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ABSTRAK 

Kehadiran tren-tren baru di tengah masyarakat, khususnya jilbab di 
kalangan perempuan Muslim Indonesia, ternyata melahirkan bentuk perlawanan 
(resistansi) tersendiri. Meski gaya berbusana ini kerap dipandang sebagai 
“kewajiban” untuk umat Islam, penggunaannya tidak serta-merta menjadi 
keharusan bagi semua. Terdapat sebagian individu atau kelompok tertentu yang 
menolak. Mereka mempraktikkan penggunaan jilbab tidak seketat aturan yang 
ditentukan otoritas. 

Melalui tesis ini, peneliti menyajikan bagaimana resistansi tersebut 
dipraktikkan oleh masing-masing informan yang berkategori perempuan Muslim 
tidak berjilbab di tengah tren berbusana islami. Dalam bentuknya yang beragam, 
sikap tersebut disertai dengan negosiasi sebagai upaya mengharmoniskan kehendak 
diri dengan kondisi lingkungan, sebagai taktik menjaga eksistensi di tengah 
dominasi yang ada. Dengan menggunakan analisis James C. Scoot, tesis ini sembari 
mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Fokusnya terletak pada 
bentuk-bentuk perlawanan nyata dari minoritas lemah, yakni mereka yang tidak 
memiliki kekuatan dalam melakukan penolakan secara total dan terbuka. 

Penelitian ini merupakan studi kualitatif. Data yang digunakan adalah hasil 
telaah di lapangan, dengan cara melakukan wawancara langsung (tatap muka) dan 
virtual (online). Data lainnya diperoleh dari bahan-bahan pendukung, seperti buku, 
jurnal, dan majalah yang membahas terkait jilbab, pengaruh, dan perkembangannya 
hingga kini. 

 
Kata Kunci: Resistansi, Negosiasi, Perempuan Muslim, Jilbab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Abad 21 merupakan abad di mana tren terus bermunculan dengan 

beragam warna dan coraknya. Di kalangan perempuan Muslim sebagai basis 

penelitian tesis ini, salah satu tren yang terus menyesakkan ruang-ruang publik 

adalah tren berbusana islami, yakni jilbab. Penggunaannya sampai hari ini 

menjadi fenomena, menghadirkan pro-kontra, tidak terkecuali di kalangan 

perempuan Muslim itu sendiri. 

Di Indonesia, seperti yang dicatat Brenner, jilbab merupakan fenomena 

yang agak baru. Fenomena ini sangat berbeda dengan negara-negara di mana 

gerakan jilbab kadang-kadang digambarkan sebagai gerakan “kembali 

berjilbab” atau “kembali ke jilbab”. Bahkan, di banyak tempat di negeri ini, 

penggunaan jilbab masih terbilang terbatas meskipun eksistensinya berada di 

tengah mayoritas berpenduduk Muslim.1 

Berkaca pada hal di atas, studi ini juga berawal dari rasa penasaran 

peneliti terhadap teman-teman yang sering mengutarakan perasaan terkait 

pengalaman atas pilihan mereka untuk tidak atau belum mau menggunakan 

jilbab. Beragam pertanyaan sampai sinisme dari masyarakat yang mengaitkan 

                                                 
1Brenner (1996) dalam Claudia Nef Saluz, Youth and Pop Culture in Indonesian Islam, 

Jakarta: Studi Islamika, Vol 16, No 2, 2009. 
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pilihan mereka dengan latar belakang keluarga membuat peneliti makin serius 

untuk membawa rasa penasaran tersebut ke tahap penelitian. Selain itu, 

rangsangan dari membaca penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pilihan 

seseorang terkait pakaian yang sedang trendi di masyarakat seperti jilbab atau 

pakaian Muslim lainnya, bagaimana kemudian tubuh dan pilihan berpakaian, 

juga dikaitkan dengan citra atas tubuh, moral, sampai dengan agama, seperti 

penelitian yang dilakukan Haidi Woofenden2, turut mendorong peneliti untuk 

menelaahnya lebih jauh. 

Jadi, faktor-faktor tersebut di atas yang kemudian melatarbelakangi 

munculnya ide untuk penelitian ini. Gejolak akademis muncul dan memaksa 

peneliti untuk melihat lebih jauh dan lebih spesifik terkait gencarnya tren 

berpakaian islami yang terus digandrungi para Muslim. Akan tetapi, dari 

beberapa curahan hati teman-teman, bukannya ikut menggandrungi tren 

tersebut, mereka malah bersikap sebaliknya; “menolak”. Ini yang kemudian 

kembali mendorong pertanyaan di benak peneliti mengingat masyararakat 

secara umum lebih cenderung suka diatur, dari situasi atau kondisi hingga 

otoritas yang ada. 

Melalui tesis ini pula, peneliti berupaya mengkaji bagaimana dinamika 

semacam itu hadir di kalangan perempuan Muslim tidak berjilbab khususnya di 

Yogyakarta. Secara spesifik, penelitian ini berusaha mendalami resistansi dan 

                                                 
2Haidi Woofenden, “A Call to Prayer: A Cross- Cultural Examination of Religious Faith, 

Modesty, and Body Image” Dalam The Undergraduate Review, Vol. 8 (Bridegewater State 
University, 2012). 
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negosiasi perempuan Muslim tidak berjilbab di tengah tren berbusana islami di 

lingkungan yang berjilbab atau lingkungan yang religius. Resistansi yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah gerakan perlawanan. Gerakan 

perlawanan tersebut dilakukan perempuan Muslim tidak berjilbab sebagai 

kelompok minoritas dari masyarakat Muslim yang perempuannya dominan 

berjilbab. Hal itu merupakan suatu perlawanan terhadap diskriminasi kelompok 

dominan berupa pemaksaan secara langsung maupun tidak langsung, baik di 

lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial lainnya.  

Terkait perlawanan yang dimaksudkan di atas, lebih jelasnya peneliti 

mengacu pada pandangan James C. Scott. Seperti pernah diuraikannya melalui 

penelitian yang apik, Scott membagi perlawanan (resistansi) menjadi dua jenis 

berdasarkan sifat dan cirinya. Pertama, perlawanan terbuka (public transcript), 

yakni sebuah bentuk perlawanan yang bisa dinikmati, konkret, dan terdapat 

komunikasi langsung antara dua belah pihak. Kedua, perlawanan (hidden 

transcript), yakni perlawanan yang dilakukan oleh individu melalui prosedur 

yang kurang sistematis, lebih kepada gerakan penolakan secara perlahan dan 

memperhitungkan bentuk perlawanan, pencapaian, serta penentuan sikap 

individu dalam mengorganisasi keinginan serta kemampuan untuk melakukan 

perlawanan.3 Dilakukannya hal tersebut tentu memiliki tujuan. Menurutnya, 

resistansi dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil atau menolak klaim-

klaim yang diajukan kelas-kelas yang dominan, dan kelas-kelas yang 

                                                 
3Enik Zuni Susilowati & Titik Indarti, “Resistensi Perempuan dalam Kumpulan Cerita 

Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resistensi James C. Scott)”, Jurnal BAPALA Vol. 5, No. 2 (18).  
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didominasi juga mengajukan klaim sendiri kepada kelompok yang 

mendominasi yang mereka hadapi.4 

Berdasarkan teori Scott tersebut, munculnya resistansi dari para 

perempuan Muslim yang memilih  tidak berjilbab menjadi pemicu adanya 

ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, selain melakukan 

resistansi, mereka juga berupaya bernegosiasi. Negosiasi menjadi jalan tengah 

serta sebagai taktik supaya keadaan tetap kondusif. Kalau sebelumnya mereka 

sama sekali tidak melakukan perlawanan karena masih berpegang pada prinsip 

kepercayaan sejak lahir yang ditanamkan orang tua, maka seiring berjalannya 

waktu, ketika beranjak dewasa, cara berpikir mereka mulai berbeda. Mereka 

mulai kritis terhadap apa saha yang pernah atau sedang terjadi dalam hidup 

mereka sehari-hari. 

Tesis ini menunjukkan bahwa upaya perlawanan yang dilakukan oleh 

para perempuan-Muslim tidak berjilbab di Yogyakarta merupakan bentuk 

perlawanan tertutup yang oleh James C. Scott bisa dilihat dari karakteristiknya; 

terjadi secara tidak teratur, tidak terorganisasi, sifatnya individual 

(perseorangan) dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, serta tidak 

mengandung dampak perubahan. Para perempuan Muslim yang memilih tidak 

berjilbab tersebut merupakan bagian dari upaya melakukan resistansi untuk 

melunturkan dominasi yang terjadi di kehidupan sehari-hari oleh kelompok-

                                                 
4Lucky A. Attamimi, “Resistensi Warga Pinggir Rel Surabaya; Studi Deskriptif Resistensi 

Tim Anti Penggusuran Masyarakat Pinggir Rel Surabaya Terhadap Pembangunan Tol Tengah Kota 
Surabaya”, Jurnal UNAIR Vol. 3, No. 3 (2014). 
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kelompok tertentu. Singkatnya, mereka yang memilih tidak berjilbab adalah 

individu-individu yang sedang berusaha melakukan resistansi. 

Meski demikian, seiring menunjukkan sikap resistansi atas paham yang 

mereka pegang, selalu ada upaya negosiasi yang dilakukan sebagai langkah 

membangun keakraban di lingkungan sekitar. Artinya, resistansi perlu, tetapi 

keharmonisan tetap menjadi sesuatu yang mereka pertahankan. Hal ini sejalan 

dengan apa yang pernah Nadia Fadil tunjukkan melalui sebuah penelitiannya di 

Belgia terkait kasus berjabat tangan dengan lawan jenis dan aktivitas menahan 

puasa di bulan Ramadan karena pengaruh lingkungan. 

Bagi Nadia Fadil, upaya negosiasi adalah bentuk penghindaran diri dari 

menganggu atau melanggar kepekaan yang dominan. Hanya saja, 

menegosiasikan keakraban di lingkungan sekitar hanya bisa dilakukan ketika 

tingkat kepercayaan minimum tercapai.5 Ini sama dengan upaya yang sedang 

dilakukan oleh para perempuan Muslim tidak berjilbab dalam penelitian ini. Di 

beberapa situasi dan kondisi tertentu, mereka melakukan pemakluman, yakni 

berusaha menggunakan jilbab dalam rangka menjaga keharmonisan.  

Kontribusi penelitian ini adalah kajian mengenai resistansi dan 

negosiasi perempuan Muslim dalam praktik beragama di tengah tren berbusana 

islami dalam mayoritas Muslim modern di Indonesia. Di ruang lingkup 

akademik, yang menjadi bahasan umum adalah melihat latar belakang 

munculnya resistansi tertutup dari para perempuan Muslim tidak berjilbab di 

                                                 
5Nadia Fadil. Managing affects and sensibilities: The case of not-handshaking and not-

fasting. European Association of Social Anthropologists, 2009, 26. 
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ruang publik yang sangat masif mewacanakan praktik berbusana islami. 

Resistansi tertutup yang dimaksud adalah apa yang telah diungkapkan James C. 

Scott di awal. 

Ada beberapa penelitian yang mengkaji resistansi perempuan Muslim 

terkait jilbab di tengah tren berbusana islami, di antaranya adalah Yogi 

Febriandi, Rose Kusumaning R dan Syifa Hamama,  Kamila Adnani, dkk, dan 

Sucipto.6 Penelitian yang dilakukan Yogi, misalnya, meneliti tentang penerapan 

syariat di Langsat, Aceh. Dalam penelitiannya, ia menunjukkan bahwa upaya 

pemerintah Aceh dalam mendisiplinkan gaya berpakaian perempuan setempat 

dengan cara mewajibkan pemakaian jilbab, kemudian memantau gerak-gerik 

keberislaman perempuan sampai pada merazia mereka yang dianggap 

melanggar kewajiban aturan termasuk kategori berjilbab. Akan tetapi, razia-

razia semacam itu justru membangkitkan perlawanan dari kalangan perempuan 

Muslim itu sendiri. Upaya pemerintah mendominasi perempuan dari gaya 

berbusana sama sekali tidak berjalan efektif selain hanya memicu perlawanan 

dan diskriminasi.7 

Menurut Yogi, diskriminasi dari upaya penertiban yang dilakukan 

pemerintah langsung tertuju kepada perempuan Muslim. Padahal, penerapan 

                                                 
6Yogi Febriandi, “Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan Langsa 

Aceh,” Jurnal Islam-Indonesia Vol. 6, No. 2 (2016); Rose Kusumaning R dan Syifa Hamama, 
“Berjilbab di “Kampung Inggris”: Antara Kepatuhan dan Resistensi,” An:Nidzam: Jurnal 
Pendidikan dan Studi Islam Vol. 3, No. 2 (2016); Kamila Adnani, Wening Udasmoro, Ratna 
Noviani, Budiawan, “Resistensi Perempuan dan Ideologi Pengarang Terhadap Tradisi-Tradisi 
Pesantren,” Jurnal Yinyang: Studi Islam, Gender, dan Anak Vol. 10, No. 2 (2015); Sucipto, 
“Wearing Hijab Without Syariah: Market Interaction with Middle Class Fashion in Yogyakarta,” 
Jurnal Kontekstualitas Vol. 30, No. 2 (2015). 

7Yogi Febriandi, Razia Busana Muslim, Syariat Pacopticon, dan Remaja Perempuan Langsa 
Aceh, 4-8. 
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syariat yang digaungkan berlaku untuk umum tanpa memandang gender. Hal 

itu menurutnya disebabkan karena perempuan dianggap target yang paling 

mudah untuk dirazia. Mengutip dari Siapno8, pengawasan yang dilakukan 

terhadap perempuan di Aceh sudah terjadi sejak masa konflik pengawasan 

tersebut; dilakukan oleh militer, dan memang sudah memicu polemik sejak 

diberlakukan.9 

Muncul banyak perdebatan dari berbagai kalangan Muslim setempat, 

mulai dari pola pemikiran sampai pada visi keagamaan. Perdebatan itu pun 

terjadi tidak hanya di kalangan elite agama, intelektual atau aktivis, tetapi juga 

kalangan perempuan di berbagai tempat di Aceh, dengan mengekpresikan 

perlawanan (resistansi) secara terang-terangan maupun diam-diam atas 

hegemoni petinggi agama serta pemerintah setempat dalam menafsirkan ajaran-

ajaran Islam.10 

Penerapan aturan yang menimbulkan perlawanan semacam itu 

sebenarnya masif terjadi di berbagai daerah. Selain di Aceh, hal serupa juga 

terjadi di Pare, Kediri, Jawa Timur. Misalnya, perlawanan beberapa remaja 

kursusan mengenai aturan penggunaan jilbab di lokasi Kursus Bahasa Inggris 

di Basic English Course (BEC). Rose dan Syifa menunjukkan adanya 

perlawanan dari beberapa perempuan yang ikut dalam tempat kursusan tersebut 

dan tidak setuju dengan aturan yang dibuat, sebab bagi perempuan yang hendak 

                                                 
8Jacqueline, The Politics of Gender, Islam, and Nation-State. 29-30. 
9Yogi Febriandi, Razia Busana Muslim, 8. 
10Muhammad Ansor,“Being Women in The Land of Shari’a: Politics of the Female Body, 

Piety and Resistance in Langsa, Aceh,” Jurnal Al-Jami’ah: Jurnal Studi Islam Vol. 52 No. 1 (2014). 
60. 
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belajar bahasa Inggris di BEC wajib mengenakan jilbab walaupun dalam 

kesehariannya tidak menggunakan. Hal ini tentu memancing problematika. 

Menurut Rose, pada kasus tersebut, sebenarnya individu bukanlah 

subjek-subjek pasif yang hanya digerakkan oleh kekuatan sosial. Individu 

memiliki kemerdekaan dalam menentukan keputusan mana yang mau diambil, 

termasuk keputusan dalam berpakaian—memilih jenis pakaian yang dianggap 

sesuai dengan kepribadian. Tetapi, pada posisi ini, menentukan pakaian mana 

yang harus digunakan justru dipengaruhi oleh aturan sosial tempat tinggal. 

Bagi mereka yang tidak mau berjilbab akan tereliminasi secara otomatis 

oleh aturan yang berlaku, mulai dari tidak diterimanya mendaftar di BEC 

sampai pada penahanan sertifikat kursus. Pendidikan yang menekankan pada 

aturan ketat semacam ini disebut sebagai unsur pembentuk skema klasifikasi 

generatif yang mana dalam kasus tersebut, jilbab sebenarnya hanya difungsikan 

sebagai penyaring, pendisiplinan, penyeragaman, pembentukan karakter, dan 

alat untuk mengidentifikasi. Hal itu sebagai upaya menertibkan dan 

mengidentifikasi karakter perempuan yang baik dan buruk. 

Perlawanan yang kemudian timbul adalah orang berjilbab hanya 

formalitas semata, jauh dari harapan “pembentukan karakter” seperti yang 

dicita-citakan oleh pendiri BEC. Seusai belajar di BEC, murid-murid kembali 

melepas jilbab dengan alasan cuaca—ketika menggunakan jilbab rasanya gerah, 

berjilbab hanya karena takut unsuccess (lulus tanpa sertifikat). Jilbab kemudian 

dianggap sebagai beban secara psikologis, di mana murid merasa sulit karena 
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butuh waktu lebih lama untuk berdandan hingga dipandang pantas (sebagai 

perempuan Muslim).11 

Perlawanan itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Langsat, 

Aceh. Seperti telah dibahas sebelumnya, penerapan aturan semacam itu 

membangkitkan praktik resistansi tersembunyi terhadap aturan syariat. Yogi 

menuliskan bahwa beberapa remaja perempuan duduk di kafe dengan pakaian 

terbuka. Walaupun mereka tahu kerap terjadi razia dan adanya larangan 

penggunaan pakaian smacam itu, mereka terlihat nyaman seolah melupakan 

aturan yang sedang berlaku.12 

Tidak hanya itu, yang menjadi informan dalam penelitian Yogi pun, 

ketika diwawancarai, datang dengan pakaian ketat. Padahal hal itu jelas-jelas 

dilarang. Menurut pandangan mereka bahwa saat ini sedang ikut-ikutan tren 

sesuai zaman. Resistansi dalam bentuk yang lainnya ialah perlawanan langsung 

(berdebat) dengan yang berwenang karena tertangkap razia pakaian ketat 

bermotif serta menolak menuliskan biodata atas kesalahan yang dianggap 

melanggar aturan. Bahkan ada yang terang-terangan tidak mau menggunakan 

jilbab kecuali ketika sudah menikah.13 

Tidak jauh beda dengan apa yang diteliti Sucipto di Yogyakarta. 

Baginya, jilbab tidak lebih hanya sebagai fashion dan bukan bentuk ketaatan 

                                                 
11Rose Kusumaning R-Syifa Hamama, “Berjilbab di “Kampung Inggris”: antara kepatuhan 

dan resistensi,” An-Nidzam: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Studi Islam, Vol. 3 No.2 (2016), 88 
– 99.  

12Yogi Febriandi, Razia Busana Muslim, Syariat Panopticon, dan Remaja Perempuan, 14 
13Ibid. 15 – 20 
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kepada syariat. Itu yang kemudian dia sebut sebagai “berjilbab tanpa syariat”. 

Berdasarkan pengamatannya, jilbab dan identitasnya merupakan komoditas 

yang bisa diperjualbelikan, digandakan, dan penggunaannya sudah melampaui 

syariat itu sendiri. Misalnya yang terjadi pada perempuan kelas menengah 

muslim di Yogyakarta, mereka menggunakan jilbab hanya karena faktor-faktor 

tertentu, seperti faktor kenyamanan, ketertarikan, dan faktor syari’i atau 

tidaknya.14 

Tetapi, apa sebenarnya yang menjadikan jilbab begitu bombastis, 

khususnya di kalangan perempuan, dan tidak booming pakaian Muslim di 

kalangan laki-laki? Walau begitu bombastis, ada juga para perempuan yang 

justru enggan menggunakannya, dan sikap enggan inilah wujud resistansi 

mereka. Kita masih ingat bagaimana lahirnya desainer canggih pakaian Islami 

dimulai akhir tahun 1990-an menuju awal 2000-an. Baru pada tahun 1993, 

didirikanlah sebuah asosiasi bernama APPMI (Asosiasi Pengusaha Perancang 

Busana Indonesia) yang berperan penting dalam berkembangnya gaya 

berpakaian Islami dan merangsangnya menjadi komoditas modern. 

Tahun 1996, APPMI mulai membuat devisi yang berfokus pada 

pakaian Muslim yang memberikan suasana kondusif bagi pertumbuhan industri 

busana Muslim di Indonesia dengan sebagian besar desainernya adalah 

perempuan. Desainer-desainer ini tidak hanya fokus pada pakaian Muslim 

perempuan, tetapi merambah juga pakaian untuk Muslim untuk pria dan anak-

                                                 
14Sucipto, “Wearing Hijab Without Syariah: Market Interaction With Middle Class Fashion 

in Yogyakarta” Jurnal Kontekstualitas, Vol. 30, No. 2, (2015) 
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anak. Akan tetapi, rancangan busana Muslim untuk perempuan lebih populer 

dibandingkan untuk pria dan anak-anak karena didukung oleh media yang 

mencoba ikut campur dalam memopulerkan gaya berpakaian semacam itu, 

misalnya di majalah perempuan Muslim seperti majalah Noor, Paras, dan Alia, 

yang penuh dengan iklan promosi model berpakaian Islami atau produk 

kecantikan. Hal semacam itu tentu saja berpengaruh besar terhadap mode 

berpakaian pada masyarakat Muslim Indonesia. Sampai kemudian muncul 

istilah “jilbab gaul” yang sekaligus mempromosikan penggunaan cakupan 

tubuh yang moderat. 

Namun, sebelumnya, majalah Ummi dan Annida terlebih dahulu 

mempromosikan gaya busana islami yang menutup tubuh., terutama seperti 

jubah penuh, tunik penuh, dan kerudung besar, bahkan juga kerudung wajah 

atau cadar. Mereka justru menentang gaya busana islami yang dianggap tidak 

menutup tubuh perempuan secara utuh. Lambat laun, semenjak pergantian 

abad, industri mode Muslim mulai memunculkan web-web yang digunakan 

untuk penyebarluasan produk gaya berpakaian semacam itu. Desainer 

Indonesia terus menciptakan gaya jilbab yang up to date seperti jilbab instan 

dan cadar instan yang cara pengunaannya tidak perlu ribet dan tidak perlu pakai 

aksesoris.15 

Dari hal itu kita bisa melihat bagaimana penggunaan pakaian Muslim 

bukan lagi tanda kesalehan, tetapi lebih pada gaya hidup yang hampir menuju 

                                                 
15Eva F. Amrullah, Indonesian Muslim Fashion Style & Design, (ISIM Review, 2008). 
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pada arena kontestasi. Tahun 2001, pemerintah Indonesia melaksanakan 

program otonomi daerah. Akibatnya adalah beberapa provinsi di Indonesia 

seperti Aceh dan Bulukumba (Sulawesi Selatan) mengadopsi hukum Syariah; 

kewajiban menggunakan busana Islam.16 

Di Indonesia, jilbab tidak hanya dipakai oleh orang tua, baik sebagai 

busana sehari-hari maupun ketika hanya hendak menghadiri acara-acara 

kerohanian, tetapi jilbab juga dipakai oleh remaja-remaja, pegawai-pegawai 

kantor, artis, bahkan pelacur sekalipun. Tentu saja dengan makna yang 

beragam; mulai dari simbol seorang Muslim/simbol identitas, kelas, status 

sosial maupun simbol kekuasaan. Jilbab juga biasa dipakai dengan 

menyesuaikan pada tuntutan pasar dan sebagai cara mengukuhkan eksistensi, 

misalnya ketika bulan suci Ramadan datang, tampak berbondong-bondong para 

artis maupun selebritas sibuk menutup bagian tubuh yang terbuka, seperti 

menutup kepala mereka dengan jilbab. 

Tidak hanya itu, di tahun 2012, sempat heboh dua mahasiswi yang 

dicap sebagai “ayam kampus”17 berbusana Muslim dan sempat diwawancarai 

oleh Kompas.com. Dalam wawancara tersebut, mereka mengungkapkan bahwa 

untuk menutupi image negatif, mereka harus menggunakan busana Muslim 

seperti kerudung serta pakaian tertutup. Hal itu lumrah dilakukan sebagai cara 

                                                 
16Ibid 
17Istilah Ayam Kampus di kenal di dunia prostitusi. Biasa diartikan sebagai Pekerja Seks 

Komersial (PSK) tapi dari kalangan mahasiswa. Bedanya dengan PSK pada umumnya adalah soal 
modus operandinya. PSK umum menjalankan pekerjaannya dengan terang-terangan sedangkan 
Ayam Kampus melakukannya dengan terselubung. Lihat juga, www.tempo.kompas.co , “Bedanya 
Ayam Kampus dengan PSK Umum”. 
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menutupi identitasnya sebagai PSK (pekerja seks komersil), sebab hanya 

dengan berpakaian semacam itu mereka tidak dicurigai oleh mahasiswa lainnya 

ketika berada di ruang kampus. Mereka juga menuturkan bahwa bahkan ada 

pelanggan yang justru mencari “ayam kampus” yang menggunakan jilbab.18 

Benarlah apa yang disampaikan oleh Nazira Zein-ed-Din bahwa 

kehormatan itu berakar dari hati bukan dari sehelai kain (kerudung). Tidak 

layak mengklaim bahwa perempuan berjilbab jauh lebih baik dan suci 

dibandingkan perempuan yang memilih tidak berjilbab. Agak dangkal jika 

berpikir bahwa jilbab bisa menghindarkan perempuan dari kejahatan.19 

Jilbab memang sedang menjadi fenomena majemuk, menyirat banyak 

makna dengan beragam konteks. Tetapi yang memilih tidak berjilbab bukan 

berarti melakukan sebuah kejahatan yang harus dicerca dan dituntut. Semua 

manusia diciptakan sama sekaligus dengan hak-hak dasarnya yang tidak bisa 

dicabut, semacam hak untuk hidup, untuk kebebasan, dan hak mengejar 

kebahagiaan. 

Seperti yang disampaikan Jefferson, manusia tidak seperti binatang 

yang datang ke dunia tanpa pengetahuan naluriah tentang apa kebutuhan 

mereka dan bagaimana memenuhinya. Dalam konteks ini, perempuan yang 

memilih tidak mengikuti syariat tertentu merupakan hak dasarnya yang tidak 

                                                 
18 Yatimul Ainun, Samarkan Profesi, “Ayam Kampus” Pakai Kerudung. 

www.regional.kompas.com diakses pada 1 November 2020. 
19Nazira Zein-ed-Din, “Antara Berjilbab dan Tidak” dalam Charlez Khurzman (ed.), Wacana 

Islam Liberal Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global (Jakarta: Penerbit Paramadina, 
2001), 135 – 136. 
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bisa diganggu gugat selama keputusan tersebut dipilih secara sadar dan ia 

merasa bahagia dengan pencapaiannya itu.20 Definisi bahagia, jika ditinjau dari 

filsafat moral, berarti keinginan yang terpuaskan karena disadari memiliki 

sesuatu yang baik.21 

Setidaknya, dengan memahami konsep hak dasar di atas kemudian 

menggabungkannya dengan misi keislaman dalam kehidupan sehari-hari, yakni 

sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tidak dirusak dengan sikap penuh 

kebencian terhadap pilihan yang berbeda, karena Islam adalah agama damai. 

Tegaskan dijelaskan dalam QS. Al-Anfal: 61 bahwa yang condong pada 

kedamaian adalah mereka yang paham arti dari tujuan bertakwa kepada Allah.22 

Sejalan dengan apa yang menjadi wacana dasar dalam penelitian ini, 

praktik syariat (pengunaan jilbab) saat ini sedang mengalami resistansi. 

Sayangnya, itu disikapi dengan memecah belah misi keislaman itu sendiri. 

Padahal, jika dicermati dengan saksama, munculnya konflik di tubuh Islam 

hanya disebabkan karena pemahaman yang berbeda, dalam hal ini misalnya 

mengenai pakaian Muslim. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mereka yang resisten 

terhadap praktik berpakaian Muslim lebih cenderung menyorotinya dari segi 

sikap bukan pada jilbab itu sendiri. Belakangan, masyarakat menyaksikan 

                                                 
20David Boaz, The Libertarian Mind: A Manifesto for Freedom (New York: Simon & 

Chuster, Inc, 2015), 78 – 79. 
21 W. Poespoprodjo, Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek (Bandung: 

Remadja Karya CV, 1986), 30.  
22 Dan jika mereka condong kepada perdamain, maka condonglah kepadanya dan 

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. QS. 
Al-Anfal:61 
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beberapa figur yang terlibat kasus hukum seperti korupsi dan suap, namun tiba-

tiba menggunakan jilbab. Hal semacam itu yang memunculkan spekulasi bahwa 

jilbab hanya difungsikan sebagai kedok tempat menyembunyikan kesalahan, 

aib, dan sebagai alibi mengaburkan stereotip-stereotip di masyarakat.23 Namun, 

maraknya fesyen Muslim di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini juga 

menimbulkan ketidaknyamanan pada sebagian perempuan. Selain merasa 

tertekan dengan tuntutan-tuntutan berjilbab di lingkungan keluarga maupun 

lingkup sosial yang lebih luas, ada juga yang merasa terganggu secara privasi 

dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai mereka yang belum atau tidak mau 

berjilbab.24 

Dalam tesis ini, resistansi dan negosiasi yang dilakukan perempuan 

Muslim tidak berjilbab di tengah tren berbusana islami berperan penting dalam 

merawat keragaman paradigma Islam. Tentunya paradigma Islam dalam 

menyikapi perbedaan di tengah masyarakat. 

Satu lagi penelitian yang sangat menarik dari Najib Kailani, khususnya 

terkait adanya islamisasi di ruang publik sekolah. Upaya menciptakan 

lingkungan sekolah menjadi lebih islami mendapat perlawanan dari para siswa 

Muslim dalam bentuk negosiasi, mulai dari praktik hijab sampai larangan 

bersentuhan antar-lawan jenis selalu ada ruang perlawanan dan juga negosiasi. 

Kita bisa melihat contoh yang dipaparkan tersebut, di mana ada sebagian siswa 

                                                 
23Nurfaedah dalam Muhammad Hisyam, Endang Turmudi, Dwi Purwoko, Widjajanti, 

Fesyen Muslimah dan Transformasi Kultural (Jakarta: LIPI Press, 2019), 61 - 62.  
24Ibid, 62. 
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yang melawan untuk tidak berjilbab dengan alasan “mau menjadi diri sendiri”, 

namun perlawanan tersebut tidak serta-merta mendapat respons positif dari 

lingkungan sekitar, justru sebaliknya, dimarjinalkan dan tidak ekspresif. Pilihan 

tidak berjilbab di lingkungan sekolah dengan kultur budaya yang islami 

memberi citra negatif bagi siswa yang memilih tidak berjilbab, seperti image 

“pemberontak” yang melekat pada siswa Muslim yang tidak berjilbab.25 

 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini fokus pada kajian mengenai dinamika 

yang terjadi di kalangan perempuan Muslim tidak berjilbab di Yogyakarta. 

Maraknya fenomena hijrah menjadi alasan tersendiri mengapa peneliti memilih 

perempuan Muslim yang tidak berjilbab. Dalam hal ini, bukan permasalahan 

jilbab yang hendak dilirik secara utama, melainkan bagaimana otoritas 

perempuan menentukan jalan hidupnya; apakah yang bersangkutan benar-benar 

memilih untuk berjilbab atau tidak berjilbab, atau ada faktor tekanan dari luar 

dirinya, serta apa yang melatarbelakangi mereka sampai berupaya untuk 

melakukan resistansi walaupun secara tertutup. 

Pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan dalam tesis ini, yaitu: 

                                                 
25Hairul Salim HS, Najib Kailani, Nikmal Azekiya, Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi 

dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta. Tim Penelitia Yayaysan Lembaga Kajian Islam dan 
Sosial/LkiS dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara/PSSAT UGM Yogyakarta.  
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1. Bagaimana praktik resistansi dan negosiasi yang dilakukan para perempuan 

Muslim tidak berjilbab di tengah tren berbusana islami di Yogyakarta? 

2. Mengapa ada sebagian perempuan Muslim di Yogyakarta memilih tidak 

berjilbab di tengah tren berbusana islami yang sangat masif di ruang publik? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fenomena praktik 

religiositas perempuan di tengah tren berbusana islami di masyarakat Muslim 

modern di Indonesia saat ini, khususnya di kalangan perempuan Muslim 

Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud menjelaskan secara 

mendalam pandangan-pandangan yang menjadi landasan para perempuan 

Muslim memilih tidak berjilbab di tengah meningkatnya religiositas masyarakat 

Muslim dalam berbusana. 

Adapun beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

latar belakang pilihan perempuan Muslim untuk tidak berjilbab di tengah tren 

berbusana islami dengan lingkungan yang religius; cara mereka merespons 

tantangan yang datang dari komunitas yang dominan terkait pilihan untuk tidak 

berjilbab; pandangan mereka tentang jilbab itu sendiri; dan bagaimana 

memanajemen konflik dalam bentuk dialog untuk menyikapi keragaman 

pandangan terkait pilihan mereka tersebut. 

Secara teoritis, tesis ini berkontribusi menambah literatur keilmuan 

terkait kajian perempuan Muslim yang tidak berjilbab di tengah tren berbusana 
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islami dalam masyarakat Muslim modern di Indonesia, khususnya perempuan 

Muslim di Yogyakarta, dan praktik religiositasnya. Pertama, kajian-kajian 

sebelumnya mengenai resistansi dan negosiasi perempuan Muslim di tengah 

tren berbusana islami tidak ada yang mengkajinya dari sisi pilihan perempuan 

yang enggan mengikuti tren tersebut bahkan menolak. Kedua, kajian-kajian 

terdahulu mengenai resistansi dan negosiasi perempuan Muslim tidak berjilbab 

lebih melihat pada pilihan untuk berjilbab sebagai pembebasan dan pengukuhan 

identitas. Adapun kajian mengenai praktik resistansi perempuan Muslim selama 

ini lebih terlihat pada pilihan untuk menggunakannya oleh perempuan kelas 

menengah. Tesis ini berkontribusi pada kajian terkait praktik resistansi dan 

negosiasi oleh perempuan Muslim yang memilih tidak berjilbab di tengah 

maraknya tren berbusana islami, dan di sini lebih menekankan pada sikap 

pemaksaan untuk menggunakan jilbab yang dilakukan oleh komunitas atau 

individu yang dominan terhadap mereka yang tidak berjilbab, yang menjadi 

opresi dalam penelitian ini bukanlah jilbab itu sendiri. 

 

D. Kajian Pustaka 

Studi ini mengkaji tentang jilbab, resistansi, dan negosiasi perempuan 

Muslim di Yogyakarta. Saat ini, kajian tersebut merupakan fenomena majemuk 

yang perkembangannya terus diteliti oleh para sarjana maupun cendekiawan 

seiring dengan pesatnya pertumbuhan tren berbusana Muslim yang terus 

mengalami pembaruan. 
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Studi-studi yang menyoroti perkembangan jilbab dapat ditemukan 

dalam beberapa karya. Pertama, karya Fadwa El-Guindi Veil: Modesty, Privacy, 

and Resistance.26 Dalam buku tersebut, dia menunjukkan betapa beragamnya 

makna jilbab yang tidak hanya berhubungan dengan agama tertentu, seperti 

yang saat ini diidentikkan dengan ajaran agama Islam. Penggunaan kata “Veil” 

dalam bukunya itu meliputi dimensi komunikasi, dimensi ruang, dimensi 

material maupun dimensi religius yang sangat luas.27 

Aspek yang sama ditunjukkan oleh Suzanne Brener dalam konteks 

ruang publik di Indonesia, khususnya Jawa, melalui tulisannya “Recontructing 

Self and Society: Javanese Muslim Women and the Veil”28 yang memfokuskan 

penelitiannya tetap kepada gaya berpakaian tetapi fokusnya mengenai cadar. 

Dalam tulisannya, dia menjelaskan tren berpakaian islami merupakan hasil dari 

gerakan Islam Indonesia dan global. 

Di Jawa, popularitas cadar terus mengalami peningkatan. Akan tetapi, 

berdasarkan temuannya, perempuan yang berpakaian semacam tren tersebut 

justru masih menjadi minoritas karena kebanyakan perempuan Muslim juga 

masih belum mengenakan jilbab. Tidak semua aktivis Muslim sepakat dengan 

praktik bercadar, bahkan ada yang terang-terangan menentang dengan keras. 

Alasannya adalah Alquran menyerukan gaya berpakaian semacam itu hanya 

                                                 
26Fadwa El-Guindi, Veil: Modesty, Privacy, and Resistance (New York: Berg, 1999). 
27Ibid., hlm. 6.  
28Suzanne Brener, “Reconstructing Self and Society: Javanese Muslim Women and the Veil” 

dalam jurnal American Ethnologist, Vol. 23, no. 4 (1996). 
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untuk salat saja. Ketika itu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di luar 

ibadah salat, menurutnya, hal ini justru sangat berlebihan. 

Penelitian lainnya dari Muhammad Sa’id Al-Asymawi dalam bukunya 

Kritik Atas Jilbab.29  Tulisan tersebut menjelaskan bahwa jilbab bukanlah 

sebuah kewajiban dalam Islam, dan dalam pakaian hanyalah soal tradisi dan 

kebiasaan, itu bisa saja ditentang atau tidak diikuti. Baginya, Islam sebagai 

sistem keagamaan sifatnya terbuka bagi manusia, tidak dibatasi oleh 

sekelompok umat atau bangsa, atau komunitas tertentu. Islam sebagai syariat 

yang dinamis berarti merupakan aturan kehidupan yang senantiasa bergerak 

seiring dengan realitas, sehingga hukum-hukumnya dimungkinkan untuk 

berubah, bergerak, seiring berkembangnya zaman dan tentu saja dengan ijtihad-

ijtihad yang aktual dan pandangan realistis. 

Kajian-kajian terdahulu terkait resistansi terhadap jilbab dipetakan 

menjadi dua kecenderungan; pertama, kajian yang melihat bagaimana jilbab 

ditolak karena aturan tertentu yang sifatnya politis; kedua, kajian yang lebih 

melihat bagaimana jilbab justru diterima sebagai bentuk resistansi di tengah 

gencarnya gaya berbusana Muslim. 

Dari yang pertama, kita bisa melihat kajian dari Yogi Febriandi dengan 

judul Razia Busana Muslim, Syariat Panapticon, dan Remaja Perempuan 

Langsa, Aceh.30 Penelitian Yogi menekankan pada bagaimana aturan-aturan 

                                                 
29Muhammad Sa’id Al-Asymawi, Kritik Atas Jilbab, terj. Novrianto Khar & Oppie Tj 

(Jakarta: JIL & The Asia Foundation, 2003), 93. 
30Yogi Febriandi, “Razia Busana Muslim, Syariat Panapticon, dan Remaja Perempuan 

Langsa, Aceh”, Jurnal Islam Indonesia, Vol. 6, No. 2 (2016). 
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yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait pendisiplinan tubuh remaja 

perempuan di Langsat, Aceh justru memberi efek di luar dugaan penerapannya, 

yakni resistansi dari pihak yang ingin didominasi. Dia juga menunjukkan bahwa 

praktik mendominasi tubuh remaja perempuan sama sekali tidak berjalan 

walaupun kekuasaan telah dijalankan sebagaimana mestinya. Remaja-remaja 

justru enggan menggunakan jilbab bahkan di ruang publik, seperti di kafe-kafe 

atau jalan umum yang jelas-jelas sering dilakukannya razia di tempat-tempat 

tersebut. 

Kajian lainnya terdapat dalam tulisan Rose Kusumaning R. & Syifa 

Hamama berjudul “Berjilbab di Kampung Inggris: Antara Kepatuhan dan 

Resistensi.”31 Dalam kajian mereka, Rose dan Syifa mengulas tentang politik 

tubuh perempuan dalam aturan penggunaan jilbab di sebuah lembaga yang tidak 

berafiliasi dengan organisasi masyarakat berbasis Islam tapi mewajibkan jilbab 

dan pakaian Muslim untuk dikenakan oleh siswa mereka. Oleh karena itu, 

mereka memandang bahwa penggunaan jilbab bukan hanya perintah agama. 

Sucipto dalam penelitiannya Wearing Hijab Without Syariah: Market 

Interaction with Middle Class Fashin in Yogyakarta32 juga secara spesifik 

mengkaji fasyen jilbab di Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

penggunaan jilbab di Yogyakarta khususnya oleh kelas menengah tidak lebih 

                                                 
31Rose Kusumaning & Syifa Hamama, “Berjilbab di Kampung Inggris: Antara Kepatuhan 

dan Resistensi”, An-Nidzam: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 3, No. 2 (2016).  
32Sucipto, “Wearing Hijab without Syariah: Market Interaction with Middle Class Fashion in 

Yogyakarta”,  Jurnal Kontekstualitas, Vol. 30, No. 2 (2015). 
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hanya sebagai fesyen atau komoditas yang bisa diperjualbelikan daripada 

ketaatan terhadap syariat. 

Melihat beberapa kajian di atas, penelitian dalam tesis ini memiliki 

fokus atau signifikansi tersendiri, yakni melihat bagaimana fenomena 

berbusana islami seperti jilbab justru menghadirkan resistansi dari perempuan-

perempuan Muslim dalam praktik penggunaannya. Selain itu, berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih melihat faktor-faktor 

resistansi dan taktik berdari para perempuan Muslim tersebut dengan fokus 

kajian terhadap perempuan-perempuan Muslim di Yogyakarta. Dengan begitu, 

tesis ini dapat dijadikan sebagai pelengkap dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, khususnya terkait resistansi perempuan Muslim terhadap 

fenomena berbusana Muslim di ruang publik. 

 

E. Landasan Teori 

Dalam khasanah keilmuan, kata “resistansi” bisa diartikan sebagai 

perlawanan terhadap kebijakan pemerintah atau aturan tertentu.33  Dalam 

diskusi akademik, resistansi, selain diartikan sebagai perlawanan, dimaknai 

juga sebagai ketahanan atau menentang atau sebagai kritik. Di Kamus Besar 

                                                 
33Yogi Febriandi, Razia Busana Muslim, 15. Sucipto, Wearing Hijab without Syariah, 147. 
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Bahasa Indonesia (online), kata “resistansi” dapat diartikan sebagai 

ketahanan.34 

Dalam pendiskusian, resistansi menurut Cudjoe dan Harlow 

didefinisikan sebagai gerakan perlawanan untuk sebuah pembebasan dari 

ketertindasan dan memasukkan secara keseluruhan pengalaman hidup di bawah 

penindasan yang menjadi prinsip estetika yang hampir otonom.35 Adapun 

menurut Shadily dan Nicolas, resistansi dimaknai sebagai sikap atau perilaku 

untuk bertahan, berusaha melawan, menentang atau upaya oposisi.36 

Mengkritik juga merupakan bagian dari resistansi dalam mempertimbangkan 

keadilan terhadap baik atau buruknya sesuatu.37  

Berbicara tentang resistansi dan negosiasi perempuan Muslim tidak 

berjilbab, peneliti mamandang bahwa ada upaya memperlihatkan kekuatan 

untuk tidak tunduk dan tidak lemah pada kelompok tertentu yang lebih 

dominan, lewat cara-cara tersembunyi, misalnya melalui pesan-pesan yang 

disampaikan secara samar tapi juga ada upaya menetralisasi keadaan tertentu 

lewat taktik negosiasi, maka sangat selaras dengan teori yang digagas oleh 

James C. Scott. Lewat teorinya mengenai resistansi atau perlawanan, Scott 

mencoba menunjukkan bahwa pada situasi tertentu di mana kaum dominan 

                                                 
34“Resistansi” adalah bentuk baku dari “resistensi”. Meski umumnya orang menggunakan 

bentuk tidak baku, penulis mempertahankan penggunaan “resistansi” sebagai kata dengan ejaan 
yang telah disempurnakan; www.kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 20 November 2020 

35Selwyn Cudjoe dan Barbara Harlow, “Resistance and Carribean Literatur” dalam Neneng 
Yanti Kh, Faruk, Resistensi Pribumi Terhadap Kolonialisme dalam Siti Rayati Karya Moh. Sanoesi, 
Jurnal SOSIOHUMANIKA Vol. 16, No. 1 (2003). 

36Shadily & Nocolas (2003, 480), diletakkan dalam Zuniar Kamaluddin Mabruri, Resistansi 
Klara Akustia Terhadap Ketimpangan Sosial dalam Kumpulan Sajak Rangsang Detik: Tinjauan 
Semiotika. 

37Tarigan, Psikolinguistik (Bandung: Angkasa, 2003), 188.  
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yang terus mencoba mendominasi kaum lemah atau minoritas tidak selalu 

sesuai harapan, kaum yang dianggap lemah tidak pernah menyerah dan benar-

benar tunduk pada kemauan kelompok dominan. Kelompok minoritas tetap 

mencoba melakukan perlawanan. Scott mengkritik konsep Gramscian terkait 

gagalnya hegemoni karena munculnya perlawanan, dan dia juga mengkritik 

konsep Marxist, yakni terkait false consciousness (kesadaran palsu).38 Dalam 

buku yang dia tulis, Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcript, 

mencoba menarik keluar terkait konsep perlawanan dari dunia petani dan juga 

dari lingkungan yang agraris pada dunia kehidupan yang lebih luas. 

Mereka yang melakukan perlawanan masuk dalam kategori kaum 

lemah, kaum yang didominasi, sedangkan yang dilawan masuk dalam kategori 

kaum yang mendominasi. Dia juga menjelaskan istilah konsep transkrip 

tersembunyi (hidden transcript), yakni sebagai pengganti dari konsep 

perlawanan sehari-hari sebagai bentuk penekanan pada perlawanan yang 

sifatnya tersembunyi atau tidak bisa dipantau oleh kelompok dominan.39  

Scott menunjukkan 2 (dua) jenis perlawanan yang digunakan oleh kaum 

yang didominasi. Pertama, disebut dengan perlawanan publik (terbuka), yaitu 

mengatur peran yang dilakukan di depan kelompok yang dominan, baik berupa 

sikap, perilaku, atau ucapan dengan cara yang sistematis, seolah-olah bersikap 

sesuai dengan ekspektasi atau harapan kelompok dominan, kelompok dominan 

                                                 
38James C. Scott, Domination and The Arts of Resistance: Hidden Transcript (New Haven 

and London: Yale University Press, 1990), 77-85. 
39Ibid 
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ditampilkan sebagai yang berkuasa atau kuat, dan menang, sedangkan yang 

didominasi adalah sebaliknya—kelompok yang tunduk, kalah, lemah, dan 

patuh.40 Kedua, perlawanan tersembunyi, bentuk perlawanan yang mengatur 

peran sesama kelompok yang didominasi, yang tidak terpantau atau luput dari 

penglihatan kelompok yang dominan dan cara yang dilakukan berbanding 

terbalik dari perlawanan sebelumnya, yaitu mewujudkan budaya yang 

menentang kelompok dominan.41 Sikap yang ditunjukkan adalah semacam 

isyarat-isyarat, perkataan, atau praktik yang menyangkal atau mengubah apa-

apa yang coba diperlihatkan oleh kelompok dominan.42 Itulah yang oleh Scott 

disebut sebagai a labour of neutralization and negation.43  Upaya untuk 

menetralisasi juga menegasi hal-hal yang terjadi di hadapan kelompok 

dominan.  

Sebenarnya, 3 (tiga) hal umum yang menjadi bentuk dari hidden 

transcript (perlawanan tersembunyi), yakni penghalusan ungkapan 

(euphemism), anonimitas (anonymity), dan menggerutu (grumbling).44 Ketiga 

hal ini bisa dipakai oleh kelompok yang dianggap lemah atau kelompok 

minoritas untuk melakukan perlawanan tersembunyi kepada kelompok yang 

dominan. 

 

                                                 
40Ibid. 4 
41Ibid. 28 
42Ibid. 4-5 
43Ibid. 139 
44Ibid. 140-156 
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F. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Merujuk pada kaidah penelitian 

kualitatif Jhon W. Creswell,45 penelitian ini mendeskripsikan paparan terkait 

ungkapan dari hasil wawancara dengan enam informan tentang cerita hidup 

mereka sebagai perempuan Muslim yang tidak berjilbab sampai pada upaya 

melakukan resistansi terkait fenomena berjilbab di ruang publik. 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan wawancara 

secara mendalam (deep interview) kepada 6 (enam) orang remaja perempuan. 

Remaja-remaja tersebut lahir rentang tahun 90-an. Usia mereka berkisar antara 

20 – 29 tahun. Profesi mereka, mulai dari pekerja sampai mahasiswa. Selain 

melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi dengan datang ke 

rumah beberapa informan untuk melihat latar belakang keluarga mereka. 

Data lain yang peneliti gunakan adalah mencari, membaca, dan 

mengambil dokumen-dokumen, arsip, majalah, video, maupun media sosial 

seperti Facebook, Instagram, Twitter, maupun  website yang berkaitan dengan 

resistansi, jilbab, maupun fesyen perempuan Muslim. Sebagai data sekunder, 

peneliti mengambil dari buku-buku, artikel jurnal, yang membahas tentang 

jilbab, fesyen, atau resistansi. Data-data tersebut peneliti kelompokkan 

berdasarkan tema, kemudian menganalisisnya, hingga akhirnya menuliskannya 

pada setiap bab dalam tesis ini. 

                                                 
45Lebih dalam bisa dilihat pada Jhon W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: 

Memilih di antata Lima Pendekatan, terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2014), 19-154. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Agar penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan menyeluruh, 

maka peneliti merasa perlu membuat sistematika pembahasan yang disusun 

menjadi beberapa bagian. 

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, ada tujuh sub-bahasan 

yang peneliti uraikan secara detail, yaitu latar belakang masalah, batasan dan 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab kedua mengurai faktor-faktor yang melatarbelakangi perempuan 

Muslim memilih tidak berjilbab di tengah tren berpakain islami. Hal tersebut 

meliputi tiga hal; pertama, sejarah jilbab yang melingkupi sejumlah perdebatan 

di kalangan umat muslim; kedua, jilbab di era kolonial Belanda; ketiga, 

perkembangan jilbab di Indonesia dengan mengacu pada sejarah secara umum 

di poin kedua; ketiga, menjelaskan tentang praktik jilbab sebagai sebuah 

ekspresi keberagamaan yang menjadi refleksi dari makin berkembangnya 

praktik jilbab di Indonesia saat ini. 

Bab ketiga membahas tentang profil dan praktik dominasi melalui 

stigma terhadap para perempuan Muslim tidak berjilbab yang menjadi informan 

dalam penelitian ini. Bab ini dibagi menjadi dua bagian; pertama, latar belakang 

keluarga dan lingkungan pertemanan para informan; kedua, stigma sebagai 

praktik dominasi yang mereka alami selama ini. 
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Bab keempat membahas tentang negosiasi, resistansi, dan dialog 

perempuan Muslim tidak berjilbab di Yogyakarta. Bab ini diurai dalam tiga 

bagian. Pertama, narasi-narasi simbolis sebagai upaya negosiasi. Kedua, 

resistansi terhadap masifnya tren berbusana islami di ruang publik. Ketiga, 

dialog sebagai upaya meminimalisasi konflik. 

Adapun bab kelima, yaitu penutup. Bahasan ini meliputi kesimpulan dan 

saran. Kesimpulan memuat ringkasan dari rumusan masalah dalam penelitian 

ini, sedangkan saran merupakan koreksi membangun terhadap penelitian, dan 

supaya penelitian selanjutnya lebih baik. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Tesis ini menganalisis sekaligus menelaah tentang resistansi perempuan 

Muslim tidak berjilbab di tengah tren berbusana islami di Yogyakarta, serta 

negosiasi sebagai upaya untuk mengharmoniskan keadaan. Dari semua 

pembahasan yang sudah dipaparkan, tesis ini menyimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

Munculnya resistansi dari perempuan Muslim yang memutuskan untuk 

tidak berjilbab dilatarbelakangi oleh beberapa hal. Pertama, berpikir bahwa 

jilbab hanyalah komoditas gaya belaka. Kedua, jilbab hanyalah alat 

propaganda. Ketiga, jilbab bisa mengubah kepercayaan diri. Keempat, jilbab 

dipandang bukanlah sebuah kewajiban dalam menjalankan syariat Islam. 

Kelima, resistansi muncul karena rasa jenuh terhadap tekanan sosial. Keenam, 

resistansi merupakan cara melampiaskan kekecewaan yang terjadi di masa lalu.  

Resistansi yang dilakukan oleh perempuan Muslim di Yogyakarta 

tersebut dilakukan secara tertutup atau hiddent transcript. Mengacu pada 

wacana James C. Scott terkait resistansi tertutup yang dimaksudkan, yakni 

perlawanan yang dilakukan oleh seseorang melalui prosedur yang kurang 

sistematis. Cenderung mengacu pada gerakan penolakan secara perlahan 

dengan memperhitungkan bentuk perlawanan, capaian yang diperoleh dan 
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penentuan sikap individu dalam mengorganisir keinginan secara kemampuan 

untuk melakukan perlawanan90. Adapun karakteristik dari resistansi tertutup 

yakni terdiri dari empat hal; terjadi secara tidak teratur, tidak terorganisasi, 

bersifat indiviual (bertujuan untuk mencari keuntungan dengan berfokus pada 

kepentingan individu), dan tidak mengandung dampak perubahan. 

Terkait cibiran yang ditujukan pada mereka, perempuan Muslim tidak 

berjilbab ditanggapi dengan sikap masa bodoh. Dalam hal ini, masa bodoh 

terhadap gosip (obrolan tentang orang-orang lain; cerita negatif tentang 

seseorang; pergunjingan). Selain itu, berpikiran bahwa tidak ada hak orang lain 

pada diri orang lainnya selama dia tidak memberi manfaat untuk orang yang 

diganggu haknya, secara singkat dikatakan bahwa tidak menghidupi dilarang 

melarang. Anggapan lainnya adalah pada dasarnya manusia punya cara masing-

masing dalam meraih kebahagiaan. 

Adapun upaya menetralisir konflik, maka ada tiga poin yang dianggap 

sebagai cara meminimalisasi konflik. Pertama, dibutuhkan sikap terbuka, 

rasional, dan berpikir positif. Kedua, perlu adanya kompromi, baik kompromi 

pada diri pribadi dengan menekan rasa intoleransi ataupun kompromi bersama 

mereka yang dianggap berbeda pandangan. Ketiga, dibutuhkan kolaborasi, 

penyatuan ide-ide perdamaian melalui sistem pendidikan.  

                                                 
90Enik Zuni Susilowati, Titik Indarti “Resistansi Perempuan dalam Kumpulan Cerita 

Tandak Karya Royyan Julian (Teori Resitensi - James C Scott)” Jurnal Bapala, Semarang: Prodi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang.  
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Merujuk pada poin-poin di atas, tesis ini menunjukkan bahwa resistansi 

yang dilakukan oleh perempuan Muslim di Yogyakarta tidak serta-merta terjadi 

begitu saja, tapi banyak faktor yang melatarbelakangi munculnya resistansi 

tersebut, mulai dari faktor keluarga, lingkungan, maupun faktor pendidikan. 

Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam keputusan yang diambil 

perempuan Muslim untuk berkeyakinan bahwa jilbab tidak perlu walaupun 

berbicara soal jilbab masih begitu rumit dan kompleks, baik secara definisi 

maupun hukum penggunaannya. Dengan merujuk pada teori James C. Scott, 

yakni resistansi tertutup, maka dapat dilihat beebrapa bentuk perlawanan dari 

para perempuan Muslim di Yogyakarta seperti menggunjing, memendam 

perasaan yang timbul dari luar dirinya, mengumpat orang-orang yang mencoba 

mendominasi, dan bersikap masa bodoh terhadap mereka yang memunculkan 

rasa tidak nyaman. 

Tesis ini juga menunjukkan adanya upaya negosiasi yang dilakukan 

perempuan Muslim tidak berjilbab pada situasi atau kondisi tertentu. Tujuannya 

ialah menjaga keharmonisan dalam lingkungan tertentu.  

 

B. Saran 

Apa yang sudah peneliti uraikan di atas tentu memiliki banyak 

kekurangan dan masih jauh dari harapan sempurna. Peneliti berharap selalu ada 

kritik yang bersifat membangun supaya menambah kualitas penelitian ini, 
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selain itu juga untuk memperbaiki apa yang kurang yang tidak bisa ditemukan 

dalam penelitian ini. 

Tapi, peneliti juga berupaya memberikan saran yang membangun untuk 

penelitian selanjutnya agar lebih mendalam, lebih baik, dan lebih berkualitas. 

Resistansi dan negosiasi perempuan Muslim tidak berjilbab merupakan 

fenomena yang rumit dan tidak habis diperbincangkan dalam masyarakat kita 

sekarang, dan yang paling penting adalah kompleksitas tersebut menunjukkan 

bahwa ada gerakan masif dari praktik beragama masyarakat kita saat ini, 

terutama dalam mengekpresikan kesalehan. 

Dalam banyak penelitian, resistansi merupakan hal penting untuk 

menciptakan perubahan, termasuk perubahan cara pandang masyarakat. 

Kemudian, bagaimana cara pandang yang beragam itu khususnya pilihan dalam 

berbusana tidak saling berbenturan dan dapat menciptakan perdamaian serta 

dapat menghapus sentimen apa pun yang merugikan, dengan kata lain 

dibutuhkan upaya negosiasi. Hal ini menarik dikaji lebih lanjut dalam perspektif 

sebagai pelaku dalam rangka menciptakan perdamaian untuk merespons 

sentimen keberagamaan. 
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