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Abstrak 

Penelitian ini berawal dari ketertarikan peneliti dengan realitas yang 

terjadi. Awal mula peneliti tertarik untuk mengakat topik skripsi tentang 

penggunaan buka-tutup jilbab di kalangan remaja karena melihat banyak remaja 

yang saat ini tampil berjilbab namun hanya pada saat sekolah saja. Tetapi bukan 

masalah wajib tidaknya jilbab yang diteliti pada penelitian ini, melainkan 

fenomena “buka-tutup” jilbab yang dilakukan oleh para remaja. Remaja yang ada 

pada penelitian ini adalah remaja yang bersekolah di sekolah umum yang tidak 

menjadikan jilbab sebagai seragam, namun di sekolah tersebut mereka 

mengenakan jilbab tapi saat berada diluar lingkungan sekolah remaja-remaja ini 

melepas jilbabnya dan tampil beda. Untuk menganalisis realitas yang terjadi 

peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

fenomenologi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan in-

depth interview atau wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan 

dengan teori tindakan sosial menurut Max Weber. Teori ini menyatakan bahwa 

tindakan manusia memiliki arti subjektif untuk aktor yang dibagi menjadi empat 

jenis yaitu; tindakan yang berorientasi pada tujuan, tindakan yang berorientasi 

pada nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional. Melalui analisis data 

diperoleh hasil bahwa fenomena buka tutup jilbab di kalangan remaja khususnya 

pada pelajar awalnya terjadi karena aturan dari orang tua dan kebiasaan dalam 

keseharian yang tidak memakai jilbab lalu dipaksakan untuk memakai jilbab 
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menimbulkan rasa ketidaksiapan bagi diri seseorang. Lingkungan pergaulan, tren 

fashion dan media sosial juga sangat mempengaruhi perkembangan remaja-remaja 

saat ini. Serta tindakan-tindakan yang para remaja lakukan memiliki makna bagi 

dirinya yang dapat diarahkan kepada orang lain untuk mendapatkan perhatian. 

Kata Kunci : Remaja, Jilbab, Tindakan Sosial 

Abstract 

 This research starts from the reality of researcher with interest in the case. 

Early researchers interested in the topic of the thesis on the use of open-close 

hijab among teenagers due to see a lot of teenagers who currently appearing 

veiled, but only during school. But that does not matter whether or not mandatory 

hijab examined in this study, but the phenomenon of "open-close" jilbab done by 

teenagers. Adolescents in this study were teenagers who attend public schools that 

did not make the hijab as a uniform, but at the school they wear the hijab but 

when you are outside of a school environment these teenagers take off her head 

scarf and different. To analyze the reality of what happened researchers used a 

qualitative research method with phenomenological approach. Data collection 

techniques in this study using in-depth interviews or in-depth interviews and 

observation. The data were analyzed according to the theory of social action of 

Max Weber. This theory states that human actions have subjective meaning for 

the actor who is divided into four types, namely; goal-oriented action, action-

oriented values, actions affective and traditional action. Through data analysis 

showed that the phenomenon of opening and closing of the hijab among 

teenagers, especially on students initially occurs because the rule of parents and 

habits in daily life do not wear the hijab and forced to wear the hijab creates a 

feeling of unpreparedness for oneself. The neighborhood association, fashion 

trends and social media also influence the development of teenagers today. And 

the actions that teens do has meaning for him that could be directed to other 

people to get attention. 

Keywords: Youth, Hijab, Social Action 

A. PENDAHULUAN 

Penggunaan jilbab dewasa ini 

telah bergeser maknanya, sehingga 

jilbab bukan saja sebagai penutup 

aurat sesuai syariat Islam, tetapi kini 

telah menjadi bagian fashion dengan 

munculnya tren mode jilbab yang 

semakin beraneka ragam. Serta 

penggunaan jilbab yang dipadu-
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padankan dengan pakaian yang ketat 

dan minim juga akan merubah arti 

memakai jilbab itu sendiri. Salah satu 

cara berpakaian yang berkaitan 

dengan nilai agama dan yang sering 

menjadi pusat perhatian adalah 

mengenakan jilbab. Sebagai identitas 

muslimah, hijab, kerudung atau yang 

lazim disebut jilbab sudah menjadi 

tren di kalangan remaja putri saat ini 

khususnya di kota Surabaya. Jilbab 

saat ini sudah menjadi mode bagi 

remaja putri muslim dari berbagai 

kalangan, melintasi batas-batas 

kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Jilbab sebagai busana muslim telah 

diterima oleh masyarakat luas. 

Perkembangan tren fashion jilbab 

dengan beragam model, gaya dan 

bahannya mendorong perempuan 

muslim menjadikan jilbab sebagai 

pilihan pakaian aktivitas keseharian.  

Permasalahan ini peneliti 

fokuskan pada kalangan remaja 

khususnya siswi sekolah menengah 

atas yang pada umumnya adalah 

remaja beragama islam. Mereka 

dengan sadar mengenakan jilbab dan 

tampil fashionable saat di 

sekolahnya, yang merupakan sekolah 

umum dan bukan di sekolah yang 

jilbab dijadikan seragam. Meskipun 

tidak mewajibkan pada siswinya 

untuk menggunakan jilbab namun 

saat keluar dari lingkup sekolah 

penampilan mereka tanpa jilbab 

sangatlah berbeda. Peneliti memilih 

untuk mengkaji penelitian ini karena 

pengetahuan mereka mengenai jilbab 

sudah cukup banyak diajarkan pada 

mata pelajaran agama di kelas-kelas 

sebelumnya sehingga peneliti ingin 

mengetahui seberapa jauh para 

remaja saat ini mengenal jilbab dan 

benarkah anggapan remaja muslimah 
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bahwa meskipun berjilbab tetapi 

mereka tetap dapat tampil modern, 

modis dan kekinian tanpa 

mempertimbangkan apakah tindakan 

yang dilakukan telah sesuai dengan 

konsep diri mereka atau tidak 

sehingga tidak ada kesadaran diri 

untuk tetap mengenakan jilbab di 

luar seragam.  Setiap tindakan yang 

dilakukan oleh individu hanya 

individu itu sendiri yang mengerti. 

Karena tidak selalu semua perilaku 

dapat dimengerti sama oleh orang 

lain.  

Penelitian Ruby (2016) di 

Kanada mengenai Listening to the 

voices of hijab menggungkap 

kesenjangan antara pemahaman yang 

dominan tentang jilbab sebagai 

simbol penindasan wanita Muslim 

dan rasa mengekspresikan diri dari 

wanita yang bersuara, berpartisipasi 

dalam penelitian bahwa pemakaian 

jilbab membawa hal yang positif di 

kehidupan wanita di Kanada. 

Berbagai kelompok wanita di canada 

fokus untuk menegaskan identitas 

muslim mereka, memberi 

kesempatan mereka merubah  hidup 

untuk hal yang positif dan untuk 

status “orang terhormat” dengan 

menggunakan jilbab. Makna jilbab 

tidak terbatas pada pakaian dan 

sebagai besar menggambarkan 

kesopanan sebagai hal terpenting dari 

hijab.  

Efek menggunakan jilbab 

atau hiasan kepala islam 

menimbulkan persepsi tersendiri bagi 

kaum laki-laki (Mahmus,Yusr dan 

Viren Swami 2010) laki-laki 

memiliki daya tarik tersendiri serta 

melihat kecerdasan perempuan yang 

memakai jilbab. Dalam penelitiannya 

yang berjudul The influence of the 

hijab (Islamic head-cover) on 
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perceptions of women's 

attractiveness and intelligence dalam 

hal daya tarik dan kecerdasan, 

anaisisnya menunjukkan bahwa, 

dengan wanita mengenakan jilbab 

dinilai lebih negatif daripada wanita 

yang tidak mengenakan jilbab. tidak 

ada pengaruh signifikan dari hal 

agama. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa penggunaan jilbab bagi diri 

seseorang tidak selalu mencerminkan 

hal baik sama hal nya dengan 

penelitian yang dikaji oleh peneliti 

bahwa buka-tutup jilbab juga dapat 

menggeser makna jilbab yang 

sesungguhnya. Pelaku buka-tutup 

jilbab dapat menimbulkan persepsi 

atau pandangan negatif dari 

masyarakat yang melihat karena 

dianggap mempermainkan jilbab 

atau agama.  

Di Kanada, wanita muslim 

yang memakai jilbab mengalami 

diskriminasi di era 9-11 

(Rahmath,Sabah, Lori Chambers dan 

Pamela Wakewich, 2016) dalam 

penelitian mereka yang berjudul 

Asserting citizenship: Muslim 

women's experiences with the hijab 

in Canada menyelidiki pengalaman 

wanita-wanita muslim yang 

mengenakan jilbab dan bagaimana 

para wanita muslim ini dipandang 

sebagai “orang asing” di negara 

multikultural seperti Kanada. Wanita 

muslim yang berjilbab di Kanada 

menggunakan jilbab untuk 

mengurangi hal negatif yang 

mungkin saja dapat terjadi di negara 

tersebut. Pemakaian jilbab di negara 

orang terkadang menimbulkan hal 

yang tidak adil atau dipandang 

berbeda dengan masyarakat yang 

lainnya namun pemakaian jilbab di 

negara lain maupun di Indonesia 

khususnya di kota Surabaya juga 
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sama kegunaannya selain karena 

kewajiban agama islam namun juga 

sebagai pelindung agar terhindar dari 

hal-hal negatif.  

Di Amerika Serikat terdapat 

pengaruh jilbab dan tingkat religius 

yang dirasakan daya tarik perempuan 

muslim, penelitian Zaidi (2014) 

mengenai The Hijab Effect: An 

exploratory study of the influence of 

hijab and religiosity on perceived 

attractiveness of Muslim women in 

the United States and the United 

Arab Emirates menunjukkan bahwa 

orang-orang memberikan sifat-sifat 

positif kepada orang lain berdasarkan 

kesan awal karakteristik seperti daya 

tarik fisik mereka bertemu. Wanita 

muslim di Amerika Serikat menilai 

diri mereka lebih religius dapat 

mengendalikan status jilbab pribadi 

mereka, tidak memiliki pengaruh 

yang buruk. Wanita yang lebih 

religius menilai wanita non-hijab 

sebagai hal yang kurang menarik. 

Karena di Amerika Serikat saat ini 

wanita berjilbab lebih di nilai baik 

dan membawa hal yang positif.  

 Terdapat pula alasan motivasi 

berjilbab yang tidak untuk mode atau 

fashionable melainkan sebagai 

kewajiban agama Islam dan tidak 

menggeser makna jilbab yang 

sesungguhnya hasil penelitian 

Grine,Fadila dan Munazza Saeed 

(2017) mengenai Is Hijab a fashion 

statement? A study of Malaysian 

Muslim women. Dalam penelitiannya 

untuk menganalisis motivasi di balik 

perilaku berjilbab di lingkungan 

multikultural Malaysia itu untuk 

kewajiban agama atau perilaku 

mode. Hasilnya membuktikan bahwa 

sebagian besar wanita yang 

menggunakan jilbab murni karena 

agama, bukan termotivasi untuk 
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mode atau fashion. Wanita muslim 

yang taat beragama memantabkan 

niatnya dengan berjilbab. Berbagai 

modifikasi jilbab dapat diterima di 

Malaysia, tetapi hal terpenting untuk 

mengenakan jilbab adalah sebuah 

kewajiban beragama. 

Perubahan budaya berjilbab 

saat ini sedang masuk dalam 

kehidupan atau lingkungan sekolah. 

Meskipun sekolah tersebut bukan 

sekolah yang berbasic agama, namun 

banyak juga siswanya yang memakai 

jilbab dari pada yang tidak memakai 

jilbab. Hal ini disebabkan karena 

mereka memaknai jilbab tersebut 

tidak sebagai penutup aurat, 

melainkan sebagai aksesoris yang 

bisa mempercantik diri wanita untuk 

mendapatkan nilai lebih dari 

lingkungan masyarakat. 

Kehidupan modernisasi yang 

semakin masuk dalam keseharian 

seseorang akan sulit keluar dan lepas 

juga dari kehidupan seseorang 

tersebut. Dan semakin orang 

mengikuti modernisasi tersebut akan 

semakin terbelenggu dan tidak 

menyadari bahwa yang di lakukan 

tersebut sebenarnya adalah sebuah 

tindakan yang salah Sakti (2013). 

Kaitannya dalam  tren pemakaian 

jilbab ini bahwa jilbab merupakan 

sebuah simbol agama yang bisa 

membangun suasana hati, sehingga 

bisa memotivasi seseorang untuk 

menjadi kuat. Karena makna jilbab 

sesungguhnya adalah sesuatu yang 

bisa dianggap sebagai simbol yang 

bernilai positif, karena menurut 

agama jilbab merupakan sebuah 

pakaian wanita yang hukumnya 

wajib di gunakan untuk menutup 

aurat. Jadi dari sinilah jilbab bisa 

membangun suasana hati menjadi 

untuk lebih baik, meskipun tujuan 
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utama wanita memakai jilbab untuk 

menutup aurat. 

Fenomena jilbab memang 

selalu muncul dengan berbagai 

ekspresi dan pesan di belakangnya. 

Jilbab juga bagian dari suatu gejala 

yang terkait dalam dimensi sosial. 

Penelitian-penelitian mengenai jilbab 

sudah banyak dilakukan seperti yang 

telah dijabarkan dalam rangkaian 

studi terdahulu akan tetapi letak 

perbedaan studi ini dengan studi-

studi lainnya yaitu, studi ini lebih 

fokus pada makna jilbab bagi para 

remaja yang masih melakukan 

tindakan buka-tutup jilbab serta 

melihat latar-belakang para remaja 

ini melakukan buka-tutup jilbab dan 

mengklasifikasikannya menurut 

empat tindakan sosial yang 

dikemukakan oleh Max Weber. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada 

pemakaian jilbab yang pada 

umumnya diteliti dari pandangan 

jilbab itu sendiri namun pada 

penelitian ini jilbab dilihat dari segi 

pemakaiannya yang masih tidak 

konsisten dengan keputusannya 

dalam berjilbab sehingga buka-tutup 

jilbab itu terjadi dan menggeser 

makna jilbab yang sesungguhnya. 

Remaja-remaja yang menjadi fokus 

pada studi ini adalah para remaja 

yang bersekolah di sekolah umum 

yang tidak menjadikan jilbab sebagai 

seragam namun saat bersekolah para 

remaja ini mengenakan jilbab dan 

saat berada diluar lingkungan 

sekolah para remaja ini tidak 

mengenakan jilbab. Studi ini ingin 

lebih mendalami studi-studi 

terdahulu dengan pembaruan yang 

lebih mengikuti zaman saat ini.  

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kualitatif 
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mengenai buka-tutup jilbab di 

kalangan remaja dengan perspektif 

tindakan sosial yang diutarakan oleh 

Max Weber. Penelitian kualitatif 

memiliki dasar desktriptif guna 

memahami suatu fenomena dengan 

lebih mendalam. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan fenomenologi. 

Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang bertujuan untuk 

menjelaskan atau mengungkap 

makna konsep atau fenomena 

pengalaman yang didasari oleh 

keasadaran yang terjadi pada 

beberapa individu. Penelitian ini 

dilakukan di kota Surabaya 

khususnya pada SMA & SMK yang 

terdapat di Surabaya. SMA dan SMK 

yang ada pada penelitian ini ialah 

SMA Ipiems yang terletak di Jl. 

Raya Menur No.125 dan SMKN 8 

yang terletak Jl. Kamboja No.18, 

Ketabang, Genteng, Surabaya. 

Subjek penelitian dalam 

kajian ini adalah para remaja-remaja 

di kota Surabaya yang masih 

berstatus pelajar dengan usia rata-

rata 16 sampai 18 Tahun. Dalam 

penelitian ini terdapat 7 informan 

subjek yang memiliki beragam latar 

belakang keluarga yang berbeda.  

C. PEMBAHASAN 

Makna Jilbab di Kalangan Remaja 

yang Melakukan “Buka-Tutup” 

Jilbab 

Saat ini jilbab sudah menjadi 

mode bagi remaja-remaja putri dari 

berbagai kalangan mulai dari 

kalangan pelajar dan mahasiswa. 

Cukup banyak remaja-remaja saat ini 

yang mulai menggunakan jilbab 

untuk aktivitas kesehariannya di 

sekolah. Kemajuan informasi di 



JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  10 
 

bidang sosial media yang juga turut 

berpengaruh ada perkembangan 

zaman saat ini. Istilah jilbab di 

Indonesia pada awalnya dikenal 

sebagai kerudung untuk menutupi 

kepala (rambut) wanita hingga ke 

bagian dada. Sebagian remaja-remaja 

saat ini mengerti akan arti jilbab 

namun ada sebagian yang masih 

perlu mengenal arti jilbab yang 

sesungguhnya, ada yang hanya 

mengartikan jilbab sebagai salah satu 

kewajiban bagi agama islam untuk 

para wanita agar menutupi auratnya 

dan ada yang mengartikan jilbab 

sebagai salah satu cara membuat diri 

menjadi lebih aman dan terjaga. 

Jilbab memang wajib hukumnya bagi 

seorang wanita muslim terutama 

wanita yang sudah akil baliq namun 

saat ini jilbab sudah menjadi fashion 

ataupun gaya hidup.  

Fenomena buka tutup jilbab 

di kalangan remaja khususnya pada 

pelajar yang pada awalnya terjadi 

karena paksaan orang tua dan 

kebiasaan dalam keseharian yang 

tidak memakai jilbab lalu dipaksakan 

untuk memakai jilbab menimbulkan 

rasa ketidaksiapan bagi diri 

seseorang. Para informan yang 

melakukan tindakan buka-tutup 

jilbab memahami jilbab sebagai 

sebuah kewajiban. Terdapat pula 

informan yang memahami jilbab 

sebagai suatu bentuk yang dapat 

meminimalisir hal yang berdampak 

negatif. Memaknai penggunaan 

jilbab dan perintahnya sebagai suatu 

yang baik fungsinya dan lebih 

menjaga diri. Sedangkan informan 

yang memahami jilbab sebagai suatu 

kewajiban akan tetapi, 

menggunakannya tidak sepenuh hati 

(buka-tutup) hal tersebut karena 
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adanya pemaknaan apabila informan 

tidak benar-benar siap dan 

pemaknaan bahwa tidak semua 

perempuan yang berjilbab 

berperilaku baik. 

Latar Belakang Terjadinya Buka-

Tutup Jilbab 

Terlepas dari semua arti 

jilbab bagi para remaja itu, saat ini 

fenomena jilbab buka-tutup sedang 

ngetren dikalangan remaja-remaja 

khususnya di kota Surabaya. Banyak 

faktor yang mempengaruhi 

terjadinya buka-tutup jilbab 

dikalangan remaja ini. Yang 

dimaksudkan dalam buka-tutup 

jilbab pada studi ini adalah mereka 

yang menggunakan jilbab saat 

disekolah yang merupakan sekolah 

umum yang tidak mewajibkan 

muridnya untuk menggunakan jilbab 

namun dengan sadar mereka 

menggunakannya namun saat mereka 

terlepas dari lingkup sekolah ataupun 

saat mereka melakukan aktivitas 

keseharian diluar sekolah mereka 

melapas jilbabnya dan bergaya sesuai 

dengan konsep diri mereka dengan 

menampilan tampilan yang berbeda. 

meski mengerti akan arti jilbab 

namun jilbab bukanlah konsep diri 

yang sesungguhnya.  

Memakai jilbab yang tidak 

sungguh-sungguh dari hati yang 

membuat penggunanya merasa 

setengah-setengah menjalankannya. 

Ketidaksiapan adalah musuh terbesar 

bagi diri seseorang. Kebiasaan dalam 

keseharian yang tidak memakai 

jilbab lalu dipaksakan untuk 

memakai jilbab memang 

memperlukan waktu bagi seseorang 

untuk berubah. Kemauan orang tua 

untuk membuat anaknya menjadi 

yang lebih baik lagi dengan memulai 

menjaga diri dan sikap namun tetap 
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merasa malu apabila menyadari akan 

hal yang dilakukannya adalah salah. 

Tindakan Sosial Para Remaja 

Pengguna Jilbab Buka-Tutup 

Fenomena mengenai para 

remaja yang menggunakan jilbab 

pada saat-saat tertenju saja atau buka 

tutup jilbab yang berada di kota 

Surabaya dan kota-kota besar lainnya 

merupakan suatu masalah pergeseran 

makna jilbab yang sesungguhnya. 

Ada berbagai faktor yang 

melatarbelakangi para remaja-remaja 

kekinian melakukan tindakan buka 

tutup jilbab. Seperti paksaan dari 

orang tua atau kemauan orang tua 

untuk anaknya agar dapat lebih 

menjaga diri, mengartikan jilbab 

hanya sebatas arti umum belum 

mengenal jilbab lebih dalam lagi, 

ketidaksiapan dari diri sendiri, 

kurang tingginya bentuk kesadaran 

diri, menggunakan jilbab hanya 

untuk pencitraan di sekolah, dan 

jilbab hanya untuk ikut-ikutan atau 

tren semata dan lain sebagainya.  

 Dalam penyelesaian 

permasalahan mengenai jilbab tidak 

dapat dicampur tangani oleh orang 

lain, perlu tingginya tingkat 

kesadaran diri dan memperluas 

wawasan mengenai agama dan juga 

jilbab bagi diri seseorang tersebut. 

Keputusan seseorang untuk berjilbab 

atau tidak berjilbab, pada hakikatnya 

merupakan bagian dari perilaku atau 

perbuatan seseorang untuk mencapai 

suatu tujuan. Dan tindakan yang 

dilakukan selalu berkaitan dengan 

orang lain, karena manusia adalah 

makhluk sosial, ini pula yang 

kemudia dipahami sebagai tindakan 

sosial seseorang. Tindakan sosial 

merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan dengan berorientasi pada 

orang lain atau dipengaruhi oleh 
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orang lain. Bagi Weber, tindakan 

dikatakan  terjadi ketika individu 

melekatkan makna subyektif pada 

tindakan mereka. tindakan manusia 

juga diarahkan oleh makna-makna, 

sehingga untuk memahami dan 

menjelaskan tindakan, makna 

ataupun motif yang ada 

dibelakangnya harus digali dan 

sekaligus diapesiasikan.  

Tindakan Sosial yang Berorientasi 

Tujuan 

 Zwerk rational, tindakan 

sosial rasional instrumental ini 

merupakan tindakan yang memiliki 

rasionalitas paling tinggi, tindakan 

sosial yang dilakukan seseorang 

didasarkan atas pertimbangan-

pertimbangan dan sadar untuk 

mencapai suatu tujuan. Dari hasil 

pengamatan pada studi ini, dalam 

pemakaian jilbab siswi-siswi yang 

bersekolah disekolah umum yang 

tidak menjadikan jilbab sebagai 

seragam memiliki tujuan-tujuan yang 

ingin dicapainya meski mereka 

menggunakan jilbab hanya pada saat 

disekolahan saja namun saat berada 

diluar lingkungan sekolah atau 

sedang melakukan aktivitas 

keseharian dilingkungan rumah dan 

pergaulannya penampilan mereka 

berbeda. Tindakan yang dilakukan 

sebagai besar memiliki tujuan 

sebagai simbol status dalam 

mempertahankan keeksistensian para 

remaja-remaja yang masih duduk di 

bangku sekolah ini. Interaksi sosial 

yang mendorong individu untuk 

dapat mencapai status sosial yang 

lebih tinggi.  

Dalam mencapai tujuannya tersebut 

para remaja-remaja saat ini ingin 

agar dapat diterima dilingkungan  

pertemanannya disekolah, ingin 

tampil cantik, dan menepati janji 
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kepada orang tua. Dapat diterima 

dilingkungan pertemanan di sekolah 

merupakan suatu kebanggaan diri 

atas usaha mereka dalam mencari 

pergaulan disekolah. Tujuan yang 

dimaksud seperti ingin tampil cantik 

yaitu mengikuti perkembangan yang 

up to date di kalangan remaja-remaja 

kekinian di Surabaya yaitu banyak 

remaja yang terlihat cantik dan 

modis saat menggunakan jilbab di 

lingkungan sekolah, dan menepati 

keinginan orang tua untuk memakai 

jilbab demi menjaga diri dan 

menghindari hal-hal yang bersifat 

negatif. 

Tindakan Sosial yang Berorientasi 

pada Nilai 

 Wert rational merupakan 

tindakan sosial yang sebelumnya 

sudah dipertimbangkan terlebih 

dahulu karena mendahulukan nilai-

nilai sosial ataupun nilai agama yang 

ia miliki. Dalam tindakan sosial ini 

lebih mengedepankan nilai-nilai 

individu yang tertanam dalam diri 

individu. Setiap individu terikat pada 

nilai yang menjadi pedoman tindakan 

dalam kehidupan keseharian mereka 

dimana nilai-nilai itu sendiri pada 

dasarnya sudah ada atau sudah 

diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Setiap individu atau kelompok 

masyarakat mempunyai keyakinan 

terhadap nilai-nilai yang berbeda jadi 

tindakan yang dilakukan oleh setiap 

individu menurut jenis tindakan ini 

mempunyai makna dan maksud yang 

berbeda-beda. 

 Dari hasil pengamatan atau 

observasi yang dilakukan peneliti, 

tindakan memakai jilbab oleh para 

siswi disekolah ini karena mereka 

memiliki kepercayaan dan bersumber 

dari kehendak mereka yang timbul 

dari melihat temannya yang lain 
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disekolah meskipun siswi-siswi ini 

ada yang merasa bahwa keputusan 

awal mereka menggunakan jilbab 

disekolah karena kemauan orang tua. 

Nilai-nilai yang dijadikan sandaran 

para remaja ini yaitu niai agama, 

nilai moral, nilai sosial dan nilai 

budaya. 

Tindakan Afektif 

 Suatu tindakan yang timbul 

karena dorongan atau motivasi yang 

sifatnya emosional. Tipe tindakan 

sosial ini lebih dimoninasi perasaan 

atau emosi tanpa refleksi intelektual 

atau perencanaan sadar. Seseorang 

yang sedang mengalami perasaan 

meluap-luap seperti cinta, 

kemarahan, ketakutan atau 

kegembiraan, dan secara spontan 

mengungkapkan perasaan itu tanpa 

refleksi.  

Berdasarkan hasil pengamatan yang 

dilakukan peneliti, tindakan sosial 

yang didominasi perasaan atau emosi 

tanpa melakukan pertimbangan yang 

matang ini tidak muncul pada hasil 

penelitian yang dilakukan pada 

remaja yang bersekolah di sekolah 

kejuuan karena tindakan afektif 

sifatnya secara spontan  dan 

merupakan ekspresi emosional dari 

individu. Sedangkan remaja yang 

melakukan tindakan buka tutup 

jilbab melakukan tindakan tersebut 

dengan kesadaran diri atau telah 

direncanakan. Namun pada remaja 

sekolah umum tipe tindakan ini 

muncul karena emosi sesaat yang di 

tunjukkannya kepada orang tua 

karena paksaan dari orang tua yang 

mewajibkan remaja tersebut untuk 

menggunakan jilbab saat bersekolah. 

Tindakan Tradisional 
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Tindakan sosial ini dilakukan oleh 

individu karena mengikuti tradisi 

atau kebiasaan yang sudah diajarkan 

secara turun temurun dan telah baku 

dan tidak dapat diubah. Jadi tindakan 

ini tidak melalui perencanaan yang 

sadar terlebih dahulu, baik dari 

caranya maupun tujuannya. 

Kebiasaan atau tradisi yang sudah 

lama dijadikan sebagai kerangka 

acuannya yang diterima begitu saja 

tanpa persoalan. Tradisi yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kebiasaan yang selalu dilakukan oleh 

anggota keluarga para informan 

penelitian dan nilai-nilai budaya 

setempat. Tradisi yang dialami oleh 

setiap anggota dalam keluarga 

didapat melalui proses sosialisasi. 

Tindakan afektif bersifat spontan, 

tidak rasional dan merupakan refleksi 

emosional dari individu. Berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan 

peneliti menunjukkan bahwa para 

siswi-siswi ini dalam pemakaian 

jilbab sangat erat kaitannya dengan 

budaya yang sudah diajarkan dari 

sejak duduk di bangku SD yaitu yang 

memiliki nilai-nilai ajaran agama 

Islam, salah satunya ajaran untuk 

menutup aurat atau berbusana yang 

sopan santun dan menjaga tingkah 

lakunya saat menggunakan jilbab.  

Dalam konteks penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti ingin 

mengetahui kategori atau klasifikasi 

tipe tindakan para siswi yang  

membuka-tutup jilbabnya dalam 

perspektif tindakan Weber. Dalam 

hal ini beberapa tindakan sosial yang 

dilakukan para remaja telah 

dianalisis pada empat tipe tindakan 

sosial yang dikemukakan oleh Max 

Weber. Dari keseluruhan hasil 

penelitian yang dikaji tindakan yang 

berorientasi tujuan yang paling 
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dominan dalam tindakan sosial yang 

dilakukan oleh para remaja dalam 

buka-tutup jilbab karena mereka 

mempertimbangkan dan dengan 

sadar melakukan tindakan tersebut 

untuk mencapai beberapa maksud 

atau tujuan.  

Berdasarkan tipologi yang 

telah dibuat dalam skripsi, arti jilbab 

yang mereka ketahui sebatas sebagai 

simbol perempuan islam dan juga 

sebagai bentuk kebebasan 

perempuan muslim yang tidak harus 

berjilbab kuno tidak kaku dan dapat 

tampil modern. Jilbab bagi mereka 

juga bagian dari fashion karena 

dengan berjilbab dapat membenuk 

identitas diri dan karakter diri ketika 

berinteraksi dengan lingkungan 

dalam sekolah yaitu teman-teman 

disekolah dengan teman-teman di 

luar sekolah cara mereka bertindak 

berbeda karena hasil penelitian yang 

didapat peneliti para informan 

penelitian banyak yang bertindak 

melihat dengan siapa mereka akan 

berinteraksi apabila dengan teman 

yang berjilbab maka mereka juga 

akan berjilbab begitupun sebaliknya.  

Apabila di klasifikasikan 

menurut faktor internal dan faktor 

eksternal terjadinya buka-tutup jilbab 

yang terjadi karena faktor internal 

ialah dalam mencapai tujuannya 

sebagai simbol status dan sebagai 

modis ketika berinteraksi dengan 

lingkungannya yang ada pada 

lingkungan pergaulan sekolah 

dengan lingkungan pergaulan yang 

berada diluar sekolah. Serta dalam 

tujuannya untuk lingkungan 

pergaulan tersebut para remaja-

remaja memiliki bentuk sebagai rasa 

bangga pada diri sendiri  karena 

memiliki banyak teman yang artinya 

remaja ini diterima dalam lingkungan 
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pergaulannya. Terlihat modis juga 

salah satu faktor internal bagi remaja 

karena merasa bahwa bentuk 

kebebasan yang tidak harus berjilbab 

secara konvensional, maksudnya 

meskipun para remaja ini berjilbab 

tidak harus dengan tampil kuno tidak 

kaku dan dapat tampil modern.  

Buka-tutup jilbab yang 

dialami oleh remaja juga dipengaruhi 

oleh faktor eksternal. Faktor yang 

berasal dari luar diri seseorang, 

terutama dari lingkungan sosial yang 

membentuknya. Media sosial seperti 

instagram, facebook dan yang lain 

sebagainya sangat berpengaruh pada 

perkembangan remaja-remaja saat ini 

karena para remaja ini mencontoh 

apa yang dilihatnya dari media sosial 

tersebut.  

 

 

D. KESIMPULAN 

Fenomena buka tutup jilbab di 

kalangan remaja khususnya pada 

pelajar yang pada awalnya terjadi 

karena paksaan orang tua dan 

kebiasaan dalam keseharian yang 

tidak memakai jilbab lalu dipaksakan 

untuk memakai jilbab menimbulkan 

rasa ketidaksiapan bagi diri 

seseorang. Para informan yang 

melakukan tindakan buka-tutup 

jilbab memahami jilbab sebagai 

sebuah kewajiban. Memaknai 

penggunaan jilbab dan perintahnya 

sebagai sesuatu yang wajib karena 

sudah tercantum di dalam Al-Qur’an. 

Remaja-remaja saat ini sangat 

mengikuti tren melihat teman-

temannya berjilbab pun akhirnya 

menjadi tren memakai jilbab di 

sekolah. Selain itu dengan memakai 

jilbab disekolah dianggap sebagai 

penunjang penampilan karena 
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pergaulan yang diikuti. Kurangnya 

kesadaran diri dan hanya karena ikut-

ikutan saja yang menjadikan para 

remaja ini ingin agar dapat diterima 

dilingkungan sebayanya dan 

membuat para remaja ini merasa 

bangga dan memiliki kehormatan 

dalam dirinya apabila diterima di 

lingkungan tersebut tanpa 

memikirkan dengan baik hal yang 

dilakukannya tersebut yang dapat 

merubah makna jilbab yang 

sebenarnya. Para remaja yang 

memakai jilbab “buka-tutup” atau 

memakai jilbab pada saat-saat 

tertentu dipengaruhi oleh faktor 

tindakan sosial yang terbagi menjadi 

empat Max Weber. Namun yang 

lebih mendominasi adalah faktor 

tindakan sosial yang berdasarkan 

tindakan berorientasi tujuan yaitu 

tindakan dalam memakai jilbab 

dengan pertimbangan dan pilihan 

yang sadar berhubungan dengan 

tujuan yang ingin dicapainya. Status 

sosial adalah suatu kedudukan sosial 

yang didapat seseorang dengan 

sendirinya melalui usaha ataupun 

karena pemberian. Adanya faktor 

dari media sosial juga berdampak 

pada diri seseorang yang tidak bisa 

komitmen dengan tindakannya 

sehingga buka-tutup jilbab itu terjadi 

karena dari media sosial tersebut 

seseorang dapat melihat gaya atau 

style yang up to date. 

 

 

 

 



JURNAL S1 SOSIOLOGI FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA  20 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Doyle Paul Jochnson (1994) Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Gramedia

 Pustaka:Jakarta 

Grine,Fadila dan Munazza Saeed (2017) Is Hijab a fashion statement? A study of

 Malaysian Muslim women, Journal of Islamic Marketing, Vol. 8 Issue: 3,

 pp.430-443, https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2015-0029 

Hotman M. Siahan (1989) Sejarah dan Teori Sosiologi.Jakarta: Erlangga 

Johnson, Doyle Paul (2005) Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: PT. Remaja 

Mahmud,Yusr dan Viren Swami (2010) The influence of the hijab (Islamic head

 cover) on perceptions of women's attractiveness and intelligence. Body

 Image, Volume 7, Issue 1, January 2010, Pages 90-93 

Rahmath,Sabah, Lori Chambers dan Pamela Wakewich (2016) Asserting

 citizenship: Muslim women's experiences with the hijab in Canada.

 Women's Studies International Forum, Volume 58, September–October

 2016, Pages 34-40  

Ruby,Tabassum F (2016) Listening to the voices of hijab. Department of Women's

 Studies, York University, Toronto, Canada, Volume 29, Issue 1, January

 February 2006, Pages 54-66 

Sakti, Fitriana (2013) Makna Budaya Berjilbab Di Kalangan Siswi

 (Fenomenologi Jilbab Di Sma Negeri 1 Baureno Kec. Baureno Kab.

 Bojonegoro). Paradigma. Volume 01 Nomor 01 2013 

Wikipedia (2018) Jilbab. [Diakses 7 Februari 2018]. 

Web: https://id.wikipedia.org/wiki/Jilbab 

Zaidi,Nausheen Pasha (2014) The Hijab Effect: An exploratory study of the

 influence of hijab and religiosity on perceived attractiveness of Muslim

 women in the United States and the United Arab Emirates. Ethnicities

 2015, Vol. 15(5) 742–758, The Author(s) 2014. 

https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2015-0029
https://id.wikipedia.org/wiki/Jilbab

