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ABSTRACK 

Jilbab has started to become a trend even the needs of women. The hijab 

phenomenon among women is no stranger to trends and even women's needs in 

both urban and rural areas. The role of mass media that often covers and contains 

about the veil phenomenon among women, and social media (social media / 

socmed) is also very instrumental in popularizing this hijaab phenomenon. This 

paper aims to describe the hijab as the disclosure of one's identity and lifestyle 

"to Muslim women (Muslim) .This paper focuses on the orientation of shari'ah 

hijaber action in using the hijab syar'i. 

The theory used in this research is the theory of symbolic interactionism, 

social interaction theory and identity theory with the type of qualitative research. 

Informant in this research is hijabers syar'i which is member of community of 

Nurul Jannah and hijabers syar'i of Gresik City. Technique of taking informant 

by way of purposive. The methods used in data collection are in-depth 

interviews, observation and documentation. 

The results obtained in this writing are: (1) Users of hijab syar'i not 

merely oriented to the value of implementing Islamic Shari'a, but the 

consideration of fashion, trend, and fashion is also more prominent (2) The 

existence of opportunities to become members of the community hijabers syar ' 

i utilized by hijab syar'i community activists to gain material benefits .by 

providing models of hijab trends (3) the emotional closeness that exists within 

the community occurs not only in the activities of the recitation community but 

also outside the activities. Examples such as eating together or just hanging out 

members of the community hijabers syar'i which makes the partition between 

members and communities who are not incorporated in the community. 
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ABSTRAK 

 Hijab sudah mulai menjadi trend bahkan kebutuhan bagi kaum wanita. 

Fenomena hijab dikalangan kaum wanita sudah tidak asing lagi menadi trend 

bahkan kebutuhan bagi kaum wanita baik di perkotaan maupun pedesaan. Peran 

media massa yang sering meliput dan memuat tentang fenomena hijab di 

kalangan kaum wanita, dan media sosial (social media/socmed) juga sangat 

berperan dalam mempopulerkan fenomena berhijab ini. Penulisan ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan Hijab sebagai pengungkapan jati diri seseorang 

sekaligus sebagai gaya hidup” bagi para wanita muslim (muslimat). Penulisan 

ini difokuskan  pada  orientasi tindakan hijaber syar’i dalam menggunakan hijab 

syar’i.  

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori interaksionisme 

simbolis, teori interaksi sosial dan teori identitas dengan menggunakan data 

kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah model hijabers syar'i yang 

tergabung dalam hijabers syar'i community di Kota Gresik. Teknik pengambilan 

informan dengan cara purposive. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

Hasil yang diperoleh dalam penulisan ini adalah : (1) Pemakai hijab 

syar’i tidak semata-mta berorientasi pada nilai melaksanakan syariat islam, akan 

tetapi pertimbangan fashion, trend, dan modis juga lebih menonjol (2) Adanya 

peluang menjadi anggota komunitas hijabers syar’i dimanfaatkan oleh aktifis 

komunitas hijab syar’i untuk mendapatkan keuntungan secara material dengan 

menyediakan model-model trend hijab (3) Kedekatan emosional didalam 

komunitas hijabers syar’i terjadi tidak hanya dalam kegiatan komunitas 

pengajian saja, melainkan juga diluar kegiatan. Contohnya seperti makan 

bersama atau hanya sekedar nongkrong sesama anggota komunitas hijabers 

syar’i yang menjadikan sekat antara anggota dan masyarakat yang tidak 

tergabung dalam komunitas tersebut. 

 

Kata kunci : hijab, hijaber, hijab syar’i, gaya hidup, Gresik. 

 

PENDAHULUAN 

Fenomena hijab dikalangan kaum wanita sudah tidak asing lagi menjadi 

trend bahkan kebutuhan bagi kaum wanita baik idi perkotaan maupun 

pedesaan.Peran media massa yang sering meliput dan memuat tentang fenomena 

hijab di kalangan kaum wanita, dan media sosial (social media/socmed) juga 

sangat berperan dalam mempopulerkan fenomena berhijab ini. Awal mula 

maraknya fenomena berhijab, teramati pada saat era Reformasi di Indonesia. 

Dikarenakan pada saat era Orde Baru penggunaan hijab sangatlah dibatasi oleh 

pemerintah dan juga pihak militer. Hal tersebut juga berlaku di dunia pendidikan 



dimana siswi-siswi muslimah dilarang menggunakan hijab saat bersekolah. 

Sebagaimana ditulis oleh Paramaswara, Dwi: 2012  dalam penelitiannya tentang 

“Kebijakan Pemerintah Tentang Pemakaian Hijab  Dalam Dunia Pendidikan 

Tahun 1982 – 1991” bahwa tercatat beberapa kasus dimana pihak militer 

melaukan tindakan represif bagi siswi muslimah yang akan berhijab di sekolah. 

Menurut Ryansah, pada orde baru perjuangan hijab semakin berat dan mendapat 

tantangan keras dari pemerintah khususnya dinas pendidikan dan pihak militer 

kala itu. 

 Perkembangan zaman yang pesat menyebabkan semua hal serba modern. 

Mulai dari teknologi, transportasi hingga fashion mengalami banyak 

perkembangan yang pesat, perkembangan tersebut diikuti semua orang secara 

tidak sadar siapapun akan menerapkan perkembangan ini. Fashion muslim pun 

tidak kalah dalam mengikuti perkembangan. Selain model yang berkembang, 

perkembangan mode dalam penggunaanya semakin lama tidak terkontrol salah 

satunya penggunaan hijab. 

 Adanya perkembangan zaman penggunaan hijab pun mempengaruhi 

gaya berpakaian (mode) muslimah. Jika pada awalnya hijab hanyalah kain polos, 

berwarna gelap, tidak mengikuti perkembangan jaman dan sederhana, maka 

kemudian model-model hijab seiring waktu menjadi semakin modis,  

fashionable, feminin, dan elegan. Pola padu padan hijab pun semakin menarik 

dan bervariasi, sehingga semakin menarik para wanita untuk menggunakan 

hijab. Media massa dalam menyebarkan trend berhijab juga berperan penting. 

Banyaknya artis-artis wanita Indonesia yang turut juga mempopulerkan 

penggunaan hijab dalam kesehariannya turut mempengaruhi maraknya trend 

berhijab. Sehingga trend berhijab pun banyak dan bisa digunakan dalam acara-

acara formal maupun non-formal. 

   Trend busana muslimah sudahbanyak menjamur di masyarakat. 

Mahasiswi banyak yang mengenakan hijab  saat dikampus, dan mereka tidak 

ragu lagi untuk mengenakan hijab  sebagai busana keseharian mereka. Para 

siswa sekolah, sekarang ini juga banyak yang mengenakan hijab  sebagai 

seragam sekolah maupun pakaian keseharian mereka baik dirumah maupun saat 



hang out (nongkrong) bersama teman-temannya. Para ibu-ibu kantoran atau para 

wanita karir juga makin menggemari hijab  sebagai busana kerja mereka. Bahkan 

ibu-ibu rumah tangga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti trend berhijab 

seperti para wanita lainnya. Sekarang para perempuan ini tidak merasa 

terkungkung dengan hijab yang mereka kenakan, karena mereka dapat berkreasi 

sesuka hati untuk dapat mengkreasikan hijab  yang mereka kenakan supaya 

terlihat cantik dan fashionable saat menghadiri acara-acara tertentu. 

 Samakin bermunculnya komunitas-komunitas hijaber syar’i yang 

membuat style berhijab syar’i namun tetap tampil trendy merupakan  gaya hidup 

baru muslimah diperkotaan saat ini. Berkembangnya style hijab syar’i saat ini, 

membentuk fenomena baru sekelompok muslimah dengan lifestyle syar’i. 

Dengan adanya komunitas tersebut muslimah merasa diwadahi untuk 

mengekspresikan dirinya untuk menyesuaikan ajaran agama dengan style 

fashion yang sesuai dengan gaya hidup mereka sendiri. Hal tersebut merupakan 

suatu proses modernisasi dimana transformasi nilai agama dari ideologi yang 

dimodifikasi dengan disimbolkan gaya hidup. Simbol disini merupakan hijab 

yang menjadi fashion keagamaan yang memproduksi personalitas modern 

pemakainya (Kurnia, 2012:9). Dengan  demikian hijab tidak terlihat kaku dan 

monoton namun akan terlihat menarik dengan berbagai model terbaru dalam 

penggunaanya. 

      Mereka menyakini bahwa walaupun memakai hijab, tetapi masih dapat 

modis dan mengikuti fashion yang berkembang sekarang ini. Jenis mode hijab 

yang semakin beragam dengan corak, model dan accesoris yang mendukungnya 

menjadi daya tarik tersendiri. Hijab saat ini tidak hanya dipandang sebagai 

pakaian serba tertutup yang menggambarkan kesan tradisional, monoton dan 

konvensional. Keberadaan jilbab telah diterima secara luas di berbagai 

lingkungan dan status sosial. Dahulu lingkungan kerja melarang seorang 

perempuan memakai hijab. Alasannya hijab dianggap kuno, tertutup, dan 

menghambat aktivitas, terutama bagi perempuan karir. Jilbab dipandang tidak 

mencerminkan sifat energik, aktif, modern, mobile, dan fashionable. Tapi kini 

tidak sulit lagi menemukan perempuan muslim memakai jilbab dalam 



lingkungan kerja, di kampus–kampus atau sekolah, di mall–mall, bahkan untuk 

kegiatan olah raga pun tidak menghalangi perempuan memakai hijab. Kini, hijab 

modern dinilai lebih fleksibel dan dapat dikombinasikan dengan berbagai busana 

lain. Mereka makin dinilai fashionable jika dapat menggabung-gabungkan 

antara mode pakaian satu dengan yang lainnya. Dengan menggabung-

gabungkan mode pakaian satu dengan lainnya dan berani menabrakkan warna 

dan corak pakaian, maka gaya memakai jilbab saat ini dinilai menjadi lebih 

kreatif dan variatif. Maraknya model jilbab yang sesuai dengan kondisi 

lingkungan dan psikologis anak muda saat ini semakin mendorong perempuan 

memilih hijab dalam berbusana kesehariannya. 

Gaya hidup, sebagaimana dikatakan Chaney (2004 : 40) adalah ciri – ciri 

sebuah dunia modern, atau modernitas, yang artinya siapa pun yang hidup dalam 

masyarakat modern, tak terkecuali remaja akan menggunakan gagasan tentang 

gaya hidup untuk mengambarkan tindakan sendiri maupun orang lain. Dimana 

Gaya hidup mayarakat modern semakin memperkelas adanya makna simbolik 

yang terkandung dalam berbagai gaya yang ada. Dunia benda mengusung simbol 

– simbol untuk mengkomunikasikan gaya hidup tertentu. David Chaney (2006 : 

92), simbol – simbol inilah yang saat ini terlihat dari seorang diri perempuan 

yang memakai hijab, menurut Ibrahim, dalam dunia muslim busana yang 

dikenakan mampu menafsirkan banyak makna seperti identitas, selera, 

pendapatan, dan religiutas pemakainya. Hal tersebut dikarenakan ada pergeseran 

selera gaya busana yang mencerminkan pribadi seseorang juga merambah 

kalangan menengah keatas. Untuk muslimah, pergeseran selera pakaian adalah 

sebuah keharusan. Sebuah identitas dan gaya hidup yang coba mereka tampilkan 

dengan hijab yang menjadi simbol islam yang mereka kenakan dengan sangat 

fhasionabel sebagai identitas diri yaitu sebagai individual style dari seorang 

hijabers. Landasan dari konstruksi gaya hidup adalah perilaku konsumsi, yang 

menawarkan kemungkinan untuk menciptakan dan diri individualis lebih lanjut 

dengan produk atau layanan berbeda sinyal bahwa cara hidup yang berbeda. 

Bentuk hijab yang populer dan mengikuti gaya hidup masa kini merupakan 

komodifikasi menjadi ruang dalam pertemuan agama dan pasar yang saling 



memberikan keuntungan satu sama lain. Dapat diartikan bahwa hijab bukan 

hanya sebagai pakaian keagamaan melainkan sudah beralih menjadi suatu 

simbol fashion modern dan sebagai identitas sebuah komunitas hijabers. Hal 

tersebut memperkuat bahwa komunitas hijabers adalah sekumpulan muslimah 

diperkotaan dengan semua identitasnya yang dapat dikatakan sebagai komunitas 

keagamaan yang bergenre hijab modern. 

 Pada penelitian ini, peneliti mencoba menelaah lebih dalam mengenai 

fenomena hijab syar’i di Kota Gresik karena kota tersebut memiliki banyak 

perusahaan dan pabrik industri terlebih di Gresik memiliki banyak pesantren. 

Kondisi lain yang mendukung peneliti memilih kota tersebut karena upah 

minimum kerja (UMK) yang tinggi mempengaruhi gaya hidup masyarakatnya. 

Objek dalam penelitian ini adalah salah satu komunitas pengajian di kota 

tersebut, dimana dalam setiap pertemuannya, mengenakan pakaian dan hijab 

syar’i yang seragam. Peneliti tertarik pada komunitas tersebut karena komunitas 

tersebut terlihat ekslusif diantara komunitas pengajian lain terlebih komunitas 

tersebut selalu memakai pakaian yang seragam saat kegiatan pengajian. Hal 

tersebut, menarik minat peneliti apakah orientasi tindakan komunitas tersebut 

menggunakan hijab yang mereka klaim sebagai hijab syar’i sementara di al-

quran hanya dijelaskan prinsipnya dan islam tidak membatasi pemakain hijab 

dengan merk, bentuk dan bahan tertentu. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui lebih dalam mengenai gaya hidup hijaber syar’i di Kota Gresik 

dengan objek salah satu komunitas di kota tersebut. 

 

Teori Interaksionime Simbolik 

   Melalui simbol-simbol, manusia berkemampuan menstimulir orang 

lain dengan cara-cara yang mungkin berbeda dari stimulir yang diterimanya dari 

orang lain. Untuk memahami asumsi ini perlu dikemukakan pendapat Mead 

yang membedakan antara tanda-tanda alamiah (natural signs) dan simbol-

simbol yang mengandung makna (significant symbols). Natural signs bersifat 

naluriah serta menimbulkan reaksi yang sama bagi setiap orang. Sedangkan 

Significant symbols tidak harus menimbulkan reaksi yang sama bagi setiap 



orang. Aktor yang memakai simbol tertentu memberikan arti terhadap simbol 

tersebut dalam pikirannya, namun si penerima simbol belum tentu 

menghubungkannya dengan arti yang sama kepadanya. Satu yang perlu menjadi 

perhatian disini adalah bahwa simbol komunikasi merupakan proses dua arah, 

dimana salah satu pihak saling memberikan makna atau arti terhadap simbol-

simbol itu. Bagi Blumer interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis : 

a. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-

makna yangada pada sesuatu itu bagi mereka. 

b. Makna tersebut berasal dari “interaksi sosial seseorang 

dengan orang lain”. 

c. Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi 

sosial berlangsung (Blumer, 1969: 10 – 20) 

    Menurut Blumer, tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa 

“kekuatan luar” (seperti yang dimaksudkan oleh kaum fungsionalis struktural) 

tidak pula disebabkan oleh “kekuatan dalam” (seperti yang dinyatakan oleh 

kaum reduksionis-psikologis). Blumer menyanggah individu bukan dikelilingi 

oleh lingkungan objek-objek potensial yang mempermainkannya dan 

membentuk perilakunya. Gambaran yang benar ialah dia membentuk objek-

objek itu misalnya, berpakaian atau mempersiapkan diri untuk karir profesional 

individu sebenarnya sedang merancang objek-objek yang berbeda, memberinya 

arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan 

berdasarkan penilaian tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau 

bertindak berdasarkan simbol-simbol (Blumer, 1969 : 18) 

 

Teori Tindakan Sosial 

 Menurut Max Weber, tindakan sosial ialah perilaku manusia yang 

mempunyai makna subjektif bagi pelakunya dan diarahkan kepada orang lain. 

Bagi Weber, tindakan manusia pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, 

berfikir dan kesengajaan. Misalnya sebagian dari kita heran dan tidak habis pikir 

kenapa ada orang yang bersedia membeli perangko kuno dengan harga jutaan atau 

bahkan miliaran rupiah. Kita akan mengatakan bahwa tindakan orang yang 



membeli perangko itu adalah tidak rasional. Tetapi jika berpikir lebih 

mendalamdan tahu alasan subkektif mereka hingga bersedia mengeluarkan uang 

begitubanyak untuk sebuah perangko kuno, kita akan dapat mengerti. Dari ke 

empat jenis tindakan sosial yang di utarakan Max Weber, yang ingin 

disampaikannya adalah bahwa tindakan sosial apapun wujudnya hanya dapat 

dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional. Untuk mengetahui 

arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah 

kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.(Narwoko, 2010: 19) 

  Sejak kecil manusia sudah melakukan tindakan sosial, misalnya memberi 

sesuatu kepada teman bermain. Semakin dewasa kebutuhan manusia semakin 

beragam, sehingga tindakan sosialnya juga semakin beragam. Tindakan sosial 

manusia diperoleh melalui proses pengalaman dan proses belajar dari orang lain 

sehingga manusia akan melakukan tindakan yang sama apabila tindakan sosial 

sebelumnya dianggap baik. Tindakan sosial yang dianggap baik dan bermanfaat 

bagi orang lain atau sekelompoknya lama-kelamaan akan dianggap sebagai suatu 

yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan bersama oleh seluruh 

anggota kelompok. Tindakan ini telah menjadi adat-istiadat yang memiliki nilai-

nilai dalam masyarakat. Max Weber kemudian mengklasifikasikan empat 

tindakan sosial yang memengaruhi sistem dan struktur sosial di dalam masyarakat 

(Narwoko, 2004:19). Keempat jenis tindakan sosial itu adalah: 

a. Rasionalitas Instrumental. Rasionalitas instrumental adalah suatu 

tindakan sosial yang ditujukan untuk mencapai tujuan dengan hasil 

semaksimal mungkin namun dengan menggunakan dana yang serta daya 

seminimal mungkin. 

b. Rasionalitas yang berorientasi nilai. Sifat rasional dari tindakan ini 

adalah bahwa alat-alat yang ada itu hanya merupakan pertimbangan dan 

perhitungan secara sadar, sementara tujuannya sendiri sudah ada di 

dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. 

Nilai-nilai ini dapat berupa nilai etis, estetis, keagamaan, atau yang lain. 



c. Tindakan afeksi. Dalam tindakan jenis ini, suatu tindakan sosial timbul 

karena adanya dorongan atau motivasi yang sifatnya emosional tanpa 

refleksi intelektual serta perencanaan secara sadar. Tindakan afektif 

sifatnya spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional  

d. Tindakan tradisional. Tindakan social ini muncul karena adanya 

dorongan yang berorientasi pada tradisi masa lampau. Biasanya individu 

tanpa perencanaan secara sadar melakukan tindakan ini karena kebiasaan 

yang didapat dari nenek moyangnya tanpa tahu arti dan manfaat 

sebenarnya. 

Teori Identitas Sosial 

Banyak para tokoh yang mendefinisikan identitas sosial. Definisi 

mengenai identitas sosial pun bermacam-macam menurut para tokoh. Menurut 

(Hogg 1998), Identitas sosial didefinisikan sebagai 'pengetahuan individu bahwa 

ia milik kelompok sosial tertentu bersama-sama dengan beberapa makna 

emosional dan nilai dari keanggotaan kelompok dimana kelompok sosial adalah 

dua atau lebih individu yang berbagi Identifikasi sosial baik umum maupun 

pribadi, atau yang hampir sama, artinya menganggap diri mereka sebagai anggota 

dari kategori sosial yang sama  

  Identitas, khusunya identitas sosial, dan rasa memiliki dalam suatu 

kelompok yang berkaitan erat dalam arti bahwa konsepsi seseorang atau identitas 

seseorang sebagian besar terdiri dari self-deskripsi dalam hal karakteristik 

mendefinisikan kelompok-kelompok sosial yang mereka miliki. Kedekatan ini 

bersifat psikologis, tidak hanya pengetahuan tentang atribut kelompok. 

Identifikasi dengan kelompok sosial adalah keadaan psikologis yang sangat 

berbeda dari keadaan ketika masuk ke dalam satu kategori sosial atau yanglain. 

Hal ini fenomena nyata dan memiliki konsekuensi diri evaluatif yang penting. 

  Jadi menurut teori tersebut, dijelaskan lagi oleh penulis bahawa identitas 

sosial merupakan atribut yang dimiliki oleh seorang individu dimana individu 

tersebut merupakan bagian dari suatu kelompok sosial, atribut tersebut kemudian 

digunakan untuk memperkenalkan adanya kelompok sosialnya dan membedakan 



kelompok sosialnya tersebut dengan kelompok sosial lain. Sesama anggota dalam 

suatu kelompok sosial memiliki rasa kedekatan dan beberapa ciri atau 

karakteristik yang berbeda dengan kelompok sosial lain. Kedekatan yang 

dibangun dalam kelompok ini tidak hanya dalam bentuk kedekatan fisik misalnya 

intensitas dalam pertemuan, namun juga kedekatan psikologis dimana sesama 

anggota dalam suatu kelompok memiliki tujuan dan pemikiran yang sama. 

   Hogg (1998: 16) pendekatan identitas sosial bertumpu pada asumsi-

asumsi tertentu tentang sifat manusia dan masyarakat, serta keterkaitan mereka. 

Secara khusus, ia mempertahankan bahwa masyarakat terdiri dari kategori sosial 

yang berdiri dalam kekuasaan dan status hubungan satu samalain. 'Kategori 

Sosial' mengacu pada pembagian masyarakat atas dasar kebangsaan, ras, kelas, 

pekerjaan, jenis kelamin, agama,  dansebagainya, sedangkan 'hubungan 

kekuasaan dan statusnya' mengacu pada faktabahwa beberapa kategori dalam 

masyarakat memiliki kekuatan besar, prestise ,status, dan sebagainya, daripada 

yang lain. Kategori tidak ada dalam ōisolasi. Kategori A hanya seperti kontras 

dengan yang lain. Misalnya, kategorisosial 'kulit hitam' akan memiliki arti dan 

berfungsi untuk membedakan antara mereka yang 'kulit hitam' dan mereka yang 

tidak (kulit putih), hal ini disebut kategori kontras. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tipe penelitian deskriptif dalam penelitian ini dipilih karena bersesuaian 

dengan isu pokok dari penelitian ini yaitu tindakan sosial yang dilakukan oleh 

model hijabers di kota Surabaya dalam memilih kosmetik berlabel 

halal.Penelitian deskriptif dianggap mampu menjelaskan sebuah fenomena 

berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dalam mencari makna serta 

pemahaman yang diperoleh dari kata-kata maupun gambar-gambar yang didapat 

dari obyek yang diteliti. Lebih dalam lagi, peneliti ingin melihat serta mencari 

data mengenai konsistensi model hijabers dalam memilih kosmetik sesuai 

dengan syariat agama Islam, yang kemudian data tersebut akan peneliti tuangkan 

dalam skripsi ini. 

 



 

 

 

Metode Penentuan Informan 

 Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menentukan informan 

ialah purposive (Sugiyono 2001:61) menyatakan bahwa purposive adalah teknik 

penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono 

(2004:128), pemilihan sekelompok subjek dalam purposive didasarkan atas ciri-

ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

informan yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain informan yang 

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian.  

  Penarikan kriteria tersebut dilakukan secara sengaja. Informan yang 

dipilih adalah : 

1. Mereka yang tergabung dalam komunitas-komunitas yang aktif 

menggunakan hijab syar’i  dalam kesehariannya.  

2. Secara pribadi memahami ketentuan tentang hijab syar’i serta 

memiliki keinginan pribadi untuk meperkenalkan hijab syar’i. 

3. Masyarakat yang tidak tergabung dalam komunitas dan mengikuti 

kegiatan, untuk mengetahui interaksi anggota komunitas dengan 

masyarakat sekitar. 

Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan observasi di lapangan yakni dengan cara mengamati 

dan mencatat semua gejala yang tampak pada objek (hijaber syar’i Gresik) secara 

sistematis mengenai kegiatan yang dilakukan, interaksi yang terjadi, obrolan yang 

sering didiskusikan, dan kebiasaan anggota komunitas ketika dalam sebuah 

kegiatan. Penulis  disini lebih fokus pada observasi non informan karena penulis 

tidak ikut serta dalam kehidupan objek yang akan diteliti dan hanya sebagai 

pengamat saja. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan teknik komunikasi atau 



wawancara yakni mengumpulkan data penulisan melalui kontak atau hubungan 

langsung antara penulis  dengan sumber data. Penulis menggunakan teknik 

komunikasi langsung dengan cara melakukan interview untuk pengumpulan data 

interview itu sendiri adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

berbagai pertanyaan terhadap informan 

 

Metode Analisi Data 

Pertama kali yang dilakukan dalam menganalisis data ialah mentranskrip data 

hasil wawancara yang sudah terkumpul. Semua transkrip dikumpulkan menjadi 

satu, kemudian data yang diperoleh direduksi sesuai dengan pokok permasalahan 

yang telah ditentukan. Beberapa data dari hasil wawancara yang telah terkumpul 

difilter sesuai dengan inti permasalahan ini. Setelah proses reduksi data, langkah 

selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menganalisis 

dan memberikan gambaran yang terperinci mengenai hasil observasi serta 

wawancara mendalam. Selanjutnya, data tersebut diinterpretasi menggunakan 

teori tindakan sosial yang digunakan dalam penelitian ini yang selanjutnya dapat 

menghasilkan proposisi untuk membantu proses penarikan kesimpulan. Langkah 

terakhir yaitu, membuat poin-poin yang akan dijadikan kesimpulan untuk 

menjawab fokus permasalahan dalam penelitian ini. 

 

PEMBAHASAN 

Trend hijab syar’i bagi komunitas 

   Hijab syar’i sebagai pakaian keseharian sebagian besar informan 

memberi makna bahwa informan adalah seorang muslimah, makna ini merupakan 

makna hijab syar’i secara umum conventional dimana  semua  orang Indonesia 

tahu bahwa hijab syar’i adalah pakaian yang wajib bagi muslimah.   

Menurut Blumer (dalam Sobur :2006:199) bahwa pandangan seseorang 

tidak akan kita pahami jika tidak mereka ungkapkan  dan  aktualisasikan  dalam 

kehidupan sehari-hari, begitupun dengan pandangan narasumber (subyek) 

mengenai hijab syar’i sebagai pakaian wajib bagi umat muslim karena “Hijab 

syar’i hanyalah sebuah objek yang tidak memiliki makna intrinsik, makna hijab 



syar’i tersebut baru ada ketika dipakai dan di aktualisasikan oleh para 

narasumber (subyek) dalam kehidupan sehari-hari.” 

Bagi semua informan berhijab syar’i merupakan kewajiban seorang muslimah 

untuk menutup aurat sesuai yang tertera didalam Al-quran. Berhijab syar’i 

merupakan ketentuan muslimah untuk menyempurnakan keimananan nya 

terhadap pencipta sekaligus. Informan menganggap menutup aurat dengan 

memakai hijab syar’i merupakan bentuk untuk menghormati Allah SWT yang 

telah menciptakan muslimah dengan sempurna. Informan yang menggunakan 

hijab karena ingin berhijrah dan menyempurnakan sebagai muslimah dalam 

menutup aurat.  Tindakan informan tersebut dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 

terkandung dalam agama, karena bertindak sebagai individu yang dibentuk oleh 

masyarakat. Sehingga informan yang   menjalankan   kewajiban sebagai seorang 

muslimah dengan menutup aurat hanya agar tidak mendapatkan dosa dan 

menghargai Allah yang telah menciptakannya.  

  Proses interaksi sosial terjadi karena adanya orang-orang yang saling 

berhubungan satu sama lain, dimana setiap orang dalam proses interaksi tersebut 

saling menginterpretasikan tindakannya satu sama lain (Blumer dalam Charon : 

1979 : 157). Beberapa informan mengakui kalau mereka memakai hijab syar’i 

karena pengaruh orang tua dan orang terdekatnya. Sehingga mereka berusaha 

bertindak lebih baik dalam kehidupan sehari-hari mereka. Bagi Informan keaktifan 

mereka dalam komunitas pengajian yang diikuti juga turut mempengaruhi dan 

menjadikan mereka lebih ingin memahami lebih baik tentang agama Islam sebagai 

keyakinan yang dianut. Yang hal ini kemudian diwujudkan dengan berhijab sesuai 

syari’at Islam. Sebagaimana diakui oleh salah satu informan yang memiliki 

kedekatan emosional dengan informan lain adalah salah satu motif menjadikannya 

untuk berhijab syar’i.   

  Para informan yang kesemuanya tergabung dalam komunitas Ibu-Ibu 

Pengajian Masjid Nurul Jannah Gresik dan dua orang informan lainnya juga 

tergabung dalam komunitas  Hijaber Community Gresik. Alasan para narasumber 

(subyek) tergabung dalam komunitas yang sama  adalah kesamaan persepsi dan 

minat dalam menjalankan keyakinan beragama terutama kesamaan minat dan 



persepsi berhijab yang baik sesuai syari’at Islam. Dan kesamaan lainnya adalah 

informan sebagai sesama ibu rumah tangga yang berkeinginan sebagai role model  

bagi masyarakat di lingkungan sekitar. 

  Informan merasa mendapat respon positif dari masyarakat dan hal 

tersebut  yang membuat informan  merasa senang dan yakin dengan pilihan hijab 

syar’i nya. Selain itu, informan merasa menjadi dirinya yang baru dan lebih baik 

setelah berhijab syar’i. Serupa dengan salah satu Informan dengan berhijab syar’i, 

ia semakin dipercaya masyarakat untuk membawakan dakwah dalam sebuah 

pengajian sekaligus, mengajak masyarakat yang belum berhijab syar’i untuk 

menutup aurat secara sempurna dan menjadikan dirinya sebagai contoh dalam 

berhijab. Sama halnya dengan Informan lain yang menganggap bahwa berhijab 

syar’i merupakan keyakinan setiap muslimah masing-masing sehingga tidak ada 

paksaan didalamnya. 

  Menurut Blumer, melalui interaksi sosial kita belajar mengenai 

objek-objek yang ada disekitar kita.  Kita dapat mengkomunikasikan semua objek 

dalam situasi tertentu untuk tujuan kita. Kita juga dapat mengindikasikan informasi 

diri kita ke dalam situasi tertentu Para informan memaknai hijab syar’i lebih baik 

dari pada pemakaian hijab biasa karena bentuknya yang menutup badan dan tidak 

membentuk lekukan tubuh selain itu narasumber memaknai baju dan hijab syar’i 

berbentuk kain panjang. Seperti yang diungkapkan beberapa Informan dengan 

tergabung dalam komunitas tersebut, mengaku lebih percaya diri karena dengan 

berhijab syar’i narasumber tetap bisa tampil fashionable berbeda dengan salah satu 

Informan yang mengaku bahwa hijab syar’i tidak perlu mengikuti perkembangan 

mode karena lebih mementingkan syariat islam yang harus menutupi seluruh tubuh. 

Bagi informan yang bukan tergabung dalam anggota tersebut mengikuti pengajian 

tersebut untuk memeperdalam ilmu agamanya dan tergerak hatinya untuk berhijab 

syar’i. 

Hijab syar’i membentuk identitas sosial 

  Secara mendasar, hijab syar’i yang merupakan bagian dari cara 

berpakaian seseorang, saat ini juga telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat 

dan menjelma menjadi bagian dalam kehidupan para informan. 



  Dihadapkan pada paradigma berpikir masyarakat yang pada awalnya 

hijab syar’i  dianggap sebagai bagian dari cara berpakaian yang identik dengan 

pesantren ataupun ‘kampungan’, namun dalam perkembangannya kemudian, hijab 

syar’i  telah menjadi bagian yang telah melekat dalam kehidupan sehari-hari, 

bukan sebagai sesuatu yang aneh atau menakutkan, melainkan dapat 

menampilkankeindahan ataupun kecantikan bagi yang menggunakannya.  

  Sebagaimana pengalaman dari beberapa informan yang menceritakan 

bahwa dalam aplikasinya, hijab syar’i saat ini dapat tetap tampil modis, trendi dan 

fashionable. Sehingga kesan atau stigma negatif yang selama ini telah berkembang 

di masyarakat tentang hijab syar’i yang kolot ,monoton  dan dalam persepsi anak 

muda sebagai tidak gaul pun semakin lama tertepis dengan apa yang sudah 

dilakukan para informan dalam berhijab syar’i. Dikarenakan saat ini,  motif, warna 

dan pilihan hijab syar’i  saat ini sangat variatif dan membuat pemakainya merasa 

percaya diri untuk mengenakannya di berbagai kesempatan terutama dalam 

aktifitas keseharian. Sama halnya dengan pendapat dari salah satu informan yang 

menganggap hijab syar’i harus mengikuti trend untuk mengembangan inovasi baru 

kreatifitas anak muda selain itu sebagai nilai plus bagi Kota Gresik sendiri. 

Berbeda salah satu informan yang tidak bergabung dalam komunitas yang 

menganggap bawah hijab syar’i tidak perlu mengikuti perkembanan zaman karena 

akan menghilangkan nilai-nilai agama islam. Karena subyek menganggap hijab 

syar’i tidak mementingkan model yang penting mengikuti syariat agama. 

  Oleh karena itu, seperti halnya pandangan Claudia Nef Saluz:2007 dalam 

penelitiannya tentang hijab syar’i  di Universitas Gajah Mada, keberadaan hijab 

syar’i  saat ini menjadi cermin dari proses hibridisasi yang mengadaptasi pengaruh 

global dari kultur ‘Barat’ dan ‘Timur’, yang juga berasimilasi dalam tradisi lokal 

dan gaya hidup modern dengan menggunakan simbol-simbol agama untuk 

membangun sebuah identitas dengan adanya mode pakaian dan hijab syar’i yang 

mengikuti perkembangan zaman. 

  Demikian pula halnya di lingkungan para informan, berhijab syar’i  dan 

berbusana muslimah, bukan hanya sebagai cermin identitas agama, melainkan 

refleksi dari aspek budaya (tentang cara berpakaian) yang berkembang dan dapat 



memberi kenyamanan pada konteks fisik dan psikologis, sekaligus sebagai 

pencitraan, identitas diri dengan nuansa gaya hidup. 

  Dalam hal ini, berhijab syar’i memiliki kekuatan psikis yang juga dapat 

mempengaruhi keinginan kaum perempuan untuk terlihat tampil menarik, 

sehingga kerap mengikuti trend perkembangan busana. Bahkan saat ini pun, 

berhijab syar’i  dapat menjadi penanda individu atau kelompok dalam konteks 

pergaulan sosial. Hal ini sejalan dengan keberadaan hijab syar’i dan pakaian 

muslimah yang juga dapat menunjukkan nilai sosial, atau status sosial yang dicapai 

oleh penggunanya. 

  Semua Informan mengaku bahwa dengan berhijab syar’i mereka 

mendapatkan peningkatan status sosial di masyarakat dan sekaligus dampak postif 

bagi masyarakat untuk ikut berhijab syar’i. Bergabungnya narasumber dengan 

komunitas tersebut memudahkan mereka mendapat baju dan hijab syar’i yang 

kekinian dan menganggap pakaian dan hijab syar’i yang benar adalah seperti yang 

narasumber pakai. Berbeda dengan pendapat informan yang tidak tergabung dalam 

komunitas tersebut mereka menganggap koleksi yang ia dapat tidak harus di 

update setiapharinya dan tidak tergiur untuk membeli produk baru karena 

keterbatasan ekonomi dan anggapnya tidak perlu. Para informan mengkonstruksi 

hijab syar’i yang dipakainya sebagai identitas, karena komunitas-komunitas yang 

diikuti oleh para informan ini dikenal oleh masyarakat sebagai komunitas 

muslimah berhijab hijab syar’i.  Jacques Lacan menyebutkan bahwa identitas 

adalah penanda. Identifikasi diri secara aktif saat menyerap atau 

menginternalisasikan atribut-atribut dari suatu citra (yang berada) diluar tubuhnya 

– yaitu citra “yang lain” – kedalam dirinya. (Polimpung, 2008). Dengan kata lain  

Identitas  merupakan  pembentukan  karakter individu yang dibentuk oleh dirinya 

sendiri atas citra dari orang lain yang diserap individu, karena ingin menunjukkan 

citra seperti individu lain yang dilihatnya. 

  Informan  mengkonstruksi hijabnya sebagai identitas karena mereka 

ingin menujukkan citra dirinya sebagai muslimah yang berhijab syar’i , karena 

melihat pada individu lainnya yang berhijab dengan tingkah lakunya yang santun. 

Sehingga hijab syar’i yang dipakai informan sebagai identitas yang menunjukkan 



citra mereka sebagai muslimah yang santun. Serta sebagai pembeda identitas 

pribadi dan identitas kolektif para informan dengan mereka yang dianggap 

berhijab biasa dan mereka yang dianggap menggunakan hijab secara asal-asalan 

tanpa memenuhi ketentuan-ketentuan syari’at Islam dan juga sebagai pembeda 

dengan wanita pemeluk agama yang lain. 

   Tidak lain semua orientasi tindakan sosial tersebut untuk membangun 

sebuah identitas individu dimana indentitas merupakan pertanda dan representasi 

dari setiap mahluk individu. Ibarat sesuatu yang melekat dan dapat langsung 

menjadi ciri khas atau karakteristik tersendiri bagi individu atau sekelompok 

orang. Hijabers Community Gresik  dan komunitas Ibu-Ibu Pengajian Masjid 

Nurul Jannah Gresik dengan gaya hijab syar’i yang trendy dan fashionable 

sebagaimana tren masa kini menjadi ciri khas yang unik dan membedakannya 

dengan komunitas atau kelompok muslimah yang lain dalam aktifitasnya yang 

menjadi identitas tersendiri bagi kelompok tersebut. Hal ini sejalan dengan 

penjelasan Quraish Shihab dalam bukunya bahwa busana muslimah atau hijab, 

selain sebagai penutup aurat juga berfungsi sebagai penegas identitas bagi 

pemakainya (Quraish, 2004:29) 

   Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Susiana pada tahun 2005 dimana hijab bisa menjadi identitas sosial pada kelompok 

mahasiswa dalam masyarakat (Susiana, 2005). Kebutuhan individu untuk 

berafiliasi dengan kelompoknya, kesamaan minat dan tujuan serta lingkungan 

sosial yang mayoritas menggunakan hijab syar’i sangat mendorong individu untuk 

mengenakan hijab yang sama. Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya jilbab 

menjadi identitas muslimah juga menjadi simbol ketaatan dan kepatuhan 

muslimah dalam agamanya, namun dengan berbagai ragam model hijab syar’i  saat 

ini membuat hijab syar’i  menjadi faktor pembentuk identitas sosial tersendiri 

karena adanya proses kategorisasi, misalnya dengan model hijab syar’i  yang 

cenderung trendy dan stylish menjadikan komunitas Hijabers Gresik dan 

komunitas Ibu-Ibu Pengajian Masjid Nurul Jannah Gresik terlihat unik dan 

berbeda dengan kelompok muslimah pada umumnya. 



 Kemudian bagaimana kelompok Hijabers Gresik dan komunitas Ibu-Ibu 

Pengajian Masjid Nurul Jannah Gresik merepresentasikan identitas muslimah 

fashionable sebagai bagian dari praktik gaya hidup saat ini. Sebagaimana 

ditegaskan John Berger dalam karyanya Signs in Contemporary Culture, “pakaian 

kita, model rambut, dan seterusnya adalah sama tingkatannya dan digunakan untuk 

menyatakan identitas kita.” Menurut Berger (1984:87), identitas agama merupakan 

suatu wilayah di mana pembedaan yang begitu besar disempurnakan lewat 

pemakaian jenis-jenis pakaian, barang dan simbol tertentu. 

  Hasil penelitian yang ini adalah terdapatnya perubahan yang dialami oleh 

beberapa muslimah dalam hal pengetahuan mengenai Islam semenjak menjadi 

anggota komite Hijabers Gresik dan komunitas Ibu-Ibu Pengajian Masjid Nurul 

Jannah Gresik. Bahkan beberapa diantaranya mengungkapkan bahwa terjadi 

peningkatan keimanan seiring dengan bertambahnya pengetahuan nilai keislaman, 

kemudian ditemukan adanya upaya hibridisasi yang dilakukan Hijabers Gresik dan 

komunitas Ibu-Ibu Pengajian Masjid Nurul Jannah Gresik dalam menciptakan 

praktik hijabs syar’i  baru, yaitu bagian dari nilai Islam dengan fashion.Selain itu, 

salah satu narasumber mengaku dengan mengenakan hijab syar’i di komunitasnya 

merupakan keuntungan yang ia dapat karena memiliki motif ekonomi didalamnya 

karena kounitas tersebut mennuntut untuk keseragaman dalam berpakaian dan 

berhijab syar’i. 

  Identitas keislaman oleh Hijabers Gresik dan komunitas Ibu-Ibu 

Pengajian Masjid Nurul Jannah Gresik direpresentasikan dengan cara menerapkan 

nilai dan norma kelompok yang merujuk pada gaya berhijab syar’i dan berbusana 

seorang muslimah fashionable yang sesuai dengan syariat Islam. 

  Demikian pula halnya di lingkungan masyarakat Gresik khususnya di 

lingkungan Hijabers Gresik dan komunitas Ibu-Ibu Pengajian Masjid Nurul Jannah 

Gresik, berhijab syar’i, bukan hanya sebagai cermin identitas agama, melainkan 

refleksi dari aspek budaya (tentang cara berpakaian) yang dapat memberi 

kenyamanan pada konteks fisik dan psikologis, sekaligus sebagai pencitraan, 

identitas diri dengan nuansa gaya hidup. Dalam hal ini, berjilbab memiliki 

kekuatan psikis yang juga dapat mempengaruhi keinginan kaum perempuan di 



Gresik untuk terlihat tampil menarik, sehingga kerap mengikuti trend 

perkembangan busana. Bahkan saat ini pun, berhijab syar’i dapat menjadi penanda 

individu atau kelompok dalam konteks pergaulan social dimasyarakat karena 

narasumber lebih memiliki sutau identitas baru bagi masyarakat yang sudah 

ataupun belum berhijab syar’i. Hal ini sejalan dengan keberadaan hijab syar’i dan 

pakaian muslimah yang juga dapat menunjukkan nilai sosial, atau status sosial. 

  Sedangkan diferensiasi yang dilakukan oleh Hijabers Gresik dan 

komunitas Ibu-Ibu Pengajian Masjid Nurul Jannah Gresik justru memberikan 

definisi baru  dengan  berusaha mengikuti arus budaya mainstream namun dengan 

membangun identitas diri yang berbeda dari yang lain salah satu contohnya dengan 

menyeragamkan pakaian dan hijab syar’i yang mereka kenakan. Dengan 

berpakaian dan berhijab syar’i menurut beberapa narasumber dapat 

meningkatakan status sosial di masyarakat karena komunitas tersebut memberi 

identitas baru bagi masyarakat tentang hijab syar’i yang menengah keatas karena 

mengedepankan pemakaian baju dan hijab syar’i yang lebih menarik daripada 

komunitas lain di Kota Gresik. Hal tersebut, tidak memberatkan anggota 

komunitas dari segi materi karena kemudahan dalam pembelian dikarenakan, 

penampilan yang seragam dengan satu komunitas adalah hal penting untuk 

membangun kepercayaan diri setiap anggotanya. Sedangkan didalam al-qur’an 

sendiri tidak dijelaskan untuk berhijab syar’i dengan bentuk, bahan, dan warna 

tertentu. Komunitas tersebut, memaknai bahwa perkembangan dari segi budaya 

merupakan hijab syar’i merupakan bentuk dari pengimplementasian pemakaian 

baju dan hijab syar’i.  Selain itu, kebiasaan yang dibangun bersama dengan 

anggota yang mendominasi untuk melakukan kegiatan diluar pengajian 

menjadikan kedekatan emosianal yang berkembang diantara inividu satdengan 

yang lain sehingga menjadikan sebuah sekat antara anggota dan masyarakat yang 

tidak menjadi anggota.  

 

 

 

 



PENUTUP  

Kesimpulan 

1. Trend hijab syar’i di Kota Gresik merupakan simbol dan perwujudan nilai-

nilai keyakinan yang dianut muslimah di komunitas pengajian dan hijabers 

syar’i , anggota komunitas hijabers syar’i memaknai hijab syar’i tetap 

mengikuti perkembangan zaman sebagai bentuk usaha menghilangkan 

stigma hijab syar’i yang kampungan di masyarakat. 

2. Hijab syar’i menjadi gaya hidup baru saat ini di komunitas hijaber syar’i 

dan komunitas pengajian Kota Gresik karena berhijab syar‟i dapat menjadi 

simbol atribut individu atau kelompok dalam konteks pergaulan sosial 

dengan tetap dapat tampil modis, trendi dan fashionable. Karena komunitas 

hijabers syar’i dan komunitas pengajian Kota Gresik dengan mudah 

mendapatkan koleksi terbaru melalui online shop atau rekannya yang 

menjual baju dan hijab syar’i dalam satu komunitas. Gaya hidup komunitas 

pengajian dan komunitas hijabers Gresik tersebut, berpengaruh pada 

peningkatan status sosial informan didalam masyarakat dimana informan 

merasa lebih disegani masyarakat  dan juga sebagai contoh untuk mengajak 

masyarakat untuk berhijab syar’i. Hal tersebut, juga mengubah interaksi 

anggota komunitas hijabers syar’i di masyarakat, interaksi lebih intens 

dirasakan sesama anggota karena kedekatan emosional mereka dalam setiap 

kegiatan yang dilaksanakan. 

3. Pemakai hijab syar’i tidak hanya berorientasi pada nilai melaksanakan 

syariat islam, akan tetapi pertimbangan fashion, trend, dan modis juga lebih 

menonjol. 

4. Peluang menjadi anggota dikomunitas hijabers syar’i dimanfaatkan oleh 

aktifis komunitas hijab syar’i untuk mendapatkan keuntungan secara 

material dengan menyediakan model-model trend hijab. 

5. Kedekatan emosional dalam anggota komunitas terjadi tidak hanya didalam 

kegiatan komunitas pengajian saja, tetapi juga diluar kegiatan seperti makan 

bersama atau hanya sekedar nongkrong sesama anggota komunitas hijabers 



syar’i. Sehingga menjadikan sebuah sekat antara anggota dan masyarakat 

yang tidak tergabung dalam komunitas tersebut. 

Saran  

1. Bagi pengurus komunitas lebih baik tidak menuntut dan menekankan 

anggotanya untuk memaknai syar’i sebagai sesuatu yang mewah dan 

seragam. Sehingga, lebih diserahkan ke individu masing-masing tentang 

prinsip menggunakan baju dan hijab syar’i. karena suatu komunitas 

pengajian merupakan komunitas yang bertujuan untuk mendekatkan diri 

dengan Allah SWT.  Stigma kemewahan dalam syar’i harus dihilangkan 

karena dalam islam sendiri tidak menuntut seseorang untuk tampil mewah 

dalam menjalankan syariat . agama. 

2.  Orientasi tindakan yang dilakukan komunitas hijabers syar’i seharusnya 

murni karena ingin menjalankan syariat islam dan mengamalkan dalil-dalil 

di al-quran dalam berhijab syar’i sesuai yang diperintahkan Allah SWT 

untuk menjadi muslimah yang lebih dekat dengan sang pencipta. Sehingga 

penggunaan hijab syar’i tidak berbelok arah atau berubah tujuan yang 

menjadikan hijab syar’i sebagai suatu identitas yang digunakan untuk 

mendapat keuntungan pribadi atau keuntungan komunitas yang melenceng 

dari aturan dalam al-quran. 

3. Pada kajian selanjutnya diharapkan peneliti bisa lebih menggali fenomena 

gaya hidup hijaber syar’i dikomunitas pengajian lain untuk mengetahui 

pemaknaan dan orientasi tindakan hijaber syar’i dalam memperkaya 

wawasan dan perbedaan gaya hidup hijaber syar’i komunitas pengajian di 

Kota Gresik dengan komunitas lain. 
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