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MOTTO 

1. Jadilah yang terdepan tuk gapai segala harapan. 

2. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Karena semua 

tergantung usaha.  
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ABSTRAK 

 

Fenomena penggunaan cadar di Indonesia yang biasa dipakai oleh 

kelompok tertentu, seperti kelompok  Niqab Squad, merupakan salah satu bentuk 

ekspresi keagamaan suatu Kelompok. Jika dipandang dari segi 

sosialnya,masyarakat bersikap menutup diri dengan hadirnya wanita bercadar di 

lingkungan mereka. Melihat kondisi demikian, banyak  wanita yang mengenakan 

cadar di Indonesia mendapati dirinya masuk dalam kelompok minoritas atau 

kelompok yang dikucilkan masyarakat.Melihat fenomena yang ada di Indonesia, 

penulis merasa bahwa cadar merupakan salah satu dari permasalahan sosial 

keagamaan. 

 Salah satu permasalahan tersebut berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang menjadi sorotan hangat oleh publik baik media dan masyarakat 

secara luas, pasca munculnya Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor B-

1301/un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar di UIN 

Sunan Kalijaga. Penelitian ini merupakan penelitian field research (lapangan). 

Adapun pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara 

online, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Living 

Hadis. Untuk melihat latar belakang penggunaan cadar, peneliti menggunakan 

teori Alfred Schult: Latar belakang masa lalu Because motive (weil motive)dan 

latar belakang yang akan datangIn-order-to-motive. Untuk melihat praktek sosial 

mahasiswi bercadar, peneliti menggunakan teori interaksi dan relasi sosial. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hadis yang menjadi bentuk identitas 

sosial adalah riwayat Hakim 1/624 (atsar sahabat) dan riwayat Baihaki yang 

dimaknai dengan berbagai macam pemaknaan. 1. Cadar sebagai keinginan 

mengikuti pemahaman sahabat. 2. Cadar sebagai pelindung dan 3.  Cadar sebagai 

pilihan untuk menggapai ridha orang tua. Serta praktek sosial mahasiswi bercadar 

diwujudkan dengan kajian di masjid-masjid dan ikut serta dalam organisasi 

mahasiswa (ORMAWA) dan organisasi lainnya. 

 

Kata Kunci: Mahasiswibercadar, Hadis, Identitas sosial. 

 

 

 

  



x 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ........................................................... ii 

HALAMAN KELAYAKAN SKRIPSI ................................................................. iii 

HALAMAN MOTTO ............................................................................................ iv 

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................. v 

HALAMAN ABSTRAK ........................................................................................ ix 

HALAMAN DAFTAR ISI ..................................................................................... x 

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ...................................................... xii 

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN ................................................................. xvii 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ........................................................................................ 1 

B. Rumusan Masalah ................................................................................... 8 

C. Tujuan  Kegunaan Penelitian .................................................................. 8 

D. Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 9 

E. Kerangka Teoritik .................................................................................. 11 

F. Metodologi Penelitian ........................................................................... 17 

G. Sistematika Pembahasan ....................................................................... 23 

BAB II GAMBARAN UMUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

DAN CADAR ....................................................................................................... 24 

A. Gambaran Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ................................. 25 

1. Geografis ............................................................................................. 25 

2. Sejarah ................................................................................................. 25 

3. Visi, Misi dan Tujuan UIN Sunan Kalijaga ........................................ 31 

4. Stuktur ................................................................................................. 32 

5. Fakultas dan Program Studi ................................................................ 33 

6. Etika berpakaian .................................................................................. 36 

7. Lambang dan Logo Universitas .......................................................... 36 

B.   Pemahaman Cadar ..................................................................................... 39 

8. Surat Keputusan Pelarangan Cadar ..................................................... 39 



xi 
 

9. Wawancara Informan Mahasiswi Bercadar ........................................ 41 

10. Hadis-Hadis tentang Cadar ................................................................. 56 

BAB III PEMBAHASAN ..................................................................................... 66 

A. Pemahaman Mahasisiwi Bercadar Dalam Merefleksikan Hadis .............. 66 

1. Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman ............................................... 66 

B. Praktek Sosial Mahasiswi Bercadar .......................................................... 73 

(1) Jaringan Sosial.................................................................................... 73 

(2) Kajian yang diikuti ............................................................................. 77 

BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS  DALAM RANAH SOSIAL 

MAHASISWI BERCADAR ................................................................................. 79 

A.   Kontekstualisasi Hadis  dalam Ranah Sosial Mahasiswi Bercadar ........... 79 

1. Hadis sebagai pembentuk sosial bercadar ........................................... 79 

2. Analisis teori Alfred Schult ................................................................. 81 

BAB V PENUTUP ................................................................................................ 85 

A. PENUTUP ................................................................................................. 85 

B. KESIMPULAN ......................................................................................... 85 

C. SARAN ..................................................................................................... 86 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 88 

 

  



xii 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI 

 Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini pada SKB Menteri Agama dan 
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dan 0543b/U/1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin 
Keterangan 

 ............... Alif أ
tidak dilambangkan 

 Ba>’ B ب 
Be 

 Ta>’ T ت 
Te 

 |S|a>’ S ث 
es titik atas 

 Jim J ج
Je 

 }Ha>’ H ح
ha titik di bawah 

 Kha>’ Kh خ
ka dan ha 

 Dal D د 
De 

 |Z|al Z ذ 
zet titik di atas 

 Ra>’ R ر
Er 

 Zai Z ز
Zet 

 Si>n S س
Es 

 Syi>n Sy ش
es dan ye 



xiii 
 

 }S{ad S ص 
es titik di bawah 

 }Da>d D ض 
de titik di bawah 

 }Ta>’ T ط
te titik di bawah 

 }Za>’ Z ظ
zet titik di bawah 

 ...‘... Ayn‘ ع 
koma terbalik (di atas) 

 Gayn G غ 
Ge 

 Fa>’ F ف
Ef 

 Qa>f Q ق
Qi 

 Ka>f K ك
Ka 

 La>m L ل
El 

 Mi>m M م 
Em 

 Nu>n N ن 
En 

 Waw W و 
We 

 Ha>’ . Ha ه

 ...’... Hamzah ء
Apostrof 

 Ya>’ Y ي 
Ye 
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II. Konsonan rangkap karena Tassydi>d ditulis rangkap: 

 ditulis   muta’aqddi>n متعقدين  

 ditulis  ‘iddah عّدة

III. T>a>’ Marbu>tah di akhir kata: 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah هبة

 ditulis  jizyah جزية 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan 

sebagainnya, kecuali dikehendaki lafal aslinya) 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni’matulla>h نعمة الل 

 ditulis zaka>tul-fitri زكاة الفطر 

IV. Vokal pendek: 

—  َ—  (fathah) ditulis a contoh    ََضَرب ditulis d}Araba 

—  َ — (kasrah) ditulis i contoh    ََفِهم ditulis fahima 

—  َ — (dammah) ditulis u contoh   َُكِتب ditulis  kutiba 
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V. Vokal panjang: 

1. Fathah + alif, ditulis a>(garis di atas) 

 ditulis  ja>hiliyyah  جاهلية 

2. Fathah + alif  maqs{u>r, ditulis a>(garis di atas) 

 <ditulis  yas’a  يسعي 

3. Kasrah + ya mati, ditulis i>(garis di atas) 

 ditulis  maji>d  جميد

4. Dammah + wau mati, ditulis u>(garis di atas) 

 {ditulis  furu>d  فروض

VI. Vokal rangkap: 

1. Fathah + ya>mati, ditulis ai 

 ditulis  bainakum  بينكم 

2. Fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis  qaul  قول 

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan 

dengan Apostrof. 

 ditulis  a’antum  اانتم

 ditulis  u’iddat اعدت

 ditulis  la’in syakartum لئن شكرت 
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VIII. Kata sandang Alif + La>m 

1. Bila ikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur’a>n  القرأن 

 ditulis  al-Qiya>s  القياس

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan 

huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan 

huruf I-nya 

 ditulis  al-syams  الشمش

 ’<ditulis  al-sama  السماء

IX. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut 

penulisannya 

 {ditulis  z\awi al-furu>d  ذول الفروض 

 ditulis  ahl as-sunah  اهل السنة 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan busana islami tentang pemakaian cadar (Niqab) 

sampai sekarang masih terjadi pro-kontra. Pendapat yang pro terhadap 

cadar, mengemukakan bahwa cadar merupakan sunah nabi, serta 

kewajiban syariat yang harus dilaksanakan oleh muslimah. Bagi kelompok 

kontra, beranggapan bahwa cadar itu suatu hal yang aneh, bukan budaya 

Indonesia, melainkan budaya bangsa Arabjahiliah yang masih 

diimplementasikan di zaman sekarang dan diklaim sebagai syari’at Islam.1 

Bahkan  hukum tentang penggunaan cadar bervariasi, ada ulama 

yang memperbolehkan terbukanya wajah dan ulama yang tidak 

memperbolehkan terbukanya wajah.2Ulama yang memperbolehkan 

terbukanya wajah adalahYusuf al-Qaradhawi dan Nasiruddin al-Albani 

yang menyatakan bahwa aurat wanita tidak mencakup wajah dan telapak 

tangan. maka pemakaian cadar menjadi tidak wajib. Ulama yang tidak 

memperbolehkan terbukanya wajah adalah Sa‟id Ramadhan al-Buti, 

 
1Karim Syeikh, Abdul. Pemakaian Cadar dalam Perspektif Mufassirin,Jurnal al-

Mua`shirah volume 16 no.1, Januari 2019. 
2Iskandar, Amalia Sofia. Konstruksi muslimah bercadar, Artikel penelitian mahasiswa, 

Universitas Negeri Jember, 2013. 
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Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Abu al-A’la al-Maududi. Menurut 

mereka, wajah merupakan bagian dari aurat, dan wajib ditutupi.3 

Sebagai pengaruh dalam lingkungan sosial, cadar memiliki fungsi 

dan tujuannya masing-masing. Menurut al-buthi, bahwa cadar merupakan 

bagian dari hijab yang wajib menutupi kepala, rambut dan wajah serta 

wajib digunakan oleh perempuan muslimah.Pendapat ini juga terdapat di 

dalam firman Allah (QS. Al-Ahzab/33:53) 

َر نَاِظرِينَ  إِنَاُه َولَِٰكْن ِإَذا ُدِعيُتْم  يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ََل َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبِّ ِإَلَّ َأْن يُ ْؤَذَن َلُكْم ِإََلٰ َطَعاٍم َغي ْ

ِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَِّبَّ فَ َيْسَتْحِيي ِمْنُكْم  َ  ِلَِِديٍث فَاْدُخُلوا فَِإَذا طَِعْمُتْم فَانْ َتِشُروا َوََل ُمْسَتْأِنِسنَي    َ  ِإنَّ ذَٰ

ِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم   َ  َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب  َ  َواللَُّه ََل َيْسَتْحِيي ِمَن اِلَْقِّ  ذَٰ

ِلُكْم َكاَن   َ  ُكْم َأْن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َوََل َأْن تَ ْنِكُحوا أَْزَواَجُه ِمْن بَ ْعِدِه أََبًدا َوَما َكاَن لَ  َ  َوقُ ُلوِِبِنَّ  ِإنَّ ذَٰ

  ِعْنَد اللَِّه َعِظيًما 

Artinya:“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki 

rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa 

menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka 

masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa 

memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah 

mengganggu Nabi sehingga dia (Nabi) malu kepadamu (untuk 

menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. 

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri 

Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (cara) yang demikian itu lebih 

suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) 

Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya 

 
3Fitrotunnisa, Silmi. Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan 

Hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid 

Muhammadiyah),Jurnal Medan Pengetahuan Agama, Vol. 9, No. 2, 2018. 
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setelah (Nabi wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) 

di sisi Allah”.4 

Selain dijelaskan dalam Al-quran, ada juga Hadis yang menjadi 

penguat wajibnya menggunakan cadar bagi perempuan muslimah. 

دِّي قَ اَل قُ ل ُْ   َثِي َأِي ع َْن ج َ دَّ ثَ َنا ََيََْي ْبُن َسِعيٍد َوِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ رَاِهيَم َعْن بَ ْهٍز قَاَل ح َ وَل الل َِّه َحدَّ يَ ا َرس ُ

َها َومَ  ا َنَذُر قَاَل اْحَفْظ َعْوَرَتَك ِإَلَّ ِمْن َزْوَجِتَك َأْو َما َمَلَكْ  ََيِيُنَك قَاَل قُ ْلُ  يَا َرُسوَل َعْورَاتُ َنا َما نَْأِت ِمن ْ

ا قُ ل  ْ  دا ف  ََ  يَ َريَ ن َّه  َ ا َأح  َ َتَطْعَ  َأْن ََل يَ رَاه  َ ٍْ ق  َاَل ِإْن اس  ْ ُهْم ِ  بَ ع  ْ ْوُم بَ ْعي  ُ اَن اْلق  َ ِإَذا ك  َ ِه ف  َ اَن الل  َّ ِإَذا ك  َ ُ  ف  َ

ثَ َنا َأحَ  ثَ َنا َعْبُد الرَّزَّاِق َحدَّ َمْعَمرا َعْن بَ ْهٍز َفذََكَر ُدنَا َخالًِيا قَاَل فَاللَُّه تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َأَحقُّ َأْن يُْسَتْحَيا ِمْنُه َحدَّ

ثَ َنا يُوُنُس َعْن ََحَّاِد بْ ِن َزيْ ٍد قَ اَل  ِمثْ َلُه قَاَل فَاللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َأَحقُّ َأْن يُْسَتْحَيا ِمْنُه َوَوَضَع َيَدُه َعَلى فَ ْرِجهِ  َحدَّ

 أَْيًيا َوقَاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم بَِيِدِه فَ َوَضَعَها َعَلى فَ ْرِجهِ 

Artinya :Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Sa'id] dan [Isma'il 

bin Ibrahim] dari [Bahz] ia berkata; telah menceritakan kepadaku 

[Ayahku] dari [Kakekku] ia berkata; saya bertanya kepada Rasulullah 

Shallalahu 'alaihi wasallam; Wa"hai Rasulullah, dimanakah kami harus 

menutup aurat kami dan dimana kami boleh menanggalkannya (tidak 

terjaga)?." Beliau bersabda: "Jagalah auratmu kecuali dihadapan istrimu 

atau budak wanitamu." Aku berkata lagi; "Kalau dihadapan sejenis?." 

Beliau menjawab: "Jika kamu mampu, maka jangan sampai ada orang 

yang melihatnya!." Aku berkata lagi; "Apabila kami dalam keaadaan 

sendiri?Beliau pun menjawab: "Di hadapan Allah Tabaraka Wa Ta'ala 

kamu lebih berhak untuk malu daripada di hadapan manusia!." Telah 

menceritakan kepada kami [Abdurrazzaq], telah menceritakan kepada 

kami [Ma'mar] dari [Bahz] lalu dia menyebutkan hadis yang sama- dia 

berkata; "Dan di hadapan Allah mestinya kamu lebih berhak untuk malu," 

dia sambil meletakkan tangannya dikemaluannya." Telah menceritakan 

 
4Kementerian agama, qur’an surah al-Ahzab Diakses pada Tanggal 19/03/2021 Jam 

4:17https://quran.kemenag.go.id/ 

https://quran.kemenag.go.id/


4 
 

kepada kami [Yunus] dari [Hammad bin Zaid] berkata juga bahwa Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam meletakkan tangannya dia tas kemaluannya".5 

 
Namun demikian, dengan adanya pendapat melalui Al-quran dan 

hadis yang mewajibkan cadar, ada juga pendapat dari hadis yang 

menyatakan bahwa memakai cadar tersebut tidak wajib, sebagaimana 

diterangkan dalam hadis berikut: 

ثَ َنا نَاِفعا َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّهُ  ثَ َنا اللَّْيُث َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يَزِيَد َحدَّ ُهَما قَاَل قَاَم َرُجلا   َحدَّ َعن ْ

ْحرَاِم فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ََل  فَ َقاَل يَا َرُسوَل اللَِّه َماَذا تَْأُمرُنَا َأْن ن َ  ْلَبَس ِمْن الث َِّياِب ِ  اْْلِ

ْعَ ِن فَ ْليَ ْلَبْس  تَ ْلَبُسوا اْلَقِميَص َوََل السَّرَاِويَ ِت َوََل اْلَعَماِئَم َوََل اْلبَ رَاِنَس ِإَلَّ َأْن َيُكوَن َأَحدا لَْيَسْ  َلُه ن َ 

أَُة اْلُمْحرَِمُة َوََل  َوْليَ ْقَطْع َأْسَفَل ِمْن اْلَكْعبَ نْيِ َوََل تَ ْلَبُسوا َشْيًئا َمسَُّه َزْعَفرَانا َوََل اْلَوْرُس َوََل تَ ْنَتِقْب اْلَمرْ  اْْلُفَّنْيِ 

ُجَوْيرِيَُة َواْبُن ِإْسَحاَق ِ  الن َِّقاِب  تَ ْلَبْس اْلُقفَّاَزْيِن تَابَ َعُه ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة َوِإْْسَاِعيُل ْبُن ِإبْ رَاِهيَم ْبِن ُعْقَبَة وَ 

اَزْيِن َوقَاَل َماِلكا َعْن  َواْلُقفَّاَزْيِن َوقَاَل ُعبَ ْيُد اللَِّه َوََل َوْرسا وََكاَن يَ ُقوُل ََل تَ تَ نَ قَّْب اْلُمْحرَِمُة َوََل تَ ْلَبْس اْلُقفَّ 

 َوتَابَ َعُه لَْيُث ْبُن َأِي ُسَلْيمٍ  نَاِفٍع َعْن اْبِن ُعَمَر ََل تَ تَ نَ قَّْب اْلُمْحرَِمةُ 

Artinya :Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Yazid] telah 

mengabarkan kepada kami [Al Laits] telah menceritakan kepada kami 

[Nafi'] dari ['Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu] berkata: Seorang laki-

laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang baginda 

perintahkan untuk kami ketika ihram)?. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

menjawab: "Janganlah kalian mengenakan baju, celana, sorban, mantel 

(pakaian yang menutupi kepala) kecuali seseorang yang tidak memiliki 

sandal, hendaklah dia mengenakan sapatu tapi dipotongnya hingga berada 

dibawah mata kaki dan jangan pula kalian memakai pakaian yang diberi 

minyak wangi atau wewangian dari daun tumbuhan. Dan wanita yang 

 
5 Diakses melalui laman carihadis.com pada tanggal 27 Februari 2021 jam 23:57. 

https://cariHadis.com/. 
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sedang ihram tidak boleh memakai Cadar (penutup wajah) dan sarung 

tangan". Hadis ini dikuatkan pula oleh [Musa bin 'Uqbah] dan [Isma'il bin 

Ibrahim bin 'Uqbah] dan [Juwairiyah] dan [Ibnu Ishaq] tentang Cadar 

(tutup muka) dan sarung tangan. Dan berkata, ['Ubaidullah]; dan tidak pula 

wewangian dari daun tumbuhan yang wangi. Dan Beliau bersabda: "Dan 

wanita yang sedang ihram janganlah memakai cadar dan juga jangan 

memakai sarung tangan." Dan berkata, [Malik] dari [Nafi'] dari 

[Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma]: "Dan wanita yang sedang ihram 

janganlah memakai." Dan hadis ini dikuatkan pula oleh [Laits bin Abu 

Salim].6 

Dengan kisah yang terdapat dalam Hadis Bukhari di atas dapat 

dipahami bahwa menggunakan cadar merupakan suatu hal yang 

berlebihan. Sebagaimana dikutip dalam buku (Bercadar dalam Islam), 

hasil keputusan bahtsul masail halaqah perempuan menjelaskan bahwa 

sebagian ulama’Syafiiyah bersepakat bahwa  menutup wajah dan telapak 

tangan adalah wajib, sebagian lagi berpendapat sunah, khilaf aw-la 

(menyalahi keutamaan). Namun menurut jumhur ulama’Malikiah 

bersepakat bahwa penggunaan cadar atau niqab merupakan suatu hal yang 

berlebihan dalam mengekspresikan keagamaan.  

Fenomena penggunaan cadar di Indonesia yang biasa dipakai oleh 

kelompok tertentu, seperti kelompok Niqab Squad, merupakan salah satu 

bentuk ekspresi keagamaan suatu kelompok. Di Indonesia penggunaan 

cadar dimaknai sebagai kebebasan beragama, dan Indonesia memberikan 

kebebasan bagi umat beragama untuk menjalankan praktik keagamaan, 

sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh masing-masing umat beragama. 

Sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar (UUD) 1945 pasal 22 UU 

 
6carihadis.com pada tanggal 05 Maret 2021 jam 21:49.https://cariHadis.com/ 
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Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. “Setiap orang mempunyai 

kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama”.7 

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia  

dimana di dalamnya tedapat berbagai macam kelompok keagamaan. Salah 

satunya adalah kelompok keagamaan yang menggunakan cadar.Cadar 

seringkali dimaknai sebagai tindakan yang negatif, karena terdapat 

segelintir kasus negatif yang menyangkut orang-orang bercadar, seperti 

kejadian bom bunuh diri di Surabaya pada Minggu (13/5/2018) dimana 

pelakunya adalah 3 perempuan yang mengenakan cadar. 

Gambar 1 

Potret pandangan terhadap perempuan bercadar 

 

 
Sumber: tirto.id 

 

Dipandang dari segi sosialnya, masyarakat bersikap menutup diri 

dengan hadirnya wanita bercadar di lingkungan mereka. Melihat 

 
7Handayani2008 diakses melalui laman media.neliti.com pada tanggal 05 Februari 2021 

jam 5:27. 
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kondisidemikian, banyak  wanita yang mengenakan cadar di Indonesia 

mendapati dirinya masuk dalam kelompok minoritas atau kelompok yang 

dikucilkan masyarakat.Perempuanbercadar menjadi pihak yang berada 

dalam kondisi sulit untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

lingkungan sekitar karena stigma  negatif yang melekat pada perempuan 

bercadar.8 

Melihat fenomena yang ada di Indonesia, penulis merasa bahwa 

cadar merupakan salah satu dari permasalahan sosial keagamaan. Salah 

satu permasalahan tersebut berada di lingkungan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) di 

bawah naungan Menteri Agama Republik Indonesia tersebut menjadi 

sorotan hangat oleh publik baik media dan masyarakat secara luas, pasca 

munculnya Surat Keputusan (SK) Rektor Nomor B-

1301/un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang pembinaan mahasiswi bercadar di 

UIN Sunan Kalijaga. 

  

 
8Iskandar Amalia Sofia. Konstruksi muslimah bercadar, Artikel penelitian mahasiswa, 

Universitas Negeri Jember, 2013 
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Gambar 2 

Potret pelarangan atau pembinaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber foto: TEMPO.CO 

Sebagai bentuk kontribusi akademik mahasiswa Ilmu Hadis, penulis 

ingin melihat sejauh mana potret Living Hadisdalam praktek sosial 

keagamaan mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap penggunaan 

cadar. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemahaman mahasiswi bercadar dalam merefleksikan hadis 

dalam kehidupan sosialnya? 

2.  Bagaimana praktek sosial yang dilakukan mahasiswi bercadar di UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta? 

C. Tujuan  Kegunaan Penelitian 

Dengan beberapa rumusan masalah di atas, penulis bermaksud 

memberikan tujuan penelitian sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi bercadar dalam 

merefleksikan hadis dalam kehidupan sosialnya 
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b. Untuk mengetahui praktek sosial yang dilakukan mahasiswi bercadar di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Adapaun manfaat/kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Bisa mengetahui apa dan bagaimana sebab munculnya fenomena 

mahasiswi menggunakan Cadar di lingkungan UIN Sunan 

Kalijaga. 

b. Pengembangan potensi diri. 

c. Sumbangsih ilmu pengetahuan  akademik terutama yang berkaitan 

dengan Living Hadis 

d. Pengembangan data mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

Menjadi acuan dasar untuk penelitian seputar Cadar yang bisa 

dikembangkan di kemudian hari 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah pembuatan rujukan secara kritis dan 

sistematik kepada dokumen-dokumen yang mengandung informasi, ide, 

data dan metode memperoleh informasi, yang berkaitan dengan judul 

kajian yang akan dilaksanakan.9 

 Sebuah penelitian  akan membutuhkan data-data pelengkap untuk 

memberikan informasi dan kefalidatan data. Maka dari itu, di bagian 

tinjauan pustaka inipenulis menyajikan beberapa tulisan yang hampir sama 

 
9Sugiyono, Metode Penelitian Evaluasi, Bandung: Alfabeta CV, 2018. 
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dengan judul yang penulis angkat. Agar kevalidan penelitian ini kuat 

dengan data-data yang real. 

Pertama, skripsi dengan judul IMPLEMENTASI HADIS ETIKA 

BERPAKAIN (Studi Living Hadis Pada Jama`ah Majelis Taklim al-Kahfi 

Salatiga) IAIN Salatiga. Skripsi ini ditulis oleh Ita Fatmawati membahas 

tentang cara dan etika berpakain persepektif  hadis. Yang menjadi objek 

kajian adalah majelis taklim al-kahfi Salatiga. Menggunakan metode 

Living Hadis. Dengan pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini 

ialah ada beberapa faktor yang melatar belakangi punggunaan Cadar di 

majelis taklim al-kahfi salatiga: diantaranya keluarga, teman, dan motivasi 

diri sendiri untuk pengembangan fashion syar’i. Kesimpulan dari skripsi 

ini adalah bahwa cara berpakaian pada Majelis Taklim Al-Kahfi sudah 

sesuai dengan hadis.10 

Kedua, skipsi Problematika Pemakaian Cadar di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Skripsi ini ditulis oleh Jumaidah 

Mahasiswi UIN Walisongo Semarang. Penelitian tersebut menganalisa 

tentang bagaimana mahasisisiwi di UIN Walisongo menggunakan Cadar 

serta apa motivasinya menggunakan Cadar. Penelitian ini merupakan 

penelitian kualitatif deskriptif, dan menggunakan metode anaslisis apoche 

fenomenologis, variasi imajinatif. Adapun  teori yang digunakan adalah 

teori Abraham Maslow dan teori King Lura, A. Hasil dari penelitian ini 

 
10Ita Fatmawati,Implementasi Hadis Etika Berpakain (Studi Living Hadis Pada Jama`ah 

Majelis Taklim al-Kahfi Salatiga) Skripsi, Salatiga, IAIN Salatiga, 2019. 
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adalah  diketahui bahwa kuantitas mahasiswi bercadar di UIN Walisongo 

Semarang semakin bertambah, motivasi penggunaan Cadar di UIN 

Walisongo beragam, ada yang tuntunan syariat dan memenuhi kebutuhan 

fisologis. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa Cadar yang menjadi 

identitas, itu juga sebagai perang dakwah yang fundamental. Motivasinya 

adalah melindungi diri dari pandangan laki-laki, kagum dan lain-lain.11 

Pada dasarnya semua rujukan yang tertera di atas titik fokus 

pembahasannya adalah tentang cadar. Ada juga yang metode penelitian 

serta modelnya menggunakan Living Hadis dan pendekatan fenomenologi. 

Namun yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah objek 

penelitiannya, teori, yang digunakan serta konteks mahasiswi bercadar 

ditinjau dari identitas sosial. Penelitian ini fokus untuk mengungkap 

pemahaman mahasiswi bercadar dalam merefleksikan hadisserta praktek 

sosial mahasiswi bercadar di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

E. Kerangka Teoritik 

Untuk melihat dan menganalisa bagaimana mahasiswa bercadar 

di UIN Sunan Kalijaga, penelitian ini akan menggunakan teori sebagai 

berikut: 

1. Living Hadis 

Living Hadis merupakan perkembangan ilmu sosial, dimana 

ada praktek penerapan hadissendiri di masayarakat.Sebuah tulisan, 

 
11 Jumaidah, Problematika Pemakain Cadar Di Uin Wali Songo Semarang, Skripsi, 

Semarang, UIN Wali Songo Semarang, 2018. 
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bacaan, dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat komunitas 

masyarakat, dan atau memeraktekkan hadis nabi itu sendiri.12 

LivingHadis dibagi menjadi tiga varian, yaitu tradisi lisan, 

tradisi tulis, dan tradisi praktik. Pertama: Tradisi lisan, istilah tradisi 

lisan sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dilakukan umat 

Islam.Kedua: Tradisi Praktik,seringkali kita temui banyak 

dipraktekkan oleh masyarakat utamanya umat Islam.Ketiga: Tradisi 

tulis, tradisi tulis menulis merupakan suatu hal yang penting dalam 

perkembangan Living Hadis. Karena tradisi tulis menulis sering 

dipraktekkan dalam masyarakat. Contohnya di sekolah-sekolah, masjid 

dan lain-lain. 

Yang dimaksud Living Hadis menurut Suryadilaga (2007) 

adalah tradisi atau praktek yang berkembang dan hidup di masyarakat. 

Ruang lingkup penggunaan hadis itu sendiri bisa dilakukan di berbagai 

tempat secara khusus maupun secara luas. Pada hakiktanya, ada sebuah 

praktek lokalitas yang hidup di masyarakat. Nurun Najwah 

menambahkan bahwa aplikasi yang dilakukan oleh masyarakat dan 

mengaitkannya dengan kejadian maupun teks-teks hadis adalah bentuk 

aktifitas untuk meneladani Nabi.  

Menurut Saifuddin Zuhri Qudsy, kemunculan istilah Living 

Hadis dipetakan menjadi empat bagian. Pertama, Living Hadis 

hanyalah satu terminologi yang muncul diera sekarang ini. Pemahaman 

 
12M. Alfatih Surya dilaga, Metodologi Penelitian Living Quran Hadis, 

(Yogyakarta:TERAS, 2007).hlm.184 
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ini adalah satu bentuk konsekuensi dari perjumpaan teks normatif 

(hadis) dengan realitas ruang waktu dan lokal. Kedua, kajian Living 

Hadis berfokus kepada praktik di masyarakat yang diilhami oleh teks 

hadis. Ketiga, dalam kajian Living Hadis, sebuah praktik yang 

bersandar dari hadis tidak lagi mempermasalahkan apakah ia berasal 

dari hadis sahih, hasan, dhaif, yang penting bukan hadis maudu’. 

Sehingga kaidah keshahihan sanad maupun matan tidak menjadi titik 

tekan didalam kajian Living Hadis. Keempat, membuka ranah baru 

dalam kajian hadis.13 Dari beberapa pemetaan diatas bahwa fokus 

kajian Living hadis adalah pada satu bentuk kajian atas fenomena 

praktik, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang 

memiliki landasannya di Hadis nabi.14 

Dari beberapa pendapat di atas penulis dapat difahami bahwa 

Living Hadis adalah hadis-hadis yang hidup dan dipraktikan dalam 

kehidupan di masyarakat, juga praktik keagamaan sebagai bentuk 

pengalaman hidup sehari-hari. Praktik tersebut didasarkan pada hadis 

sebagai sumber inspirasi. Dalam studi hadis, kajian Living Hadis 

tujuan utamanya adalah berusaha menghubungkan fenomena hadis 

dengan fenomena masyarakat. 

Living Hadis tidak saja dimaknai sebagai gejala yang tampak 

di masyarakat berupa pola-pola perilaku yang bersumber dari hadis 

 
13Saifuddin Zuhri Qudsy, Living Hadis: Genealogi, Teori,dan Aplikasi, Artikel 16, April, 

2019. Hlm.180-182 
14Saifuddin Zuhri dkk, Living Hadis Praktik, Resepsi, Teks, dan Transmisi Yogyakarta: 

Q-Media & Ilmu Hadis press, 2018, hlm.112 
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Nabi, tetapi juga proses internalisasi hadis ke arah pencapaian cita-cita 

ideal untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup yang terus hidup. 

Ia tidak sekedar berkaitan dengan pola-pola perilaku sebagai bagian 

dari respon umat dalam interaksinya dengan hadis-hadis Nabi, tetapi 

pengaruh signifikan hadis terhadap kondisi dan pencapaian cita-cita 

umat itu sendiri. 

Penggunaan Living Hadis adalah untuk melihat fenomena, 

praktik dan  perilaku yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar 

UINSunan Kalijaga berlandaskan hadis nabi. 

2. Teori Fenomenologi Alfred Schutz 

Istilah Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yaitu Phainomai 

yang berati menampak. Fenomena ini tidak lain adalah fakta yang didasari 

dan masuk kedalam penginderaan manusia. Jadi fenomenologi adalah ilmu 

mengenai fenomena yang dibedakan dari sesuatu yang sudah menjadi, atau 

disiplin ilmu yang menjelaskan dan mengklasifikasikan fenomena. Alfred 

Schutz melalui karya klasiknya The Phenomenology of the Sosial World, 

tertarik dengan upaya penggabungan sejumlah pandangan fenomenologi 

dengan sosiologi atas arus pengalaman (stream of experience) manusia 

tentang dunia. Schuzt menganggap manusia adalah makhluk sosial.  

Tujuan utama dari fenomenologi adalah mempelajari bagaimana 

fenomena dialami dalam kesadaran, pikiran dan dalam tindakan, seperti 

bagaimana fenomena tersebut bernilai atau diterima secara estetis. 

Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana 
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manusiamengkonstruksi makna dan konsep-konsep penting dalam 

kerangka intersubjektivitas. Intersubjektif karena pemahaman kita 

mengenai dunia dibentuk oleh hubungan kita dengan orang lain. Walaupun 

makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam tindakan, karya dan 

aktivitas yang kita lakukan, tetap saja ada peran orang lain didalamnya. 

Inti dari pemikiran Schutz adalah bagaimana memahami tindakan 

sosial melalui penafsiran. Dimana, tindakan sosial merupakan tindakan 

yang berorientasi pada perilaku orang atau orang lain pada masa lalu, 

sekarang dan akan datang.15Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan 

seseorang Schutz mengelompokkan dalam 2 fase, yaitu:a.Because motive 

(weil motive) yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, 

tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari 

masa lalu ketika ia melakukannya.b. In-order-to-motive yaitu merujuk 

pada tindakan dimasa yang akan datang. Dimana tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang pasti memiliki tujuan yang telah ditetapkan.Dalam konteks 

Fenomenologis, berdasarkan pemikiran Alfred Schutz jika dikaitkan 

dengan penelitian ini, mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga  dalam 

membentuk kayakinannya memakai cadar sebagai aktor mungkin salah 

satu dari dua faktor, yaitu motif yang berorientasi ke masa lalu (because 

motives), yaitu alasannya dimasa yang membuat mereka menjadi 

pengguna cadar, dan berorientasi pada yang akan datang (in order to 

 
15Mutiara Sukma Novri. Konstruksi Makna Cadar Oleh Wanita Bercadar Jamaah 

Pengajian Masjid Umar bin Khattab Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, jurnal 

JOM FISIP. Vol.3, No.1 (Februari 2016), 4 
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motive), yaitu apa yang diharapkan oleh mereka (mahasiswibercadar) dari 

pemakaian cadar. 

3. Teori Interaksi dan Relasi Sosial 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori interaksi 

sosial. Karena pada dasarnya aktifitas sosial lainnya muncul akibat dari 

interaksi sosial.  Secara umum, segala bentuk ativitas yang dilakukan oleh 

masyarakat, bermula dari adanya interaksi sosial dan relasi sosial yang 

saling membutuhkan antar individu maupun kelompok.16 

 Menurut SolemanDalam kehidupan sehari-hari interaksi sosial 

akan terjadi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun dengan berbagai macam 

ekspresi dan tindakan. Termasuk Interaksi sosial dan relasi sosial yang 

dilakukan oleh mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

berawal dari kesamaan identitas. 

Dalam ranah sosial, setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang 

cenderung menjadi pengamatan oleh manusia lainnya. Hal ini karena 

segala perilaku yang berakaitan dengan gaya bicara, cara berjalan, dan 

penampilan merupakan sesuatu yang menarik. Sehingga jika terjadi 

sesuatu yang berbeda dari individu lainnya maka cenderung terjadi 

diskriminasi.  

Pada dasarnya, interaksi sosial yang dilakukan oleh setiap individu, 

maupun kelompok, lahir oleh tindakan individu maupun kelompok 

tersebut.Dalam kehidupan masyarakat, interaksi sosial menjadi hal yang 

 
16Soleman b. Taneko, Struktur dan Proses Sosial, Suatu Pengantar Sosiologi 

Pembangunan. (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), hlm. 110. 
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utama dalam kehidupan. Karena relasi sosial dan interaksi sosial hadir dan 

menjadi kehidupan dalam masyarakat. 

Relasi sosial merupakan hasil dari interaksi sosial (rangkaian 

tingkah laku) yang sistematis antara dua orang atau lebih, 

hubungan timbal balik antar organisasi dengan individu lain atau 

masyarakat yang saling mempengaruhi.17 

 

Relasi sosial hadir dengan keterikatan dan berkaitan antara individu 

dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan 

kelompok lainnya.Pada dasarnya, mahasiswi bercadar di lingkungan UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai pola interaksi dan relasi sosial 

dalam mewujudkan praktek sosial sebagai mahasiswi yang menggunakan 

cadar. Dengan demikian, hal-hal yang menjadi penopang terwujudnya 

praktek sosial tersebut menjadi indikator pola sosial bagi mereka 

(mahasiswi Bercadar). 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian ini akan memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Kualitatif. Dalam kehidupan nyata, 

banyak kasus yang tidak hanya diungkap oleh angka numerik seperti 

yang digunakan oleh penelitian kuantitatif, tapi ada juga kasus-kasus 

yang memerlukan penelitian yang teliti. Penelitian kualitatif  memiliki 

 
17Soemirat, S dan Evirano, Dasar dasar PuliC Relation. (Bandung: Rosda Karya, 2010). 

Hlm 11. 
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tujuan untuk mengungkap suatu fenomena melalui jalan pengumpulan 

data untuk melihat lebih detail tentang sesuatu yang sedang diteliti.18 

2. Sumber data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihasilkan dari sumber 

primer. Sumber primer adalah istilah yang digunakan dalam 

sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang 

terdekat dengan orang, informasi, periode atau yang dipelajari.19 

Adapun data primer akan didapatkan dari mahasiswi 

bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan kriteria 

sebagai berikut:Pertama,Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga,kedua, 

Angkatan 2017-2020,ketiga,menggunakan cadar/niqab. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder akan memuat data-data yang didapatakan 

dari berbagai sumber bacaan, baik artiker, jurnal, skripsi dan buku-

buku terpercaya yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya 

dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

penulis.  

 
18Sugiyono, Metode Penelitian Evaluasi, Bandung: Alfabeta CV, 2018. Hlm 17. 
19Sugiyono, Metode Penelitian Evaluasi, Bandung: Alfabeta CV, 2018. Hlm.19. 
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3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research)dimana peneliti terjun lansung ke lapangan 

untuk mengetahui dan memaparkan fenomena yang sedang terjadi. 

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu 

peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan 

unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. 

Penelitian lapangan merupakan studi mendalam mengenai unit 

sosial tertentu. Subyek yang diteliti relative terbatas, namun variable-

variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data sesuai di atas, penulis menggunakan 

cara sebagai berikut: 

a. Observasi 

Metode observasi dilaksanakan dengan melakukan 

pengamatan, pencatatan, serta melihat secara alamiah tingkah laku 

individu atau kelompok objek kajian.20Observasi dilakukan antara 

pra dan pasca pada mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Dengan mengumpulkan data-data mahasiswi yang 

menggunakan cadardi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.Metode 

 
20Sugiyono, (Bandung: Alfabeta CV, 2018), Hlm. 19. 
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observasi ini digunakan agar data-data yang dikumpulkan sesuai 

dengan keadaan lapangan. 

b. Wawancara 

Menurut Esterberg (2002) wawancara merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide sehingga 

makna dalam suatu topik dapat dikonstruksikan.21 

Pertemuan dua orang yang dimaksudkan, tidak hanya 

pertemuan tatap muka secara langsung, akan tetapi penulis 

berhemat bahwa pertemuan bisa dilakukan dilakukan secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Adapun tahap wawancara ini akan dilakukan dengan dua 

cara:Pertama,Online. Wawancara ini bisa dilakukan dengan 

membuat pertanyaan melalui google form dan wawancara melalui 

aplikasi whatsApp ataupun aplikasi online lainnya. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan data yang lebih akurat 

mendalam, peneliti melakukan wawancara mendalam ( in depth 

interview). Berikut daftar pertanyaan peneliti kepada informan 

mahasiwi bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 

1) Darimana anda mengetahui tentang cadar? 

2) Adakah hadis yang anda ketahui tentang cadar? Jika ada 

sebutkan. 

3) Apa yang melatar belakangi anda menggunakan cadar? 

 
21 Mohammad Mustari, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 

2012) hlm. 62 
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4) Apa motivasi anda menggunakan cadar? 

5) Apa makna cadar bagi anda? 

6) Sejak kapan anda menggunakan cadar? 

7) Bagaimana anda mengimplementasikan cadar dalam kehidupan 

sehari-hari? 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi dipilih untuk melengakapi data-data 

lapangan yang sudah dilakukan. Metode dokumentasi juga dipilih 

untuk mencari data yang berupa dokumen, buku-buku yang 

berkaitan dengan cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sifat 

dari metode ini adalah stabil, untuk menunjukkan bukti penelitian. 

5. Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah bagaiamana data yang sudah 

dikumpulkan itu diklasifikasi, dibedakan dan dipersiapakan untuk 

kemudian dipaparkan.22 Semua data yang sudah didapatkan akan 

penulis olah untuk menentukkan bentuk data tersebut. Jenis 

pengolahan data yang dilakukan adalah induksi analitik, berikut 

deskripsinya: 

a) Definsi permulaan tentang fenomena yang dijelaskan harus 

diformulasikan terlebih dahulu. 

b) Sebagian kasus dari fenomena ini adalah gambaran potensial 

eksplanatori yang diinvestigasi dan dokumentasikan. 

 
22 Mohammad Mustari, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2012) hlm. 54 
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c) Penjelasan hipotesis itu dikerangkakan atas dasar analisis data yang 

didesain untuk mengidentifikasi faktor-faktor umum yang 

menyeberangi kasus. 

d) Kasus-kasus selanjutnya diinvestigasi untuk menguji hipotesis 

e) Jika hipotesis tidak sesuai dengan fakta-fakta dari kasus baru ini, 

bisa saja hipotessis itu dirumuskan kembali atau fenomena yang 

dijelaskan itu didefinisikan kembali 

f) Prosedur pengujian kasus ini, mereformulasi hipotesis dan atau 

mendefinisikan kembali fenomena akan terus berlanjut sehingga 

kasus-kasus baru secara continue mengkonfirmasikan kevalidatan 

atas hipotesis, yang pada saat itu dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis itu benar (walaupun tidak absolut). 

6. Pendekatan 

Dalam konteks penelitian ini, penulis dalam mengumpulkan 

melakukan pendekatan secara sosial kultural. Dimana sosio kultural 

adalah sebuah cara dimana masyarakat dan budaya lingkungan 

mempengaruhi masayarakat. Secara garis besar, pemahaman dari sosio 

kultural ini pemahaman penuh dari tingkah laku seseorang 

membutuhkan pengetahuan tentang konteks lingkungan dimana 

kelakuan terjadi. 

Diharapkan dengan menggunakan sosio kutural ini penulis dapat 

lebih mengetaui latar belakang penggunaan cadar oleh mahasiswi UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan penelitian akan diklasifikan sebagai berikut: 

1. BAB I: Dalam bab ini akan menjelaskan tentang: Latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan dan 

daftar pustka sementara. 

2. BAB II: Pada bab ini akan berisi tentang gambaran umum dan akan 

dijelaskan tentang jenis-jenis cadar. Dan juga akan membahas tentang 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dari segi geografis  pendidikan dan 

lain-lain. Dengan membentuk sub-sub bagian yang dibutuhkan. 

3. BAB III: pada bab ini adalah pembahasan. Pada bagian ini penulis 

akan membahas indeks pemahaman dan praktek sosial mahasiwi 

bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan membetuk sub-

sub bab bagian yang sekiranya dibutuhkan. 

4. BAB IV: pada bab ini  secara khusus akan membahas tentang analisis 

teori–teori yang berkaitan dengan cadar salah satunya dari Alfred 

Schulth, serta hasil wawancara. Bagaiamana mahasiswi bercadar 

merefleksikan hadis 

5. BAB V: Berisi penutup, kesimpulan serta saran. 
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Kerangka Pemikiran 

 

 

  

Cadar Mahasiswi UIN SUKA 

Pemahaman Terhadap Hadis 

Al-Quran dan Buku Bacaan 
Realitas Sosial  

Identitas Sosial 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari penelitian yang berjudul cadar dalam bingkai 

identitas sosial keberagamaan (studi living hadis mahasiswi UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta) ialah: 

1. Pemahaman mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

dalam merefleksikan hadis dalam kehidupan sosialnya adalah Riwayat 

Hakim 1/624 (Atsar sahabat). Dan Riwayat Baihaki. Hadis-Hadis 

tersebut dimaknai dengan berbagai  pandangan oleh mahasiswi 

bercadar. Diantaranya adalah ingin mengikuti pemahaman para 

shahabiyah terhadap firman Allah SWT dan menjadi muslimah yang 

lebih baik, dan pilihan sendiri bagi mereka. 

Setelah peneliti analisis dengan Living Hadis, mahasiswi 

bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang makna mengikuti 

Sunah tidak sesuai dengan konteks. Namun kejadian tersebut termasuk 

dalam kategori bentuk resepsi (penerimaan, respon, dan tanggapan) 

terhadap teks hadis yang diimplentasikan menjadi praktik dalam suatu 

masyarakat. 

Dengan menggunakan teori Alfred Schult,a Because motive 

(weil motive) yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu,ada latar 

belakang keluarga yang jamaah tabligh dan mayoritas menggunakan 

cadar,  dan  In-order-to-motive tindakan yang beorientasi terhadap 

masa yang akan datang. Diketahui bahwa latar belakang penggunanaan 
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cadar bagi mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada 

juga karena faktor kegelisahan karena takut masuk Neraka. 

2. Praktek sosial yang dilakukan oleh mahasiswi bercadar di UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas 

sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa praktek sosial serta 

relasi sosial mahasiswi bercadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

diwujudkan dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan 

(ORMAWA) seperti SPBA, dan HMPS. Serta jaringan komunitas 

antar mahasiswi bercadar di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta yang tergabung dalam Niqobis UIN SUKA. 

Tidak hanya organisasi, praktek sosial mahasiswi bercadar di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta diwujudkan dengan bentuk kajian 

yang diikuti, seperti kajian online khusus mahasiswi bercadar serta 

kajian-kajian kitab klasik yang dilaksanakan secara off line di 

berbagai Masjid. 

B. SARAN 

1. Sebagai kaum akademisi, sudah seharusnya kritis terhadap sesuatu 

apalagi yang berhubungan dengan hadis. Mahasiswi bercadar di UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta harus memahami secara eksplisit makna 

dan tujuan dari hadis yang dijadikan sandaran. Dan mencari tahu 

secara detail hadis-hadis yang berkaitan dengan cadar. 
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2. Untuk pembaca. Tentunya penelitian ini masih sangat jauh dari kata 

“sempurna”. Maka dari itu, penelitian ini masih terbuka lebar untuk 

dikembangkan. 
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