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Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti hal yang melatar belakangi mahasiswa
yang menggunakan jilbab, dan bagaimana mahasiswa tersebut memaknai jilbab
sebagai simbol keislaman, serta perubahan-perubahan perilaku yang dialamai
mahasiswa setelah menggunakan jilbab. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi
mahasiswa untuk menggunkan jilbab begitupula dengan perubahan prilakunya pun
juga banyak dipengaruhi oleh faktor pendorong mahasiswa untuk menggunkan jilbab.
Dalam menggunakan jilbab sendiri harus ada dorongaan dari diri sendiri untuk
menjadi pribadi yang lebih baik.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa perubahan prilaku juga berpengaruh
dengan faktor pendorong mahasiswa untuk menggunkan jilbab, seperti yang
menggunakan jilbab karena pacarnya mengalami perubahan prilaku, yang  dulunya
sebelum menggunakan jilbab jarang sholat setelah menggunakan jilbab jadi rajin
sholat, bahkan memutuskan untuk istiqomah menggunakan jilbab sekalipun sudah
putus dengan pacarnya perubahan itu membawa kebaikan ketika mendapat dukungan
pula dari diri sendiri dan keluarga khususnya orangtua, ketika mahasiswa
menggunakan jilbab karena pacar dan ketika putus dengan pacarnya penggunaan
jilbabnya pun ikut putus karena kurangnya kepercayaan diri pada diri sendiri dan
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kurangan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan mahasiswa yang
menggunakan jilbab atas dasar keinginan sendiri dan dorongan dari orangtua dan
teman membawa perubahan baik seperti perubahan kedewasaan mahasiswa dan
ketaatnya dalam hal sholat lima waktu, sholat sunnah, mengurangi pulang malam,
dan lebih santun dalam bertutur kata.

Kata Kunci : jilbab, simbol, makna

Abstrac
This research was conducted to examine the things behind their students using the

veil, and how the students interpret the headscarf as a symbol of Islam, as well as
changes the behavior of the student dialamai after using the veil. Many factors can
influence students to either using a hijab l.a.p.d. change proved too much influenced
by the driving factor for students with headscarves. In using the veil itself there
should be dorongaan from yourself to become better.

Results of the study suggested that changes in behavior are also influential with
the driving factor for students with headscarves, as using the hijab because her
boyfriend is changing behavior, once before using the veil uncommon prayer after
using hijab so diligent prayer, even decided to istiqomah using hijab though already
broke up with his girlfriend that change brings kindness when gets the support also
from yourself and family especially parents, when students use hijab because
girlfriend and when her boyfriend broke up with the use of any jilbabnya join the
break up due to lack of confidence in yourself and lack of support from the
surrounding environment. In contrast to students using the headscarf on the grounds
of his own desire and encouragement from parents and friends bring good changes
such as changes to the maturity of students and ketaatnya in terms of five-time
prayers, sunnah prayers, reduce home nights, and more polite in the spoken word.

Keywords: hijab, symbols, meanings

A. Pendahuluan

Jilbab merupakan simbol ketaatan

wanita muslim terhadap aturan agama

islam. Pada dasarnya jilbab digunakan

untuk menutup aurat bagi wanita

muslim karena menurut agama islam

wanita muslim diwajibakan untuk

menutup aurat mulai dari ujung rambut

hingga kaki sehingga yang dapat

terlihat hanya wajah dan telapak

tangannya saja.

Perjalanan panjang pemakaian

jilbab jilbab di Indonesia memang
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tergolong cukup berat. Namun pada

akhirnya pada tahun 1991 pemerintah

mengeluarkan SK No. 100 yang

intinya mengijikan penggunaan jilbab

di seluruh lembaga pendidikan (Jamil

2002: 11). Sejak saat itu, dampak yang

di berikan dari SK 1991 ini membuat

banyak orang semakin yakin untuk

menggunakan jilbab untuk kegiatan

sehari-hari maupun saat bekerja dan

bersekolah bahkan ibu rumah tangga,

dan mahasiswi mulai  menggunakan

jilbab tanpa ada ragu dan rasa takut.

Bahkan bebebrapa artis yang konsisten

menggunakan jilbab menurut desainer

lebih terlihat aura kencatikannya

setelah menggunakan jilbab, dan jilbab

pun turut mempengaruhi masyarakat

dalam berpakaian. Seiring

perkembangan jaman jilbab sudah

bukan lagi hal yang aneh lagi saat ini,

melainkan sudah menjadi tren fashion

dan gaya hidup masyarakat. Namun

perkembangan tend fashion ini bukan

tanpa konflik,beberapa tahun terakhir

setidaknya ada 2 kempok pemakai

jilbab

Kelompok pertama mewakili

gerakan yang berambisi untuk kembali

ke islam dengan gerakan yang meluas

di kampus-kampus dunia islam

mempengaruhi proses jilbalisasi, yang

secara simbolik dapat ditafsirkan

sebagai usaha identifikasi diri di

tengah krisis identitas yang melanda

kaum muda (Rais, 1991 :95).

Muslimah kelompok ini menggunakan

busana dan jilbab yang khas seperti

gamis, long dress yang lebar, rok dan

atasan yang lebar, serta kaki yang

selalu tertutup. Potret jilbab lebar

sering disebut sebagai symbol

kesalehan dan kesopanan, dan

antimodernisasi.

Kelompok kedua, merupakan anti

thesis dari kelompok pertama. Mereka

mewakili symbol sebagai kebebasan,

modernisasi, begitupula dengan cara

berpakainan mereka juga simple dan

mengikuti perkembangan jaman.

Jilbab seperti ini adalah bentuk kreasi

anak muda yang menuntut kebebasan

berpakaian. Namun sebagai muslimah

mereka tidak mau meninggalkan

jilbabnya tapi juga tidak mau

ketinggalan jaman (Al-Ghifari, 2004 :

1-2).
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Aurat perempuan sendiri dalam

islam adalah seluruh tubuh kecuali

muka dan telapak tangan, sedangkan

aurat lainnyantidak boleh terlihat

kecuali oleh suami dan mahramnya

(ayah, saudara, dan kerabat). Tetapi

intinya secara umum wanita muslim

diwajibkan untuk menutup auratnya

saat berada di luar rumah. Namun

tidak semua wanita muslim

mempunyai pemahaman dan

kesadaran yang sama mengenai

konsep tersebut meskipun ajaran

agama dalam berbagai kajian

keislaman seringkali menyingung hal

ini.

Jilbab sendiri adalah salah satu

simbol untuk wanita muslim yang taat

pada agama karena telah dijelaskan

dalam ajaran agama islam bahwa

wanita muslim diwajibkan untuk

menutup auratnya, untuk menjaga

dirinya sendiri dari segala macam

kejahatan yang ada di luar sana dan

jilbab juga berguna sebagai

penghubung kita kepada allah dan alat

untuk mendekatkan diri pada allah.

Kebanyakan wanita muslim yang

mulai menggunkan jilbab adalah salah

satu proses untuk sedikit demi sediki

mulai mendekakatkan diri pada Allah

sholatnya mulai teratur lima waktu dan

sedikit demi sedikit mulai rajin

membaca Al-qur’an bahkan ikut

tergabung dalam pengajian-pengajin

inilah pergeseran yang memiliki

makna positif membawa kebaikan

pada diri sendiri dan orang lain, jika

tidak ada trend fashion jilbab mungkin

tidak akan banyak orang yang

berbondong-bondong untuk

meggunkan jilbab. Memang dengan

adanya trend fashion jilbab ada

dampak positif dan negatifnya,

dampak positifny banyak wanita

muslim mau menggunkan jilbab dan

mulai sedikit demi sedikit

memperbaiki diri dan hijrah, dampak

negatifnya banyak orang yang

menyalah gunakan jilbab karena

mengikuti trend fashion jilbab saja.

Tetapi semua itu kembali pada

individunya bagaimana ia mampu

memaknai jilbab yang ia gunakan.

Proses setiap wanita untuk

menggunakan jilbab memang tidak

semudah yang dibayangkan banyak

sekali pertimbangan-pertimbangan
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yang harus ia pertimbangkan dengan

matang, karena ketika seorang wanita

sudah memutuskan untuk menggunkan

jilbab bukan hanya ia merubah

penampilannya dari yang dulu tidak

menggunkan jilbab dan sekarang

menggunkan jilbab dan pakaian yang

serba tertutup (sopan). Tetapi juga

hatinya yang juga harus berjilbab dalam

artian perilakunya juga haarus berubah

tentu perubahan yang positif seperti

yang dulunya suka berkata kasar, suka

berpakaian yang memperlihatkan

bentuk tubuh, dll. Ketika wanita

muslim sudah memutuskan untuk

menggunakan jilbab secara otomatis ia

akan menggunkan pakian yang tertutup

dan menjaga perilakunya serta

menjauhi segala larangan yang telah

ditentukan oleh allah. Serta banyak

faktor yang dapat mempengaruhi dan

menyakinkan wanita untuk

menggunkan jilbab, seperti dukungan

dari suami, orangtua, dan orang-orang

terdekatnya (Widyastri, 2013:15).

B. Fokus Masalah

Penggunaan jilbab sebenarnya

digunakan untuk memenuhi kewajiban

umat muslim khususnya wanita

muslim, karena dalam agama islam

wanita muslim diwajibakan untuk

menutup auratnya, maka terciptalah

jilbab sebagai salah satu alat bagi

wanita muslim untuk menutup

auratnya. Jilbab juga berfungsi sebagai

simbol wanita muslim yang taat pada

agamanya. Tidak hanya itu wanita

yang sudah benar-benar istiqomah

untuk menggunkan jilbab tentu juga

akan merubah prilakunya tentu

perubahan ini perubahan positif yang

dapat mendekatkan hambanya pada

sang pencipta, dan kenyakinan untuk

beristiqomah menggunakan jilbab ini

muncul dari kesadaran dari individu

dan dorongan dari keluarga serta

orang-orang terdekatnya.

C. Kerangka Teoritik

Interaksionisme Simbolik

George Herbert Mead

George Herbert Mead

mengembangkan teori atau konsep

yang dikenal sebagai Interaksionisme

Simbolik. Berdasar dari beberapa

konsep teori dari tokoh – tokoh yang

mempengaruhinya beserta
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pengembangan dari konsep – konsep

atau teori – teori tersebut, Mead

mengemukakan bahwa dalam teori

Interaksionisme Simbolik, ide

dasarnya adalah sebuah symbol,

karena symbol ini adalah suatu

konsep mulia yang membedakan

manusia dari binatang. Simbol ini

muncul akibat dari kebutuhan setiap

individu untuk berinteraksi dengan

orang lain. Dan dalam proses

berinteraksi tersebut pasti ada suatu

tindakan atau perbuatan yang diawali

dengan pemikiran.

Dalam tinjauannya di buku Mind,

Self and Society, Mead berpendapat

bahwa bukan pikiran yang pertama

kali muncul, melainkan masyarakatlah

yang terlebih dulu muncul dan baru

diikuti pemikiran yang muncul pada

dalam diri masyarakat tersebut. Dan

analisa George Herbert Mead ini

mencerminkan fakta bahwa

masyarakat atau yang lebih umum

disebut kehidupan social menempati

prioritas dalam analisanya, dan Mead

selalu memberi prioritas pada dunia

social dalam memahami pengalaman

social karena keseluruhan kehidupan

social mendahului pikiran individu

secara logis maupun temporer.

Individu yang berpikir dan sadar diri

tidak mungkin ada sebelum kelompok

social . Kelompok social hadir lebih

dulu dan dia mengarah pada

perkembangan kondisi mental sadar

diri.

Teori Verstehen Max Weber

Menurut Weber, sosiologi adalah suatu

ilmu yang berusaha memahami

tindakan-tindakan sosial dan

menguraikannya dengan menerangkan

sebab–sebab tindakan tersebut.

Dengan demikian, yang menjadi inti

dari sosiologi adalah arti yang nyata

dari tindakan perseorangan yang

timbul dari alasan–alasan subyektif.

Itulah yang kemudian menjadi pokok

penyelidikan Max Weber dan

disebutnya sebagai Verstehende

Sociologie merupakan kata dari bahasa

Jerman yang

berarti pemahaman. Dalam hal

ini verstehen adalah suatu metode

pendekatan yang berusaha mengerti

dan memahami makna yang mendasari

dan mengitari peristiwa atau fenomena

sosial dan historis. Pendekatan ini



JURNAL SOSIOLOGI FISIP UNAIR Page 8

bertolak pada gagasan bahwa tiap

situasi sosial didukung oleh jaringan

makna yang dibuat oleh para aktor

yang terlibat di dalamnya. Pemakaian

istilah verstehen ini secara khusus oleh

Weber digunakan dalam penelitian

historis terhadap metodologi sosiologi

kontemporer yang paling banyak

dikenal dan paling kontroversial.

Kontroversi sekitar

konsep verstehen dan beberapa

masalah dalam menafsirkan maksud

Weber muncul dari masalah umum

dalam pemikiran metodologis Weber.

Hermeneutika adalah pendekatan

khusus terhadap pemahaman dan

penafsiran tulisan-tulisan yang

dipublikasikan. Tujuannya adalah

untuk memahami pemikiran pengarang

maupun struktur dasar teks. Weber dan

lainnya (Wilhelm Dilthey) berusaha

memperluas gagasannya dari

pemahaman teks kepada pemahaman

kehidupan sosial:

“Ketika kita sadar bahwa

metode historis tidak lain

adalah metode interpretasi

klasik yang diterapkan pada

tindakan-tindakan ketimbang

pada teks, metode yang

bertujuan mengidentifikasikan

desain manusia, ‘makna’ di

balik peristiwa-peristiwa yang

dapat diamati, maka kita tidak

akan kesulitan untuk menerima

bahwa metode ini pun dapat

diterapkan pada interaksi

manusia sebagaimana pada

actor individu. Dari sudut

pandang ini seluruh sejarah

adalah interaksi, yang harus

ditafsirkan sebagai rencana

lain dari berbagai actor”

(lachman, 1971: 20)

Dari uraian di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa Weber berusaha

menggunakan perangkat

hermeneutika untuk memahami aktor,

interaksi, dan seluruh sejarah

manusia. Satu kesalah pahaman yang

sering terjadi terkait dengan

konsep verstehen adalah

bahwa verstehen hanya dipahami

sekedar sebagai ‘intuisi’ oleh peneliti.

Banyak kritikus melihatnya sebagai

metodologi riset yang yang ‘lunak,

irassional, dan subjektif.
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Max Weber  juga  memasukkan

permasalahan pemahaman  dalam

pendekatan sosiologisnya,  yang

sebagaimana  cenderung  ia  tekankan

adalah  salah  satu  tipe sosiologis  dari

sekian  kemungkinan  lain. Karena

itulah  ia menyebut  perspektifnya

sebagai sosiologi  interpretatif  atau

pemahaman.  Menjadi  ciri  khas

rasional  dan positivisnya bahwa ia

mentransformasikan konsep tentang

pemahaman. Meski begitu baginya

pemahaman  tetap merupakan  sebuah

pendekatan  unik  terhadap moral  atau

ilmu-ilmu budaya, yang lebih

berurusan dengan manusia ketimbang

dengan binatang atau  kehidupan  non

hayati  lainnya.  Manusia  bisa

memahami  atau  berusaha memahami

niatnya  sendiri  melalui  instropeksi,

dan  ia  bisa  menginterpretasikan

perbuatan  orang  lain sehubungan

dengan  niatan  yang  mereka  akui

atau  diduga mereka punyai. Dengan

kata  lain  verstehen  adalah  suatu

metode  pendekatan  yang  berusaha

untuk mengerti makna  yang

mendasari  dan mengitari  peristiwa

sosial  dan  historis. Pendekatan ini

bertolak dari gagasan bahwa tiap

situasi sosial didukung oleh jaringan

makna yang dibuat oleh para aktor

yang terlibat di dalamnya. Namun

dalam  berjalannya  waktu  teori  ini

banyak  mendapatkan  kritikan. Kritik

yang berkaitan mengenai metode

verstehen menganggap Weber

terperangkap di antara dua persoalan

terkait dengan verstehen ini. Di satu

sisi, verstehen tidak bisa semata –

mata berarti  intuisi  subjektif karena

demikian, maka verstehen  tidak  akan

ilmiah.  Di  sisi  lain,  sosiolog  tidak

dapat  begitu  saja  menyatakan  makna

objektif fenomena  sosial.  Weber

menandaskan  bahwa  metode  ini

terletak  di  antara  dua pilihan, tapi

sayangnya dia tidak pernah

menjelaskan bagaimana itu bisa

terjadi.

Setelah membahas tentang jilbab

sebagai simbol keislaman, makna

jilbab, dan perubahan prilaku secara

umum, dapat diketahui kini telah

banyak orang yang mulai menggunkan

jilbab dari banyak kalangan mulai dari

anak sekolahan hingga orang dewasa.

Tidak terlewatkan kalangan
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mahasiswa pun kini juga telah banyak

yang menggunkan jilbab, di usia yang

bisa dikatakan muda dan sedang

mencari jati dirinya mereka

memutuskan untuk menggunkan

jilbab, dalam penggunaannya tentu

banyak alasan dibalik mahasiswa

menggunakan jilbab dan setiap

mahasiswa memilki pendapatnya

tersendiri tentang makna jilbab bagi

dirinya sendiri, mahasiswa sendiri juga

akan meruubah prilakunya setelah ia

menggunkan jilbab. Berbagai macam

motivasi dan perubahan prilaku yang

melatar belakangi penggunaan jilbab

bagi mahasiswa, hal ini yang akan

peniliti ungkap pada penelitian ini.

(Goodman, 2011:6)

D. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian

deskriptis dengan pendekatan

kuualitatif dimana bermaksud

memahami fenomena apa

yangdialami dan telah dilakukan oleh

subyek penelitian secara holistic

(utuh) dan memberikan gambaran

umum tentang suatu realitas sosial

yang ada di masyarakat secara

lengkap dan terinci.

Teknik penentuan informan pada

penetian ini menggunkan teknik

snowball. Teknik ini digunkan untuk

menggali informasi dalam penelitian

ini dari informan secara bertahap akan

diperoleh informa subyek, informan

kunci, dan informan non subyek,

peneliti juga menentukan informan

dengan kriteria mahasiswa

Universitas Negeri Surabaya yang

telah menggunkan jilbab. Dengan

proses pengumpulan data yang

dilakukan melalui wawancara

mendalam.

E. Hasil Penelitian

Makna Jilbab Sebagai

Simbol Keislam Bagi

Mahasiswa UNESA

Makna jilbab bagi mahasiwa

UNESA

Setiap orang memiliki caranya sendiri-

sendiri untuk memaknai penggunaan

jilbab mulai dari sebagi alat untuk

menutup aurat, untuk

menyempurnakan agamanya sebagai

umat muslim, sebagai usaha untuk

lebih mendekat diri lagi dengan Allah,
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karena sudah jelas dalam surat al

Azhzab yang berbunyi

“hai nabi katkanlah kepada isteri-

isterimu, anak-anak perempuan

mu, dan isteri-isteri orang-orang

beriman, hendaklah mereka

mengulurkan jilbabnya ke selurih

tubuh mereka. Yang demikian itu

supaya mereka lebih mudah

dikenal, karena itu mereka tidak

diganggu. Dan Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha

Penyayang”

Sudah jelas dikatakan di dalam

surat tadi bahwa penggunaan jilbab

selain untuk penyempurna sebagai

wanita muslim, jilbab juga dapat

berfungsi sebagai alat untuk

melindungi diri dari gangguan-

gangguan dari orang-orang yang

memiliki niat tidak baik kepada kita

Jika tadi itu makna jilbab yang

sebenarnya, namun banyak di luar sana

wanita muslin yang memaknai jilbab

bukan seabagai pelindung atau

menunjukan simbol wanita muslim

yang sholeh namun mereka

menggunakan jilbab dan memaknai

jilbab sebagai alat untuk tampil modis

karena saat ini sedang trendnya

penggunaan jilbab, seperti beberapa

tanggapan dari informan saya tentang

makna penggunaan jilbab.

Bagi kebanyakan mahasiswa makna

jilbab sendiri adalah suatu kewajiban

dari Allah untuk umat manusia

khusnya wanita yang diwajibkan untuk

menggunkan jilbab. Perintah utuk

menggunkan jilbab sendiri telah diatur

dalam ayat yang ada di Al-Qur’an salah

satunya telah disebutkan diatas.

Jilbab bagi mahsiswa adalah sebagai

suatu simbol yang menandakan bahwa

ia adalah wanita muslim yang taat pada

agamanya. Mahasiswa memaknai

jilbab sebagai alat yang bisa

mendekatkan dirinya pada Allah,

dengan begitu mahasiswa secara

otomatis akan memperbaiki dirinya

dimulai dari memperbaiki dalam hal

ibadah seperti yang dulunya sebelum

berjilbab ia jarang sholat lima waktu

namun setelah yakin dan memilih

istiqomah dalam berjilbab ia merasa

takut untuk meninggalkan ibadah

sholat lima waktu.

Selain itu bagi beberapa mahasiswa

memaknai jilbab sebagai amalan yang
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dapat mengantarkan ia dengan

orangtuanya masuk surga. Karena telah

dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa

anak perempuan yang memperlihatkan

auratnya barang satu helai rambut saja

dapat mengantarkan ayahnya masuk

neraka, dari hadist tersebut salah satu

informan terbuka hatinya untuk

berjilbab karena ia tidak mau sampai

orangtuanya masuk neraka.

Tidak hanya itu beberapa

mahasiswa memaknai jilbab sebagai

alat yang dapat membantunya untuk

semakin mendekatkan diri pada Allah

karena dengan mendekatkan diri pada

Allah beberapa mahasiswa merasakan

ketenangan terutama ketenangan hati

dan selalu saja merasa dipermudah

untuk menemukan jalan keluar dari

setiap masalah yang sedang dihadapi,

dengan bercerita dan memohon

pertolonngan pada Allah serta

mempasrahkan hidupnya pada Allah

pasti Allah bantu begitu kata salah satu

informan.

Faktor Pendorong Mahasiswa

Menggunakan Jilbab

Ada banyak hal yang dapat menjadi

faktor pendorong mahasiswa untuk

merubah dirinya entah dari pengalaman

diri sendiri atau bahkan pengalaman

dari orang lain, termasuk dalam

menggunakan jilbab bagi wanita

muslim, karena masih banyak wanita

muslim yang belum tergerak hatinya

untuk menggunakan jilbab, dan

memang tidak semua wanita muslim

dapat tergerak untuk menggunakan

jilbab. Kesadaran untuk menggunkan

jilbab tidak hanya datang dari diri

sendiri, tetapi juga dari banyak faktor

yang dapat mendorong mahasiswa

untuk menggunakan jilbab.

Banyak faktor yang yang dapat

membuka hati mahasiswa untuk

menggunakan jilbab, dari yang paling

dekat adalah orang tua banyak dari

informan yang berjilbab mengaku

bahwa dirinya ingin hijrah untuk

berjilbab karena melihat ibunya atau

kakaknya yang sudah menggunkan

jilbab terlebih dahulu dengan model

jilbab yang menarik, serta motif jilbab

yang kini lebih bercorak dan berwarna

sehingga anak muda pun ingin

mengikuti perkembangan fashion jilbab

pula tidak kalah dengan para

mahasiswa yang telah beranjak dewasa
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dan bisa menentukan pilihan yang

terbaik untuk dirinnya termasuk dalam

urusan fashion.

Orang-orang terdekatnya juga

sangat mempengaruhi perubahan

mahasiswa untuk menggunkan jilbab

seperti teman dekatnya atau sahabatnya

yang memotivasi mahasiswa untuk

menggunkan jilbab, ada informan yang

berjilbab karena sahabat-sahabatnya

telah menggunakan jilbab, dan

mahasiswa tersebut melihat sahabatnya

yang selalu happy dengan hidupnya

meskipun sedang ada masalah pun bisa

tenang dalam menghadapinya,

sehingga membuatnya iri dan akhirnya

ia menggunakan jilbab agar bisa

semakin dekat dengan Allah.

Selain keluarga dan sahabat. Pacar

juga dapat mempengaruhi mahasiswa

untuk menggunkan jilbab, seperti

beberapa informan yang mengaku

menggunkan jilbab karena permintaan

d dari pacarnya, ada mahasiswa yang

menaggapinya dengan serius dan

menjalinya dengan ikhlas bahkan

sampai berlanjut sampai mahasiswa

sadar bahwa sudah waktunya ia

berubah menjadi yang lebih baik lagi

dan khusunya sudah waktunya ia

memperbaiki ibadahnya pada Allah

karena semua manusia bertambah usia

setiap tahunnya dan kita tidak pernah

tau sampai kapan kita hidup di dunia

dan selagi maih diberi waktu untuk

meperbaiki diri kenapa tidak

memperbaiki diri.

Namun tidak semua menggapinya

seperti diatas ada juga yang

menggunkan jilbab hanya semata-mata

karena menuruti perintah dari

pacarnya sehingga setelah putus dari

pacarnya ia kembali melepas jilbanya

karena baginya menggunakan jilbab

harus dimulai dari diri sendiri tanpa ada

paksaan dari orang lain. Memang

dalam hal menggunkan jilbab juga

harus ada kemauan dari dirinya sendiri

untuk mau menggunakan jilbab.

Dengan kasus yang kurang lebih

sama ada pula informan yang

menggunkan jilbab karena paksaan dari

orangtuanya yang merupakan orang

terpandang di tempat tinggalnya,

sehingga membuat dia mau tidak mau

harus nurut dengan orangtuanya untuk

menggunakan jilbab sehingga ia sering

kabur atau keluar dari rumah tidak
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menggunakan jilbab tanpa

sepengetahuan orangtuanya.

PERUBAHAN MAHASISWA

SEBELUM DAN SESUDAH

MENGGUNKAN JILBAB

Banyak perubahan yang dialami

mahasiswa antara mahasiswa sebelum

dan sesudah menggunkan jilbab

diantaranya adalah dulu yang sholatnya

belum bisa full time sekarang sudah

bisa full time lima waktu, bahkan

ibadah sunnah seperti puasa senin dan

kamis pun mereka jalani untuk semakin

mendekatkan diri pada Allah.

Selain itu yang dulunya dalam dalam

bertutur kata kurang sopan atau asal

berbicara tanpa disaring terlebih dahulu

setelah menggunkan jilbab lebih

berhati-hati dalam bertutur kata, dalam

bersikap pun juga mereka sekarang

lebih sopan bukan hanya pakaian saja

yang sopan namun juga prilakunya.

Selain itu salah satu informan

mengaku sejak menggunkan jilbab ia

mearasa selalu dalam lindungan Allah

terutama karena ia menjadi mahasiswa

rantau yang jauh dari orang tua

sehingga ia harus bisa menjaga dirinya

sendiri, serta dengan menggunakan

jilbab ia mendapat tanggung jawab

penuh atas dirinya dan kepercayaan

dari orangtuanya.

Ada juga informan yang mengaku ia

menggunkan jilbab karena ia sedang

mengalami banyak masalah, dengan

menggunakan jilbab ia mengaku

hatinya semakin tenang kemudian ia

semakin mendekatkan dirinya pada

Allah dengan lebih rajin sholat lima

waktu serta sholat sunnah lainnya

seperti sholat malam dan sholat

istikhooro dengan tujuan untuk

mendapatkan jalan keluar dari masalah

yang ia hadapi agar ia bisa keluar dari

masalahnya.

Kebanyakan perubahan yang

dialami oleh mahasiswa yang berjilbab

adalah perubahan yang baik dan patut

untuk diteruskan untuk kedepannya

bisa menjadi mahasiswa yang lebih

baik lagi dimata Allah.

Perubahan mahasiswa yang

mendapat dorongan dari pacarnya

untuk menggunakan jilbab, mahasiswa

juga memaknai jilbab sebagai suatu

alat untuk semakin mendekatkan diri

pada Allah dan sebagai bukti
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perubahan pada diri sendiri, meskipun

ada informan yang setelah putus tidak

menggunakan jilbab namun ia tetap

memaknai jilbab sebagai perubahaan

diri bukan hanya luarnya saja yang

menggunkan jilbab namun juga

hatinya, dan penggunaan jilbab juga

hrus didasari dari niat diri sendiri.

Perubahan yang dialami oleh

mahasiswa yang menggunkan jilbab

karena dorongan pacarnya ada yang

tetap istiqomah dalam menggunka

jilbab meskipun ia sudah tidak

bersama dengan pacarnya lagi (putus),

karena ia sadar bahwa sudah waktunya

ia menggunakan jilbab, dan semenjak

ia menggunakan jilbab ia mengaku

malu jika sampai meninggalkan ibadah

sholat lima waktunya, dan lebih

dewasa dalam menghadapi masalah.

Sedangkan mahasiswa yang

menggunakan jilbab atas dorongan

dari orangtua memaknai jilbab sebagai

kewajiban bagi wanita muslim untuk

selalu menutup auratnya dan juga

sebagai amalan dalam hidup yang

dapat mengantarkannya dan kedua

orangtuanya ke surga, jilbab sebagai

bukti kedewasaannya pada

orangtuanya, dan sebagai

pelindungnya dari orang-orang yang

berniat jahat kepadanya, jilbab ini juga

untuk menyakinkan orangtuanya

bahwa mereka sudah dewasa dan

sudah tau mana yang baik dan benar

sehingga orangtunya memberikan

kepercayaan untuk mereka merantau

ke surabaya.  Dan perubahan yang

dialami juga perubahan yang baik

seperti lebih rajin sholatnya dan lebih

mendekatkan diri pada Allah, bahkan

ibadah sunnah mereka juga perlahan

mulai mereka lakukan untuk semakin

mendekatkan diri pada Allah,  semakin

rajin sholat lima waktunya,

mengurangi pulang malam saat diskusi

kelompok atau sedang main.

Berbeda dengan mahasiswa yang

menggunakan jilbab atas dasar

keinginannya sendiri  dan  dukungang

lingkungan sekitar seperti teman-

teman dekatnya kerena melihat teman-

teman dekatnya yang lebih dahulu

menggunkan jilbab, serta mendapat

dukungan penuh pula  dari

orangtuanya untuk menggunkan jilbab

mereka memaknai jilbab sebagai

bentuk kedewasaan dan membuka
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lembaran hidup baru menjadi pribadi

yang lebih baik dari sebelumnya, lebih

memperbaiaki ibadah sholat lima

waktunya, serta sebagai sarana untuk

menjadi muslimah yang taat pada

agama. Perubahan yang dialami oleh

mahasiswa kurang lebih sama dengan

mahasiswa lainnya yaitu semakin

dekat dengan Allah, selalu merasa

dalam lindungan Allah, sholat lima

waktunya bisa penuh bahkan sholat

sunnah juga perlahan mereka lakukan

untuk mendapatkan kemudahan dalam

menghadapi cobaan.

F. KESIMPULAN

Banyak hal yang menjadi pendorong

atau motivasi tersendiri bagi

mahasiswa untuk menggunakan jilbab

dorongan itu didapat dari orang-orang

terdekat individu tersebut, seperti

keluarga, teman, bahkan pacar pun

bisa menjadi dorongan tersendiri bagi

beberapa individu untuk berubah

menjadi lebih baik, seperti halnya

menggunakan jilbab, tiga informan

kunci dalam penelitian ini

menggunkan jilbab atas dorongan dari

pacarnya. Bukan hanya pacar teman

terdekat pun seperti sahabat juga dapat

merubah seorang mahasiswa untuk

menggunakan jilbab. Meskipun

keluarga tetap menjadi motivasi

terbesar perubahan dalam diri

mahasiswa.

Dalam memaknai penggunaan

jilbab informan yang saya dapat kan

memiliki pendapatnya tersendiri dalam

memaknai penggunaan jilbab,

kebanyakan informan memaknai jilbab

sebagai alat untuk semakin

mendekatkan diri pada Allah, serta

sebagai pedoman untuk selalu

memperbaiki diri agar manjadi pribadi

yang lebih baik lagi, yang lebih

dewasa. Dan dapat menjadi pribadi

yang lebih mendekatkan diri pada

Allah agar selalu dalam lindungan

Allah.

Setiap manusia pasti mengalami

perubahan termasuk yang dialami oleh

para informan saya setelah

menggunakan jilbab, bukan hanya

perubahan pada cara berbusananya

saja tapi juga prilakunya sehari-hari.

Mereka mengaku merasakan banyak



JURNAL SOSIOLOGI FISIP UNAIR Page 17

perubahan pada dirinya setelah

menggunakan jilbab seperti yang

dahulu jika berbicara tidak disaring,

sekarang lebih berhati-hati dalam

berkata setelah menggunakan jilbab,

yang dulunya sholatnya masih

setengah waktu sekarang udah bisa

penuh lima waktu, dan yang pasti

stelah menggunkan jilbab mereka lebih

bisa memilih pilahan mana yang baik

dan mana yang buruk yang harus ia

pilih untuk hidupnya, dan yang pasti

perubahan yang sangat signifikan

adalah perubahan semakin dewasa.

Faktor pendorong juga sangat

mempengaruhi perubahan yang terjadi

dalam diri mahasiswa untuk

menggunkan jilbab, seperti mahasiswa

yang menggunkan jilbab atas dasar

keinginan sendiri dan dorongan dari

orangtua dan teman membawa

perubahan baik seperti perubahan

kedewasaan mahasiswa dan ketaatnya

dalam hal sholat lima waktu, yang

pasti semakin mendekatkan mahasiswa

pada Allah. Sedangkan mahasiswa

yang menggunakan jilbab karena

pacarnya mengalami perubahan

prilaku, yang  dulunya sebelum

menggunakan jilbab jarang sholat

setelah menggunakan jilbab jadi rajin

sholat, bahkan memutuskan untuk

istiqomah menggunakan jilbab

sekalipun sudah putus dengan

pacarnya perubahan itu membawa

kebaikan jika didukung dengan niat

tulus karena Allah, namun jika hanya

semata-mata menggunakan jilbab

karena pacar membawa perubahan

tidak baik karena ketika putus maka

penggunaan jilbabnya pun ikut putus.

G. SARAN

Saran epistemologis dalam

pennelitian ini adalah yakni untuk

penelitian selanjutnya yang memilih

topik yang sama dengan penelitian kali

ini diharapkan dapat memilih

metodologi, setting lokasi yang

berbeda serta dalam pemilihan

informan diharapkan dapat dilakukan

dengan lebih bervariasi untuk

meghasilkan temuan lain yang berbeda

meski dengan topik yang sama.

Analisis tmengenai pergesran  makna

jilbab sebagai symbol  keislaman studi

tentang perubahan prilaku mahasiswi

sebelum dan sesudah menggunkan

jilbab di kalngan mahasiswi UNESA
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Surabaya. Di kota Surabaya sendiri

masih banyak temuan lapangan yang

cukup unik namun alangka baiknya

apabila pada penelitian selanjutnya

juga melibatkan masyarakat umu dan

mahasiswi secara umum tidak dalam

lingkup satu kampus saja dalam

penelitian pergeseran makna jilbab

sebgai symbol keislaman. Masih

banyak aspek lain yang dapat dikaji

dalam pergeseran makna jilbab dengan

objek yang berbeda sehingga

penelitian dengan tema yang serupa

sangat dibutuhkan untuk

memperdalam kajian ini.

Saran ontologis dalam penelitian

selanjutnya adalah agar penelitii

mengunkan teori lain untuk melihat

fenomena pergeeseran makna jilbab

sebgai symbol keislaman, dan

perubuhan tindakan sosial atau

perilaku sehari-hari. Ataupun juga dari

kesadran diri sendiri untuk

menggunkan jilbab serta bagaiman

cara mempertahankan untuk tetap

menggunkan jilbab.

Selanjutnya adalah saran

aksiologis untuk para mahasiswi yang

menggunkan jilbab untuk tetap

memperthankan untuk menggunkan

jilbab, jangan menggunkan jilbab

hanya untuk mengikuti trend fashion

saja, memang fashion jilbab kini

sedang berkembang sehingga

membuat semua orang tertarik

menggunkan jilbab mulai dari model

jilbab, motif, dan variasi warna yang

ditawarkan di pasaran. Pada dasarnya

menggunkan jilbab sendiri banyak

sekali manfaatnya dari mulai

melindungi diri kita dari paparan sinar

matahari karena busana yang kita

gunkan adalah busana yang tertutup,

selain itu dengan menggunkan jilbab

kita akan lebih dekat dengan Allah

tentu juga ibadah kepada Allah lebih

intens karena Allah selalu melindungi

semua umatnya yang mau memenuhi

perintahnya dan Allah juga kan selalu

meilndungi umatnya.

Dari penjelasan diatas dapat

diketahui bahwa penelitian ini masih

memiliki banyak kekurangan sehingga

disarankan untuk penelitian

selanjutnya agar untuk memilih topik

yang sama guna mengisi kekurangan

yang ada dalam penelitian ini agar
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dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih baik dan lebih baik lagi.
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