth Jackson & Elizabeth Turner.5 

Mereka melihat perbedaan dalam pakaian muslim di kedua negara yang tidak 

mudah, seperti yang disajikan (kepala dan rambut ditutup): 

Bahwa konsep jilbab mencakup lebih dari kepala dan rambut. Beberapa 

perempuan dalam penelitian ini berarti jilbab lebih mengandung pakaian yang 

                                                             

3 Umar Sidiq, Kodifikasia: Diskursus Makna Jilbab dalam Surat Al-Ahzab Ayat 59 

Menurut Ibnu Kathir dan M. Quraish Shihab (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Ponorogo, 2012), 162. 

4 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), 159. 

5 The Meaning of Hijab: Voices of Muslim Women in Egypt and Yemen. Journal of 

International Womens Studies volume 16. Bridgewater State University. 
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dikonsumsi. Adapun perilaku penggunaan jilbab bahwa beberapa jilbab terlihat 

mewakili bentuk pakaian. 

Di Indonesia, perempuan muslim menggunakan jilbab lebih sering di 

semua kantor, kampus dan kegiatan santai. Jilbab sebagai gaun formal untuk 

perempuan muslim. Di atara perempuan memilih jilbab berdasarkan persepsi 

kepatuhan terhadap Syariah, sedang yang lain menganggap itu hanya sebagai 

pragmatis: fashion. Di antara mahasiswa sendiri telah mulai mengembangkan 

penggunaan jilbab di tahun 90-an. Mahasiswa dari Universitas Muslim seperti 

UIN, STAIN, dan UNISMUH diharuskan memakai jilbab. Tidak hanya di kampus 

muslim, kampus umum memiliki banyak mahasiswa yang beralih ke penggunaan 

jilbab sebagai pakaian dan gaya hidup. Persentase mahasiswa menggunakan jilbab 

di kampus umum diperkirakan lebih dari 60 persen.6 

Hal lain yang unik dari pemakaian jilbab di Indonesia dimulai dengan 

keberadaan siswa di beberap pusat perguruan tinggi non-muslim, siswa dari 

sekolah umum yang berbeda. Pada tahun 80-an, pemakaian jilbab sudah mulai 

banyak hingga muncul beragam forum diskusi membahas popularitas jilbab, yang 

bergerak dalam berbagai aspek.7 Di beberapa lingkungan (percetakan), ada 

banyak ulasan jilbab, yang merupakan bagian dari budaya pop, kemudian jilbab 

akan menjadi trend mode lain. Model jilbab ini jadinya lebih mudah ditemukan 

                                                             

6 Risnayanti dan Cangara, Jurnal Komunikasi KAREBA Vol.1 No.2 April-Juni 2012. 

7 Diskusi tentang jilbab, terutama setelah munculnya pelarangan berjilbab di lingkungan 

sekolah, seperti yang dibahas dalam buku Alwi Alatas dan Fifrida Desliyanti tentang Revolusi 

Jilbab : Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri se-Jabotabek 1982-1991. 
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dan tersedia di beberapa toko busana muslim yang telah menjadi salah satu bagian 

dari fashion muslim dengan model yang berbeda, fashion dan harganya sangat 

berbeda. Oleh sebab itu, jilbab menjadi bagian dari ‘sektor hidup’, berorientasi 

pada ruang budaya dan spiritulitas, simbol budaya dan agama. 

Di antara tokoh agama Islam (Ulama) mengatakan bahwa sifat jilbab itu 

sendiri telah menciptakan banyak orang yang dilahirkan dalam perbedaan 

pandangan (secara khilafiyah). Sehingga mengantarkan masyarakat pada 

pemikiran yang beragam,  karena pada umumnya penyebab penggunaan jilbab 

yang melatarbelakangi dalam penggunaan atas dasar kepercayaan dan faktor 

sosial budaya. 

Mengingat bahwa pada kampus yang memiliki karakteristik Islam yang 

kokoh (seperti Universitas Islam), jilbab dapat menjadi bagian dari kewajiban 

untuk dikenakan dan dapat dikenakan sanksi jika tidak digunakan. Hal itu 

membuat, penggunaan jilbab dapat memengaruhi aspek kewajiban dan kepatuhan 

dengan konsumen, tidak menyadari fakta aktual. Juga dalam studi Eve Warbuton 

berjudul Regulating Morality : Compulsary Veiling at Indonesia University (UII) 

2006, penggunaan jilbab dari peraturan wajib kampus, yang harus di jalankan. 

Warbuton, munculnya jilbab dilembagakan di lingkungan kampus, menarik untuk 

dipahami karena komplesitas, komunitas muslim itu sendiri memberikan 

peraturan praktik keagamaan. Hal ini disebabkan oleh masalah kebijakan publik 

dan hak pribadi (individu) sehubungan dengan Islam karena penggunaan aturan 
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terselubung pada lingkungan kampus adalah hegemoni politik strandar, yang jelas 

merupakan pilihan. Dalam prakteknya, mungkin ada perdebatan atau perselisihan 

yang biasanya berasal dari feminisme, organisasi perempuan, kelompok hak asasi 

manusia, dan pemimpin politik serta berbagai jejaring sosial yang dapat dianggap 

sebagai ruang pribadi dalam pemahaman agama dan dapat membatasi kebebasan 

untuk berekspresi. 

Dengan fakta ini, bahwa fenomena yang tidak diketahui mencoba 

menghidupkan kembali Islam dan mendisinfeksi masyarakat Indonesia pada tahun 

1980 dan 1990. Bahkan komitmen jilbab di lingkungan kampus (Islam) 

menunjukkan tidak hanya simbolisme Islam, tetapi juga sifat moral pengguna dan 

lembaga sosial, sedangkan reaksi terhadap kebijakan terselubung atau keputusan 

interpretasi praktik keagamaan pada dasar hukum Islam mencerminkan 

masyarakat moral. Namun, berkat kebijakan terselubung di lingkungan kampus 

Islam, namun esensi menunjukkan masalah lain yang terkait dengan pendidikan 

moral dan karakter yang sopan dan penghormatan terhadap implementasi latihan 

keagamaan (Islam). Ini juga sering diangkut oleh institusi dan “Kampus Islam”. 

Jika dengan fakta ini, setidaknya bisa menyebabkan konflik nilai yang ada karena 

masalah moralitas dan nilai kebijakan agama tidak diukur hanya berdasarkan 

arahan-arahan berjilbab. Bahkan secara struktural, ada hubungan antara partai,-

partai, pembentukan kebijakan dan orientasi ideologi seseorang. 



6 

 

 

Ubah makna jilbab untuk menciptakan pemahaman jilbab, yang sekarang 

di era modern, meskipun Islam mengatur jalan sebagai agama yang ideal untuk 

menggunakan Jilbab dengan baik dan benar. Secara etimologi bahwa jilbab lahir 

dari bahasa Arab dan jamaknya dari jalabib, yang tercantum dalam al-Qur’an 

surat al-Ahzab ayat 59: 

َٰٓأَيَُّها  ِجَك َوبَنَاتَِك َونَِسآَِٰء  لنَّبِيُّ ٱيَ  َۡزَو  بِي ۡلُمۡؤِمنِينَ ٱقُل ِّلِ ِلَك يُۡدنِيَن َعلَۡيِهنَّ ِمن َجلَ  بِِهنََّّۚ ذَ 

َٰٓ أَن يُۡعَرۡفَن فَََل يُۡؤذَۡيَنَۗ َوَكاَن  ِحيٗما للَّهُ ٱأَۡدنَى  َغفُوٗرا رَّ  

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 di ganggu. Dan Allah 

adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.8 

Banyak yang membahas jilbab termasuk dalam bentuk pakaian yang 

menutup kepala. Jilbab merupakan pakaian untuk menutupi aurat perempuan 

ketika keluar rumah. Jilbab di Indonesia awalnya dikenal sebagai kerudung untuk 

                                                             

8 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 

426. 
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menutupi kepala hingga dada. Di beberapa negara Islam, pakaian jilbab sudah 

dikenal sebagai konsep seperti cadar di Iran, pardeh di India dan Pakistan.9 

Jilbab ditafsirkan sebagai kepercayaan diri bagi seorang muslimah. 

Pemahaman jilbab didapat dari pendidikan keluarga sejak dini bahwa pentingnya 

jilbab dan menutup aurat sehingga melekat sampai dewasa. Selain perkembangan 

globalisasi ekonomi, informasi dan budaya juga memengaruhi perempuan 

Indonesia dalam pilihan pakaian. Pergaulan antar manusia dan budaya yang 

melewati batas geografis, budaya dan agama telah meningkatkan intesitas dan 

kompleksitas konsumsi pakaian.10 

Universitas Sanata Dharma adalah Universitas Katolik yang menjunjung 

tinggi keberagaman, menghormati martabat kemanusiaan. Rektor juga 

menegaskan bahwa pendirian USD adalah untuk seluruh manusia, sesuai dengan 

namanya Sanata Dharma yang berarti darma yang sesungguhnya.11 

Jika ditinjau dari angkatan 2012-2016, terdapat 11.272 orang mahasiswa 

dan 13,086 % dari jumlah mahasiswa tersebut merupakan mahasiswa muslim. 

Mereka adalah bagian dari Universitas Sanata Dharma yang tidak terpisahkan. 

Reklame yang sempat dipermasalahkan ingin menunjukkan fakta keberagaman 

                                                             

9 Farzaneh Milani, Veils and Word: The Emerging Voies of Iranian Women Writer dalam 

Alfatri Adlin, Menggeledah Harsat: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif (Yogyakarta: Jalasutra, 

2006), 347. 

10 Atik Catur Budiarti, Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa (Surabaya: Jurnal Sosiologi 

Islam, Vol. 1, No. 1, April 2011), 63. 

11 Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Driyarkara BISA, 

Nomor : 001/KEMENTERIAN-KAJIAN-DAN-STRATEGI-BEM-USD/XII2016, 7. 
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yang terdapat dalam USD sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat 

terkait nilai Bhineka Tunggal Ika.12 

Terdapat beranekaragam komunitas keagamaan di bawah naungan 

Campus Ministry USD, salah satunya FKM (Forum Keluraga Muslim). Menurut 

Samarudin selaku Ketua FKM, tingkat toleransi di USD sangat baik dan mengaku 

tidak pernah mengalami diskriminasi baik ketika berada di lingkungan kampus 

maupun ketika berada di lingkungan asrama. “Keberagaman bukanlah dilihat dari 

kuantitasnya tetapi keberadaannya. Toleransi antar sesama sangat tinggi di sini. 

Teman-teman saya kerap mengingatkan saya untuk beribadah ketika adzan sudah 

dikumandangkan. Saya memiliki aqidah, oleh sebab itu saya tetap menjalani 

aturan dan cara beribadah dari agama saya” ujar Sumaridin ketika diwawancarai 

di student residence pada hari Jumat (9/12).13 Menurutnya, pola pendidikan di 

Universitas Sanata Dharma sebagai institusi pendidikan tidak memengaruhi 

keimanan seseorang yang sifatnya pribadi. Visi Misi Universitas Sanata Dharma 

adalah menjadi penggali kebenaran yang unggul dan humanis demi terwujudnya 

masyarakat yang semakin bermartabat dengan motto memadukan keunggulan 

akademik dan nilai-nilai kemanusiaan; disingkat cerdas dan humanis. Tidak 

terdapat hal-hal terkait agama tertentu dalam Visi Misi  Universitas Sanata 

Dharma sendiri yang diduga memengaruhi keimanan seseorang. Keberagaman 

                                                             

12 Ibid. 

13 Ibid. 
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dalam Universitas Sanata Dharma merupakan wujud realisasi dari salah satu nilai 

tinggi universitas: menghargai keberagaman.14 

Situasi ini berbeda dari lingkungan Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta, meskipun visi dan misi intelektual dan humanistik, masalah jilbab 

tampak fleksibel karena ada mahasiswa yang tidak menggunakan jilbab. Penilaian 

ini didasarkan pada keanekaragaman agama, tetapi selalu direncanakan untuk 

mengenakan pakaian yang sopan dan melindungi kode etik berdasarkan ajaran 

agama Islam.15 

Keunikan Universitas Sanata Dharma hampir sama dengan Universitas 

Kristen Duta Wacana dan Universitas Atma Jaya yang memiliki nilai toleransi 

yang tinggi. Visi mulia UKDW adalah “menjadi universitas Kristen yang unggul 

dan terpercaya yang melahirkan generasi profesional mandiri bagi dunia yang 

pluralistik berdasarkan kasih”. Pembelajaran bersama yang mengubahkan hidup 

senantiasa diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke-DUTA WACANA-

an yang mulia dan dijunjung tinggi yaitu: ketaatan pada Allah (obedience to 

GOD), berjalan dalam integritas (walking in integrity), melakukan yang 

terbaik (striving for excellence) dan melayani dunia (service to the 

world). Keempat nilai luhur ini tidak hanya relevan dipegang selama belajar di 

                                                             

14 “Visi Misi”, dalam https://www.usd.ac.id., diakses tanggal 17 April 2020. 

15 Helena Vita Devina Puspitasari, Alumni Sanata Dharma Yogyakarta Angkatan, 

Wawancara, Via Whatsapp 16 April 2020. 

https://www.usd.ac.id./
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kampus UKDW namun juga dapat diterapkan sebagai pedoman dalam kehidupan 

nyata saat nantinya lulusan bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing.16 

Visi Atma Jaya adalah Menjadi Komunitas Atma Jaya Yogyakarta yang 

berjiwa unggul, Inklusif, humanis, dan berintegritas serta mampu memberi 

sumbangan pada kualitas kehidupan yang lebih baik melalui pelayanan dalam 

cahaya kebenaran.17 

Dengan dilatarbelakangi tersebut, maka diharapkan untuk mengkaji 

kembali kebijakan berjilbab tidak hanya dari sudut pandang secara umum, tetapi 

juga melihat dari tinjauan ekspresi keagamaan muslimah berjilbab, dengan tidak 

mempertentangkan keberadaan jilbab yang bersumber pada keyakinan ataupun 

kepercayaan yang dianut oleh perempuan muslimah dari mayoritas masyarakat 

Indonesia. Namun, banyak debat dalam kenyataan sosial. Persoalan jilbab 

memiliki banyak tafsir yang berbeda, termasuk sehubungan dengan aspek ideologi 

dan simbol keberadaan pergerakan perempuan sebagai prasangka budaya 

patriarkhi. Akibatnya, jilbab saat ini adalah fenomena yang menarik, menyajikan 

nilai dan konteks yang berbeda, dan juga dapat berarti minat yang berbeda den 

menjadi keberadaan sosial seseorang di masyarakat. 

Sebagai simbol untuk simbol yang menandatangani nilai, jilbab adalah 

fungsi yang dapat menjelaskan bahwa “ini adalah seseorang di komunitas dan 

                                                             

16 “Salam dari Rektor”, dalam https://www.ukdw.ac.id, diakses tanggal 28 April 
2021. 

17 “Visi Misi”, dalam http://www.uajy.ac.id, diakses tanggal 28 April 2021. 

https://www.ukdw.ac.id/
http://www.uajy.ac.id/
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membenadaknnya dengan orang lain”. Bahkan, menurut Fromm (1947), harga diri 

dapat dhubungkan, itu tidak dapat dipisahkan dari identitas sosial seseorang.18 

Demikian juga, penggunaan jilbab, sering dipahami mengandung suatu simbol 

yang mempresentasikan identitas seseorang dan kelompok. 

Di satu sisi, jilbab akhirnya menyelesaikan berbagai makna karena akibat 

pengaruh eksternal, termasuk ideologi persaingan, ekonomi dan industri, serta 

kebijakan budaya sosial. Beberapa fenomena ini menjelaskan, namun diperlukan 

untuk melakukan studi mendalam untuk mempelajari dan menganalisis berbagai 

sudut pandang tentang perpsektif ilmu dan untuk digunakan sebagai dasar, dalam 

masalah-masalah dan inspeksi dari aspek-aspek dengan mengacu pada 

penggunaan jilbab perempuan muslim, terutama di Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta, termasuk ekspresi agama perempuan muslimah berjilbab. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana konstruk pemahaman mahasiswi Universitas Sanata Dharma 

tentang jilbab ? 

2. Bagaimana menata sikap dan ekspresi keagamaan melalui jilbab di 

lingkungan kampus Kristen ? 

 

                                                             

18 Idham Putra, Teori Identitas Sosial, dalam https://idhamputra.wordpress.com., diakses 

tanggal 16 April 2020. 

https://idhamputra.wordpress.com/2008/10/21/teori-identitas-sosial/
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendalami makna jilbab di Universitas Sanata Dharma yang 

berdasarkan pada ajaran Islam dalam penerapan sistem pendidikan. 

b. Untuk menganalisis jilbab sebagai simbol dan nilai yang berbeda, pada 

konteks simbol sebagai simbol identitas, simbol kebangkitan ekonomi, 

simbol lapisan sosial dalam jejaring sosial. Dalam media sosial yang 

memberikan kombinasi praktik keagamaan dan mode pakaian. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini harus meningkatkan volume pengetahuan, terutama 

sosiologi agama, khususnya untuk mendapatkan penilaian jilbab 

sebagai cerminan tujuan keagamaan dan nilai-nilai sekuler dalam 

kehidupan sehari-hari. 

b. Hasil penelitian ini dicapai dengan model konseptual nilai jilbab di 

lingkungan kampus berdasarkan simbol agama, yang dapat 

meminimalkan perbedaan dalam konsep yang terjadi dan muncul 

pemahaman tentang interpretasi yaitu diusulkan oleh seorang ilmuwan 

dengan ilmuwan lain, bahkan jika itu tidak boleh dalam bentuk. 
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c. Hasil penelitian ini seharusnya menjadi referensi untuk jilbab, tidak 

hanya dalam penggunaannya, tetapi sebagai fenomena yang kompleks 

dari sudut pandang penggunaannya yang cukup beragam. 

D. Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, berdasarkan pada bacaan yang berterkaitan dengan 

subjek penelitian. Beberapa bacaan, terutama pada jilbab, dapat digunakan 

sebagai rujukan untuk menganalisis masalah, tertutama makna jilbab. Oleh karena 

itu, dari ulasan kajian pustaka itu ditunjukkan pada deskripsi dan studi yang telah 

dilakukan, termasuk pada temuan dengan cara yang signifikan, serta beberapa 

konseps yang digunakan dalam penelitian. 

Di satu sisi, dijelaskan beberapa konsep tentang jilbab dalam pandangan 

agama dan pemikiran sosiologis. Oleh sebab itu, bagian ini akan memamaparkan 

dua penelitian yang mencakup konsep jilbab dari pandangan agama dan 

berdasarkan pemikiran sosiologis.  

Untuk mendukung penelitian, harus dilakukan kajian awal pada penelitian 

sebelumnya. Penelitian yang dilakukan tentang jilbab adalah skripsi, tesis dan 

karya ilmiah. Namun, tidak ada yang secara khusus membahas Ekspresi Busana 

Muslimah Berjilbab di Universitas Sanata Dharma. 

Sebagai objek penelitian, diskusi tentang jilbab terutama dengan para 

ilmuwan dan biasanya atas dasar pemahaman mengenai jilbab sebagai produk 
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agama Islam atau budaya, yang diambil dalam studi gender. Selain itu, ada 

beberapa penelitian juga telah membahas pemikiran para ilmuwan yang 

menggunakannya sebagai simbol dan identitas. 

Selain itu, penelitian biasanya memiliki masalah dengan berbagai aspek, 

diantaranya : 

1. Untuk mengetahui mengapa seseorang menggunakan jilbab. Ini sesuai 

dengan masalah motivasi yang di dasar seseorang untuk mengenakan atau 

melepaskan jilbab. 

2. Menjelajahi area penelitian, yaitu agama (Islam), melihat manfaat dari 

jilbab, untuk kepentingan kesehatan atau arah syari’at Islam. 

3. Lihat perkembangan jilbab dari mode (fashion), yang diklasifikasikan oleh 

jilbab dalam model. Penelitian ini biasanya dilakukan di lingkungan kampus 

tertentu. 

Oleh sebab itu, bahkan jika ada banyak penelitian di jilbab dengan 

berbagai jenis masalah terkait. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba membuat 

pandangan yang berbeda. Bahkan, melihat kehadiran watak yang mengarah ke 

paham dan tingkah laku. Namun, konsep rekonstruksi jilbab terjadi, tetapi tidak 

dimaksudkan sebagai bentuk negatif tentang jenis jilbab, tidak berarti 

menghilangkan karakter jilbab, melainkan dengan studi tentang sifat sosial 
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(sosiologi) dengan realitas sosial untuk menafsirkan tempat yang menarik atau 

menjadi yang paling benar dalam hal pentingnya konstruksi yang berbeda. 

Meskipun penelitian ini berdasarkan dengan pemahaman aspek budaya 

dan agama seperti studi sentral, selalu mencoba menyelidiki pemahaman baru 

untuk melihat apakah terjadi transformasi dan perangkat antara jilbab sebagai 

representasi iman, identitas atau simbol tertentu dalam masyarakat maupun 

pemaknaan jilbab sebagai perwujudan untuk memahami ajaran agama dan dengan 

hubungan sosial. Untuk itulah penelitian ini lebih ditekankan untuk membangun 

nilai. 

Fitria Handayani mahasiswa Universitas Negeri Jakarta yang lulus tahun 

2008 dalam skripsinya yang berjudul “Jilbab Gaul, Jilbab Standard dan Jilbab 

Besar : Pola Sosio Edukasi Identitas Keagamaan Di Universitas Negeri Jakarta”, 

skripsi ini membahas jilbab sebagai suatu dari model sosial dan pendidikan yang 

menghasilkan adanya jilbab dalam model yang berbeda, yaitu jilbab standar, 

jilbab gaul dan jilbab besar. Bisa dikatakan, meskipun penelitian ini membuat 

pemahaman mengenai identitas sosial jilbab, tetapi berdasarkan kenyataan 

berdasarkan identitas agama. Ini adalah perbedaan dengan penelitian yang lain, 

yaitu mempelajari penggunaan jilbab sosiologis di lingkungan kampus yang 

bergabung dengan simbol agama Islam, tidak hanya ditujukan untuk adanya 

model jilbab, tetapi lebih pada makna jilbab di antara Universitas Sanata Dharma. 

Oleh karena itu, meskipun ada persamaan dalam pengklasifikasian, ada pula yang 
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membedakannya, khususnya berkaitan dengan pengaruh alasan dan tujuan subyek 

penelitian berjilbab. Faktor kontrol sosial dan solidaritas sosial juga membuat 

perbedaan antara orang yang memakai jilbab di Universitas Sanata Dharma 

dengan di Universitas Negeri Jakarta. Demikian pula, sistem pendidikan Islam 

dan simbol yang melekat pada lembaga yang sangat berpengaruh pada subyek 

penelitian di Universitas Sanata Dharma berjilbab.19 

Sali Susiana mahasiswa Universitas Indonesia program kajian wanita yang 

lulus tahun 2005 dalam tesisnya yang berjudul “Pemakaian Jilbab Sebagai 

Identitas Kelompok (Studi Kasus Pada Mahasiswa Perempuan Fakultas X, 

Universitas Y Di Jakarta”. Peneliti mengenai peran jilbab sebagai identitas 

kelompok dengan mahasiswi muslim dari fakultas X universitas Y di Jakarta. 

Untuk menganalisisnya, diperlukan metode perspektif psikologis, misalnya 

dengan sikap, pengaruh kelompok pada perilaku yang dapat membentuk identitas 

diri. Namun, tesis ini meneliti jilbab mengenai pendekatan studi gender dari sudut 

pandang feminisme radikal. Oleh karena itu, meskipun penelitian sebagai studi 

identitas dibentuk sebagai bagian dari proses resistensi dalam pengendalian 

seksual perempuan.20 Ini menonjol untuk penelitian di Universitas Sanata 

Dharma, tanpa memberikan kritik atau penelitian berdasarkan pandangan 

                                                             

19 Fitria Handayani, Jilbab Gaul, Jilbab Standard dan Jilbab Besar : Poka Sosio Edukasi 

Identitas Keagamaan Di Universitas Negeri Jakarta, Jurnal Sosialita, 2008. 

20 Sali Susiana, Pemakaian Jilbab Sebagai Identitas Kelompok (Studi Kasus Pada 

Mahasiswa Perempuan Fakultas X, Universitas Y Di Jakarta, Tesis, Program Kajian Wanita, UI 

Jakarta, 2005. 



17 

 

 

feminisme, tetapi menganalisis pentingnya menyelidiki kesalahan berdasarkan 

realitas sosial yang ada. 

Buku yang ditulis oleh Fedwa El Guindi, Jilbab Antara Kesalehan, 

Kesopanan dan Perlawanan. Meskipun El Guindi, penelitian memiliki entry point 

yang sama di peneliti dan penulis lainnya, yaitu studi etnografi, jilbab (veil) untuk 

El Guindi adalah studi yang kaya dan bekerja sebagai bahasa yang mengajarkan 

pesan budaya sosialnya, serta resistensi simbol dan identias. Oleh karena itu, 

dalam buku ini El Guindi bukan tujuan mendukung atau mengkritik praktik-

praktik yang dibenci dan upaya ilmiah untuk menciptakan pemahaman 

proporsional, mempelajari jilbab dalam hubungan multidimensi, berdasarkan 

pengetahuan antar budaya, agama dan gender. Selanjutnya dalam penelitian ini 

tentang berbagai topik penelitian, meskipun pada sifat-sifat Islam kampus, para 

peneliti mencoba menyajikan ujian proporsional tanpa memperkuat aspek budaya 

dan agama.21 

Buku yang ditulis oleh Muhammad Asnawi, Islam Sensual : Membelah 

Fenomena Jilbab Trendi. Dalam buku ini, Asnawi membahas dinamika jilbab dan 

keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Buku ini juga menggambarkan 

                                                             

21 Fedwa El Guindi, Jilbab Antara Kesalehan, Kesopana dan Perlawanan (Jakarta: PT 

Serambi Ilmu Semesta, 2005). 
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dinamika bentuk dan model busana muslim serta mengungkapkan animasi jilbab 

sensual di dunia kampus.22 

Penelitian yang dilakukan oleh Suzanne Brenner yang berjudul 

Reconstructing Self Identity : Javaness Muslim Women and The Veil. Sebagai 

seorang ahli antologi, mengenakan jilbab yang semakin luas mempresentasikan 

putusan dengan masa lalunya dan oposisi terhadap tradisional lokal. Dalam hal 

ini, rekonstruksi dari Branner, didefinisikan sebagai konstruksi sesuatu yang baru 

menjaga diri dari sejarah lokal, bagi Branner untuk melihat bahwa ada perubahan 

sosial dalam peristiwa sosial komunitas muslim. Sambil membangun kembali 

makna jilbab, Brenner memilki konsep dengan pembaharuan dan alasan ‘baru’. 

Ini tidak sejalan dengan sesuai masuknya Islam di Indonesia secara historis 

berakar pada keberadaan budaya dan sifat orang di setiap wilayah (bukan hanya di 

Jawa). Oleh sebab itu, memulihkan keberadaan jilbab yang tidak terpisahkan dari 

sejarah dan budaya masyarakat, meskipun itu adalah hegemoni pemikiran ‘Barat’ 

dan konsep kapitalisme.23 Ini menonjol untuk penelitian di Universitas Sanata 

Dharma, tanpa memberikan kritik atau penelitian berdasarkan pandangan sejarah 

dan budaya masyarakat, tetapi menganalisis pentingnya menyelidiki kesalahan 

berdasarkan realitas sosial yang ada. 

 

                                                             

22 Muhammad Asnawi, Islam Sensual : Membelah Fenomena Jilbab Trendi (Yogyakarta: 

Darussalam, 2003). 

23 Suzanne Brenner, “Reconstructing Self Identity : Javaness Muslim Women and The 

Veil”, American Ethnologies, Vol. 23, No. 4 (University California, 1996). 
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E. Kerangka Teori 

Studi tentang ekspresi muslimah berjilbab di Universitas Kristen ini 

memiliki basis asumsi yang dapat dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Peter L. Berger. Asumsi dasar dari teori Peter L. Berger, yaitu :24 

1. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan 

konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya. 

2. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran 

timbul, bersifat berkembang dan dilembagakan. 

3. Kehidupan masyarakat dikonstruksi terus-menerus. 

4. Membedakan antara realitas dengan pengetahuan. Realitas diartikan sebagai 

kualitas yang terdapat di dalam kenyataan yang diakui memiliki keberadaan 

tidak bergantung kepada kehendak sendiri. Pengetahuan diartikan sebagai 

kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata dan memiliki karakteristis yang 

spesifik. 

Peneliti menganggap teori konstruksi sosial Peter L. Berger relevan untuk 

digunakan sebagai pisau analisis dalam mengkaji penelitian ini. Berikut ini adalah 

penjelasan mengenai teori yang akan peneliti jadikan pisau analisis pada 

pembahasan bab III dan IV. 

                                                             

24 Adang dan Yesmil Anwar, Sosiologi Untuk Universitas (Bandung: PT Refika Aditama, 

2017), 378-379. 
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Berger menemukan konsep untuk menghubungkan antara subyektif dan 

obyektif melalui konsep dialektika yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan 

internalisasi.25 Istilah kontruksi sosial realitas didefinisikan sebagai proses sosial 

karena tindakan dan interaksi sebagai proses sosial di mana manusia menciptakan 

realitas berkelanjutan yang memiliki subyektif.26 Melalui teori Berger, peneliti 

mencoba menggambarkan realitas kehidupan mahasiswi yang dimana mahasiswi 

dipengaruhi lingkungannya dan mempengaruhi pemakanaan jilbab. 

a. Eksternalisasi adalah proses pemberian tanggapan pada stimulasi yang 

berasal dari luar individu dan apabila yang dilakukan telah mampu 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka tindakan itu akan 

diulang-ulang.27 

b. Obyektivasi merupakan proses pembiasaan (habitualisasi) yang 

kemudian mengalami pelembagaan (institusionalisasi). Artinya, tiap 

tindakan yang sering diulangi pada akhirnya akan menjadi suatu pola 

yang kemudian bisa direproduksi dan dipahami oleh pelakunya. 

                                                             

25 Sukidin Basrowi, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro (Jakarta: Insan 

Cendekian, 2002), 206. 

26 Margareth Pooma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: PT Raja Grafindo Persana, 2004), 

301. 

27 Sindung Haryanto, Spectrum Teori Sosial “Dari Klasik Hingga Postmodern” 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2002), 153. 
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Pelembagaan terjadi apabila suatu tipikasi yang timbal-balik dari 

tindakan-tindakan yang sudah terbiasa bagi berbagai tipe pelaku.28 

c. Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia obyektif ke dalam 

kesadaran sedemikian rupa sehingga subyektif individu dipengaruhi 

oleh struktur dunia sosial. Selain itu, proses internalisasi pada umumnya 

dapat diperoleh individu melalui sosialisasi primer dan sekunder. Pada 

proses internalisasi, tiap individu berbeda-beda dalam dimensi 

penyerapan. 

Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial 

sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu yang merupakan manusia 

bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi 

berdasarkan kehendaknya. Manusia dalam hal memiliki kebebasan untuk 

bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosial dimana individu melalui 

respon terhadap stimulus dalam dunia kognitif. Dalam proses sosial, individu 

manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam 

dunia sosial.29 

Teori konstruksi sosial Peter L. Berger menyamanakan istilah dengan teori 

Habitus dan Arena Pierre Bourdieu. Habitus adalah struktur mental yang 

                                                             

28 Dedy N. Hidayat, Konstruksi Sosial Industri Penyiaran: Kerangka Teori Mengamati 

Pertarungan di Sektor Penyiaran, Makalah dalam diskusi UU Penyiaran, KPI dan Kebebasan 

Pers, Salemba 8 Maret 2003, 75-76. 

29 Adang dan Yesmil Anwar, Sosiologi Untuk Universitas (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2017), 379. 
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berhubungan dengan dunia sosial. Orang dibekali dengan serangkaian skema 

terinternalisasi yang mereka gunakan untuk mempersepsi, memahami, 

mengapresiasi, dan mengevaluasi dunia sosial. Melalui skema ini, orang 

menghasilkan praktik mereka, mempersepsi dan mengevaluasinya. Secara 

dialektif, habibus adalah “produk dari internalisasi struktur” dunia sosial. Habitus 

diperoleh sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu 

yang panjang.30 

Tujuan yang dimaksudkan disini untuk memenuhi kepentingan bersama. 

Keberadaan tujuan sosial ini sekaligus menegaskan bahwa habitus (kebiasaan 

sosial) seharusnya bersifat positif. Tujuan untuk kesejahteraan dan kenyamanan 

bersama itu yang membedakan kebiasaan sosial dalam arti habitus dengan 

kebiasaan sosial dalam rangka sopan santun. 

Adapun ranah (field) lebih dipandang Bourdieu secara relasional daripada 

secara struktural. Ranah adalah jaringan relasi antarposisi objektif di dalamnya.31 

Keberadaan relasi-relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individu. 

 

 

                                                             

30 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi : Dari Teori Sosiologi 

Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2010), 581. 

31 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi : Dari Teori Sosiologi 

Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi 

Wacana, 2010), 582. 
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F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Atas dasar perumusan masalah yang ada, oleh karera itu motodologis 

penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif, yang menyoroti 

prosesnya. Mengacu pada formulasi Denzim dan Lincoln (1994) penelitian 

kualitatif adalah studi yang melibatkan interpretif naturalistic pendekatan belajar 

yang ada fenomena dan mencoba memahami.32 Penelitian kualitatif adalah bagian 

yang tidak terpisahkan dari paradigma ilmiah yang dikembangkan. 

Secara umum, studi berkualitas tinggi dianggap sebagai metode yang 

berfokus pada fenomenologi, deskriptif, induktif tetapi juga holistik, pemahaman 

(verstehen)33 dan pembukaan (discovery oriented). Oleh karena itu, tidak 

dimasukkan untuk uji teori, tetapi dirancang untuk pemahaman baru atau generasi 

baru dari struktur realitas sosial yang ada. Dalam penelitian ini, upaya untuk 

mempelajari pemahaman atau makna yang membunyikan melalui pemeriksaan 

keberadaan informan, pidato dalam kehidupan sehari-hari mereka di kampus dan 

membangun hubungan dan interaksi dan alasan berjilbab. 

Di satu sisi, pendekatan kualitatif yang digunakan termasuk fenomena 

yang berpengalaman melalui topik penelitian, seperti pelaku, persepsi, motivasi 

                                                             

32 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Yogyakarta: Tiara Wacana, 

2006), 4. 

33 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi : Dari Teori Sosiologi Klasik 

Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010), 

127. 
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dan tindakan yang digunakan beberapa konteks menggunakan berbagai metode 

alami. Oleh sebab itu, jilbab juga berfokuskan pada upaya rehabilitasi 

(rekonstruksi nilai-nilai) berdasarakan pada titik menemukan suatu peristiwa atau 

fenomena penggunaan jilbab saat ini. 

Meski begitu, pendekatan kualitatif dilihat secara memadai karena 

menggambarkan proses pemaknaan jilbab di lingkungan kampus. Melalui 

pendekatan kualitatif, penelitian ini harus memberikan pemahaman mendalam 

tentang nilai jilbab dan proses konversi ketika terjadi. 

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang merupakan jenis 

penelitian, yang tujuannya berupaya meninjau gambaran jilbab, yang telah 

menjadi fenomena dan ada berbagai interpretasi untuk memaknai dalam 

kehidupan publik. Melalui deskriptif ini menjelaskan suatu peristiwa dan 

pandangan kompartemen penelitian, dalam hal upaya untuk mendapatkan 

pentingnya pemaknaan jilbab yang bukan hanya tentang praktik keagamaan 

(Islam) tetapi juga cara lain. 

Oleh sebab itu, strategi rencana penelitian ini diharapkan dalam penelitian 

adalah fenomenologis, bahwa situasi di lingkungan kampus telah dijelaskan 

tentang pengunaan jilbab tanpa berpartisipasi dalam persepsi peneliti. Studi 

fenomenologis yang berlangsung adalah deksripsi makna atau pemaknaan 

berbagai fenomena yang ditentukan di lapangan, khususnya di Universitas Sanata 

Dharma, diberikan waktu dan peristiwa, serta pengembangan ‘jilbablisasi’ di 
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kampus lingkungan ‘terbuka’ namun didasarkan pada ajaran agama (Islam). 

Untuk alas an ini, para peneliti mengumpulkan informasi dengan berbagai 

prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 

Dengan demikian, pendekatan fenomenologi ini akan mencoba untuk 

mengeksplorasi pemaknaan jilbab yang berbeda, tetapi juga untuk berpikir tentang 

sifat jilbab di kalangan perempuan, terutama di Sanata Dharma dalam kehidupan 

sosial. Ini juga sesuai dengan jenis fenomenologi yang melihat realitas sebagai 

kehidupan sosial (socially constructed). 

Saat menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti menggunakan 

studi kasus. Studi kasus adalah pengujian intensif dengan berbagai sumber uji 

terhadap entitas tungggal yang terbatas pada ruang dan waktu.34
 Studi kasus sering 

digunakan untuk mengenal lebih banyak masalah atau fenomena yang ingin 

memastikan bahwa studi kasus itu sendiri biasanya dikaitkan dengan posisi 

tertentu yang ingin diteliti. Studi kasus mencakup penelitian kualitatif, sehingga 

tiadak mungkin untuk mengusulkan hasil penelitian karena penelitian kualitatif 

tidak memiliki prosedur standar.35 

 

 

                                                             

34 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling 

(Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 19. 

35 Ibid., 21. 
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2. Jenis Penelitian 

Dalam hal penelitian, Stake berbagi jenis penelitian berdasarkan 

karakteristik dan fungsi kasus dalam penelitian. Menurut Stake, ada tiga jenis 

studi kasus, yaitu studi kasus intrinsic (intrinsic case study), studi kasus 

instrumental (instrumental case study), dan studi kasus kolektif (collective case 

study). Dari pendekatan penelitian studi kasus, jenis penelitian tentang studi kasus 

yang cocok untuk penelitian adalah sebagai jenis penelitian studi kasus intrinsik. 

Studi kasus intrinsik (intrinsic case study), jika kasus yang terkandung kasus yang 

dalam dipelajari, mengandung hal-hal yang menarik yang dapat dipelajari dari 

kasus yang sama atau kita dapat mengatakan bahwa mereka mengandung minat 

intrinsik.36 

3. Lokasi Penelitian 

Sesungguhnya Universitas Sanata Dharma Yogyakarta mengembangkan 

sistem pendidikan holistik yang merupakan perpaduan keunggulan akademik dan 

nilai-nilai kemanusiaan melalui pendekatan yang berciri cura personalis, dialogis, 

pluralistik, dan transformatif. 

Dari sudut pandang penelitian yang dilakukan di kampus Universitas 

Sanata Dharma, posisi studi di lingkungan kampus ada di sekitar Yogyakarta. 

                                                             

36 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Praktik) (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2013), 133. 
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Posisi kampus yang berada di jalan Gejayan, Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 

Kota Yogyakarta. 

Kampus Universitas Sanata Dharma di Yogyakarta dipilih atas dasar 

bearbagai pertimbangan, diantaranya : 

a. Di kampus ini ada kebijakan lain dengan kampus Kristen lainnya (misal 

kampus Makassar) mengenai penggunaan jilbab. 

b. Untuk Mahasiswa non-muslim dapat berkuliah di Universitas Sanata 

Dhatma. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel bukan kriteria utama tetapi 

lebih penting pada sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan 

tujuan penelitian. Melakukan penelitian dengan menggunakan data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui Field Researh atau penelitian 

lapangan dengan cara obervasi, interview (wwancara) dan dokumentasi yang 

berasal dari mahasiswi Universitas Sanata Dharma. 

Data sekunder diperoleh melalui Library Research atau penelitian 

kepustakaan, yang baerasal dari penelusuran buku-buku dan sumber bacaan 

seperti buku, jurnal dan artikel. 

 



28 

 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik partisipasi observasi merupakan bagian dari teknik perbandingan 

statistik (quasi statistic). Teknik partisipasi obersevasi lazim digunakan terutama 

oleh kalangan antropologi.37 

Teknik etnografi dan partisipasi observasi dalam sosiologi yang menjadi 

basis dalam metode kualitatif menjadi metode yang dianggap penting dan utama 

dalam kajian tentang proses-proses sosial; termasuk di dalamnya masalah tentang 

penyimpangan sosial dan kontrol sosial dalam ruang sosial dan masyarakat. Hal 

ini sesuai dengan tujuan dari ilmu pengetahuan sosial modern bahwa disiplin ilmu 

sosial memiliki tujuan untuk “melakukan analisis terhadap pola tingkah laku dan 

proses sosial dalam masyarakat”.38 

Participation observation atau pengamatan terlibat biasa. Dalam teknik 

pengamatan ini peneliti menjadi bagian dari interaksi sosial yang diamati (the 

observer becomes part of that which observed). Namun demikian keterlibatam itu 

masih teridentifikasi oleh informan sebagai “orang lain” atau orang di luar 

                                                             

37 Moh. Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama (Yogyakarta: 

SUKA-Press,2018), 71. 

38 Ibid., 72. 
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masyarakat yang ditelitinya, meskipun peneliti masuk dalam ruang keseharian 

masyarakat.39 

Observasi atau pengamatan penampilan dan kegiatan yang dilakukan oleh 

perempuan berjilbab, termasuk hubungan atau interaksi antara perempuan muslim 

berjilbab dan tidak berjilbab. Selanjutnya, observasi dillaksanakan untuk melihat 

perilaku, sikap dan ekspresi pengguna jilbab terutama di kampus Sanata Dharma. 

Ini dilakukan untuk memahami pentingnya tindakan informan mengenakan jilbab. 

Peneliti juga melakukan kunjuan ke beberapa lokasi seperti organisasi atau 

komunitas kampus bagian pengembangan spritualitas dan solidaritas. 

Oleh karena itu, observasi penelitian yang dibuat sangat  memperhatikan 

kegiatan, fenomena yang terjadi dan hubungan antara aspek fenomena terjadi 

untuk memperoleh data sebanyak mungkin untuk mengeksplorasi dukungan 

jilbab, termasuk nilai yang berbeda dalam areanya. 

b. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian kualitatif menurut Denzim & Lincoln 

(1994:353) adalah percakapan, seni bertanya dan mendengar (the art of asking 

and listening). Wawancara tidaklah bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh 

kreatifitas individu dalam merespon realitas dan situasi ketika berlangsung 

                                                             

39 Ibid., 108. 
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wawancara. Teknik interview sangat dipengaruhi oleh karakteristik pewawancara, 

termasuk masalah ras, klas sosial, etnisitas, dan gender.40 

Wawancara yang dilakukan tidak terstruktur dengan pemilihan informan 

yang telah ditentukan oleh pihak Biro Administrasi Akademik Sanata Dharma 

sebagai subyek penelitian. Informan yang diberikan dari pihak Biro Akdemik 

Sanata Dharma berjumlah 11 mahasiswi, ada beragama Islam dan Katolik. 

Berikut informannya, Galih Jati M, M. Suryanti, Nataza Erlin Ramadhani, Dhea 

Maysa Putri, Rega Depy, Sherly Kusbianti, Yona, Agata Widya Ananda Susanti, 

Asti Nur Pravitasari, Chezia Priscilla dan Veronica Dentha Sukma. Wawancara 

dilakukan untuk mendapatkan konstruksi atau peristiwa, serta hubungan dan 

perilaku seseorang dengan menggunakan jilbab. 

Untuk itulah peneliti perlu melakukan wawancara sesuai dengan situasi 

dan ketentuan narasumber, mengingat narasumber yang diwawancarai di berbagai 

cakrawala. Dalam hal ini, narasumber menerima banyak kebebasan untuk 

menjawab pertanyaan secara langsung dalam nilai jilbab, termasuk masalah 

tertentu yang dapat disembunyikan dari sudut pandang mengenakan jilbab dan 

lingkungan sosial yang dapat memengaruhi sikap di antara jilbab, institusi 

pendidikan dan visi misi Islam. 

 

                                                             

40 Ibid., 97. 
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c. Studi Dokumen 

Studi dokumen berasal dari data sekunder seperti data tertulis, penelitian 

dan analisis berbagai studi kepustakaan pencarian (jilbab). Studi dokumen ini 

berlangsung untuk memberikan tinjauan tentang fenomena pertumbuhan jilbab di 

masyarakat sebagai bagian dari identifikasi dan gaya hidup serta hubungannya 

dengan perkembangan Islam di Indonesia. 

Metode pengumpulan data ini diperoleh dengan berbagai buku, jurnal, 

artikel dan penelitian di arsip tentang keberadaan lembaga pendidikan Swasta 

Kristen, serta lebih banyak penelitian jilbab dan penelitian media sosial budaya 

dan agama. 

6. Teknik Analisis Data 

Menurut Creswell (2003), analisa data adalah proses berkelanjutan yang 

membutuhkan refleksi data konstan dengan menempatkan masalah analitis dan 

tertulis catatan pendek di seluruh penelitian.41 Proses analisis data pada dasarnya 

disiapkan pada saat pengumpulan data, yaitu penelitian telah direncanakan dan 

dirancang desain penelitian, dan berlangsung pada saat pengumpulan dan setelah 

selesai semua proses pengumpulan data dilakukan.42 

                                                             

41 John W. Creswell, “Research Design : Qualitative, Quantitave, and Mixed Methods 

Approaches”, Second Edition, Publication Sage (London, 2003), 190. 

42 Moh. Soehadha, Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama (Yogyakarta: 

SUKA-Press,2018), 125. 
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a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pengembangan dan catatan 

lapangan (field notes) abstraksi data. Selama proses reduksi data, semua data 

umum dikumpulkan selama pengumpulan data sebelumnya disortir dengan cara 

ini, agar peneliti dapat mengenali data mana yang koseptual atau tujuan penelitian 

yang patut dipertimbangkan dalam desain penelitian.43 

Data yang diperoleh di lapangan yang berhubungan dengan pemahaman 

makna jilbab ditulis dalam bentuk uraian yang detail dan terperinci. Akumulasi 

data akan bertambah seiring dengan proses penelitian yang dilakukan. Namun 

data-data tersebut perlu proses pereduksian dalam artian dirangkum, diseleksi dan 

difokuskan sesuai dengan batasan masalah serta menemukan pola konstruksinya. 

Tujuan dari teknis tersebut adalah agar data yang dimunculkan memberi 

gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan serta mempermudah peneliti 

mencari kembali data lainnya. 

b. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya adalah menyaji data. Penelitian kualitatif dapat 

melakukan penyajian data dalam modul pendek, diagram, hubungan antara 

kategori dan teks naratif. Dengan menyaji data, mudah untuk memahami apa yang 

terjadi dan direncanakan, pekerjaan berikutnya didasarkan pada apa yang telah 

                                                             

43 Ibid., 126. 
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dipahami.44 Dari pernyataan ini, langkah selanjutnya adalah setelah direduks, data 

dinonaktifkan, yaitu membuat deskripsi narasi, sehingga rencana kerja selanjutnya 

dikenal sebagai fungsi data. Rencana kerja dapat berupa pola data yang mampu 

mendukung penelitian. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi penemuan baru yang tidak 

pernah ada dalam bentuk ilustrasi obyek yang sebelumnya tidak jelas setelah 

penyelidikan yang jelas. Kesimpulan ini selalu merupakan hipotesis dan dapat 

secara teoritis dengan dukungan data lain.45 Berdasarkan penjelasan ini, langkah 

penarikan kesimpulan mulai mencari pola, tema, hubungan, hal-hal yang sering 

muncul, yang menyebabkan penelitian. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memfasilitasi pemahaman dan persiapan Tesis ini, perlu untuk 

mengisi sistematis penulisan, sistematis penulisannya sebagai berikut : bagian 

awal, bagian utama dan bagian akhir. 

Bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, pernyataan keaslian, 

nota dinas pembimbing, nota dinas konsultasn, pengesahan tesis, halaman motto, 

                                                             

44 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung:  Alfabeta, 2012), 341. 

45 Ibid., 345. 
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halaman persembahan, abstrak, kata pengantar dan daftar isi. Sedangkan bagian 

utama terdiri dari empat bab, yaitu : 

BAB I meliputi pembahasan yang terkait dengan latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

pengumpulan dan analisis data. Dan teakhir ditutup dengan pelajaran mengenai 

gambaran umum isi penelitian keseluruhan. BAB II meliputi pembahasan yang 

terkait dengan sejarah perkembangan Sanata Dharma, visi misi Sanata Dharma, 

dan aktivitas sosial keagamaan Saanata Dharma. BAB III meliputi pembahasan 

yang terkait dengan makna jilbab menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. 

Berger. BAB IV meliputi pembahasan yang terkait dengan ekspresi busana 

muslimah berjilbab di Sanata Dharma menggunakan teori konstruksi sosial Peter 

L. Berger. BAB V adalah bagian terakhir dari penulisan karya ilmiah yang berisi 

kesimpulan dari semua pembahasan penelitian, serta saran yang dapat 

dipertimbangan dalam hal penelitian lanjutan. Bagian terakhir dari tesis ini berisi 

daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas yang dipaparkan, maka beberapa kesimpulan 

yang menjadi jawaban atas beberapa permasalahan yang telah dipaparkan adalah 

sebagai berikut : 

1. Motivasi dan makna pemakaian jilbab di Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta ialah jilbab sebagai identitas seorang muslimah, jilbab sebagai 

style atau gaya dan jilbab sebagai menutup aurat. Mahasiswi 

mengkonstruksi jilbabnya sebagai identitas karena ingin menunjukkan citra 

muslimah yang taat tanpa meninggalkan trend zaman. Pembentukan 

identitas ini tidak langsung dari dirinya tetapi salah satu faktornya dari 

lingkungan kampus. Apabila merujuk pada konsep Islam tentang jilbab dan 

busana, maka wajar mahasiswi ingin menampilkan keindahan-keindahan 

dalam berjilbab dan berbusana karena Islam memberikan batasan-batasan 

yang harus ditutupi, masalah model dan stylenya diserahkan sepenuhnya 

oleh individu asalkan masih memenuhi kriteria muslimah. Mahasiswi yang 

memakai jilbab merasa lebih ke bentuk ketaatan kepada Allah SWT. dan 

tidak terganggu berpenampilan. Alasan yang mendorong mereka memakai 

jilbab di lingkungan kampus ialah untuk menutu aurat yang hukumnya 
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wajib bagi muslimah. Mahasiswi muslim mengartikan jilbab tidak terlepas 

dari pengetahuan, pengalaman dan kebiasaan yang mereka peroleh dari 

keluarga, media massa dan lingkungan kampus. Makna jilbab yang dibentuk 

tidak selamanya akan dimaknai sama oleh setiap mahasiswi. 

2. Pengaruh pemakaian jilbab terhadap ekspresi keagamaan ialah adanya 

keyakinan tentang agama maka mahasiswi akan selalu termotivasi untuk 

menjalankan perilaku keagamaan dengan baik. Pengetahuan agama yang 

luas juga dapat mendorong seseorang untuk berperilaku yang baik sesuai 

dengan ilmu yang didapat. Pengukuran ekspresi keagamaan mengenai 

keyakinan beragama dan pengetahuan tentang agama yang baik mempunyai 

dampak positif bagi praktek agama mahasiswi. Jadi, pada intinya berasal 

dari keyakinan dan pengetahuan yang mendalam tentang agama maka 

praktek keagamaan mahasiswi akan baik pula. Namun, terjadi ketimpangan 

pengetahuan, karena kegagalan pada internalisasi bukan salah persepsi 

pengetahuan. 

B. Implikasi 

1. Implikasi dalam penelitian ini adalah terungkapnya masih terdapat suatu 

pembeda pemaknaan antara jilbab dan perilaku yang dapat membuat 

mahasiswi muslim berpikir dahulu dalam memakai jilbab jika belum sesuai 

dengan perilaku yang ia miliki dan hal tersebut dapat mengurangi minat 

mahasiswi  yang ingin memakai jilbab. 
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2. Masukan terhadap mahasiswi muslim Sanata Dharma, semoga dapat 

terwujudnya bahwa pemakaian jilbab bukanlah suatu perubahan perilaku 

keagamaan secara sempurna akan tetapi dengan memakai jilbab dapat 

menyempurnakan agama serta proses pembentukan perilaku agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dalam pemakaian jilbab. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Tabel 1 : Panduan Pedoman Wawancara 

No. Informan 
Profil 

Universitas 

Peraturan 

Penggunaan Jilbab 
Makna Jilbab 

Jilbab Sebagai 

Identitas 

Jilbab dan 

Gaya Hidup 

1 
Pimpinan 

v v 
   Universitas 

2 
Mahasiswi 

  
v v v 

Berjilbab 

3 

Mahasiswi 

  
v v v Tidak 

Berjilbab 

Tabel 2 : Analisis Data 

No. 
Sumber Data 

(Informan) 

Informasi yang Ingin 

Digali 
Sifat Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 
Keterangan 

1. 
Pimpinan 

Universitas 

Profil Universitas 

Sanata Dharma 

Yogyakarta 

Primer In depth Interview Wakil Rektor III (Bidang 

Kemahasiswaan) 

2. Mahasiswi 

Alasan dan Model 

Berjilbab 
Primer 

In depth Interview Mahasiswi Berjilbab 

Makna Jilbab Observasi 
Mahasiswi Tidak 

Berjilbab 
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Gambar 1 : Hasil dokumentasi gaya berbusana dan model jilbab mahasiswi 

muslim disaat kegiatan luar kampus 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi muslim dan non-

muslim disaat kegiatan kampus 
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Gambar 3 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi non-muslim di 

lingkungan kampus 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi muslim tidak berjilbab 

di lingkungan kampus 
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Gambar 5 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi muslim di lingkungan 

kampus 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi muslim tidak berjilbab 

di lingkungan kampus 
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Gambar 7 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi muslim tidak berjilbab 

di lingkungan kampus 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi non-muslim di 

lingkungan kampus 
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Gambar  9 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi non-muslim di pusat 

perbelanjaan (mall) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  10 : Hasil dokumentasi gaya berbusana mahasiswi muslim di 

lingkungan kampus 
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Gambar  11 : Hasil dokumentasi gaya 

berbusana mahasiswi non-muslim di lingkungan kampus 
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No. Nama Informan Agama 
Strara, Jurusan & 

Angkatan 

Tanggal & Waktu Wawancara 

Via Whatsapp 

1 Galih Jati M Islam S1 – Akuntansi 2017 20 Februari 2021 pukul 10.04 PM 

2 M. Suryanti Islam S1 – PMIPA 2017 14 Februari 2021 pukul 08.52 PM 

3 Nataza Erlin Ramadhani Islam S1 – Farmasi 2017 27 Januari 2021 pukul 06.55 AM 

4 Dhea Maysa Putri Islam 
S1 – Bimbingan dan 

Konseling 2017 
02 Februari 2021 pukul 06.39 PM 

5 Rega Depy Islam 
S1 – Bimbingan dan 

Konseling 2017 
28 Januari 2021 pukul 04.10 PM 

6 Sherly Kusbianti Islam S1 – Manajemen 2017 26 Januari 2021 pukul 11.14 AM 

7 Yona Islam S1 – Farmasi 2019 14 Februari 2021 pukul 04.42 PM 
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DAFTAR PERTANYAAN 

Adapun pertanyaan yang diajukan penulis kepada mahasiswi muslim 

berjilbab, mahasiswi muslim tidak berjilbab dan mahasiswi non-muslim, adalah 

sebagai berikut : 

Mahasiswi Muslim Berjilbab 

1. Bagaimana gaya berbusana mahasiwi Sadhar ? 

2. Bagaimana awal Anda berjilbab serta apakah berpengaruh dalam 

lingkungan keluarga dan lingkungan kampus ? 

3. Bagaimana Anda mempersepsikan jilbab dan mengekspresikan diri dalam 

lingkungan kampus ? 

4. Bagaimana makna/tujuan Anda dalam memakai jilbab ? 

5. Apa yang memotivasi Anda sehingga memutuskan untuk memakai jilbab di 

lingkungan kampus ? 

6. Apakah ada kendala/kesulitan yang dialami selama memakai jilbab di 

lingkungan kampus ? 

7. Bagaimana ajaran keagamaan mempengaruhi cara berpakaian Anda ? 
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8. Apakah jilbab dapat menjadi salahsatu faktor yang menjadikan Anda 

terbentengi dari pergaulan bebas ? 

9. Apakah dengan berjilbab, Anda mendapatkan kendala dalam praktik 

peribadatan ? 

Mahasiswi Muslin Tidak Berjilbab 

1. Bagaimana gaya berbusana mahasiswi Sadhar ? 

2. Bagaimana pandangan Anda tentang jilbab ? 

3. Bagaimana Anda mengekspresikan diri dalam interaksi sosial lingkungan 

kampus ? 

4. Apakah ada kendala, sehingga Anda memutuskan tidak memakai jilbab ? 

5. Apakah menurut Anda lingkungan kampus kurang kondusif untuk 

mahasiswi berjilbab ? 

6. Bagaimana ajaran keagamaan mempengaruhi cara berpakaian Anda ? 

7. Apakah menurut Anda, pakaian bisa menjadi faktor penting dalam 

menghindari pergaulan bebas dan kriminalitas ? 

8. Bagaimana Anda melakukan praktik pribadatan dalam lingkungan kampus ? 

Mahasiswi Non-Muslim 

1. Bagaimana gaya berbusana mahasiswi Sadhar ? 

2. Apakah ada kendala dalam mengekspresikan diri dan berinteraksi dengan 

mahasiswi muslim ? 

3. Apakah pakaian mempengaruhi kebebasan Anda dalam berekspresi ? 
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4. Bagaimana kesan Anda tentang kenegatifan orang muslim berjilbab ? 

5. Apakah Anda mengetahui tentang citra buruk orang muslim berjilbab ? 
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