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Abstrak

Fbkus kajidn ini dd.ildh lenonenu jilhab gaul di kalangan
mahasiswa, khusumya di Ilnivcrsilas Muhammadiyah Makng
(lMM). Kajian ini diatahkan unluk menjuuab pertdnydan-
perlanyaan berikul: bagdimand pemahamot mdhasislri berjilhah
lenlang jilbab, apakah noli|dsi nereku nemakai jilbub dan
bagaimanakah perilaku mereku dalam berinterak-si sosial dengan
mahasiswa lainnya- Pemhahasurt tlifokuskan untuk metnapcvkan

yang mempengaruhi terjadinya perilaht beragamo
lersebut dan interakti sosial mdhusisvi betjilbab di Ulv^,l.

Kajian ini menggunakan hpldle penelitidn htalitati:f dengatr
pendekalan fenomenologis uttttlk t tcttguttgkdp*an mahw jilbab dan
hlolivusi mahasisroi unluk herjilbLth. Sedatgkan untuk tnengamdli
perildku mahdsiswi berjilbab digttnakan tcori perilaku sosiql dengan
melihdt sisi ekstemal dari nvsi g-nasing individu mahasislti
beriilbab.

'Desi Emlrari adalrlr dosen pada STAIN Palangk Ra)a. Kaiimantan Tengall
AlanDL STAIN Palangka Rar?. Jalar C Obos KoNplck lslamic Cemrc patangk Raw
7 3 t I L



Hasil penelitidn memn)ukkn hahwa para penqkai.jilbab
lemyata memiliki argumentasi lang beragam untuk herjilbab yang
disebabkan oleh beragamnya latar helakang pendidikah, keltdrga
dan lingkungan sosial mereka. Mereka memahani jilbab sebagai
pakaian keseharian yang mem up aurci kectali nuka dan telapak
langan unluk melindungi diri dqri kejdhatah dqn merrutupi
kekurangan yang ada dalan txbuh mereka. TetapL pemahdman
mereka lersehul ternyata lidak sinkron dengan sikap merekt dalam
mendkai jilbab. Dengan kata lain, bdnyak deri mereka mehakai
ji lbqb sekedar formdli las.

Faklor-fctklo/ )/dng nemotivasi mereka berjilbab adalah
kesadardn untuk menjaldnkan perintdh Allah Sl(7, niat untuk
memperoleh ridha Allah SLI/T, memperoleh keamandn dqn menjdga
diri, memdluhi perdluran universilds, alasan etika dan e.tlelika, don
kemdaran unluk mengontrol tingkah laku.

Pergaulan mahasis'wi herjilbab dengan ndhasislaa lainnya, bark
laki-laki maupun perempuan, .li UMM terjalin dengqn bailt, akrab
dan masih delam bdtat'-hatas kesopanan dan normq-norma yqtlg
herlaku. Mereka memhuka diri untuk berinterdksi baik. Bagi mereka,
yang lebih penting adalLlh bagaimdna hempertahankan mdk ajilbab

Kata Kunci: Makna, Motivasi, Pola lnteraksi, dan Jilbab.

Pendahuluan
Jilbab sudah i:idak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena

peminatnya bukan hanya orang tu4 tetapi juga para remaja termasuk
mahasiswi yang jumlahnya semakin hari semakin benambah baik di
perguruan tinggi umum maupun yang berciri khas lslam. Yang menarik
adalah para mahasiswi ini memakai jilbab dengan ciri khas tertentu.
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Fenme"d Be4ilbab di Kalansa" Mdhdntui

Jilbab yang mereka pakai disebut kudung gaul, jilbab gaul atau jilbab
gaya selebritis. Mode jilbab seperti ini muncul di awal tahun 2000 di saat
media cetak dan elektronik sedang menikmati masa kebebasan pers yang
cenderung kebablasan.r

HariatJawa Pos pada tanggal 14-15 November 2002 melaporkan
tentang pemakaian jilbab di kalangan mahasiswi Universitas
Muhammadiyah Malang (ttMM), bertepatan dengan diwajibkannya
jilbab di kampus te$ebut pada bulan Ramadhan. Sebelum memasuki
kampus, banyak mahasiswi memakai kaos ketat dar' celana panjang medy
(di bawah lutut). Tetapi, sesampai di lingkungan kampus, mereka
memakai jilbab yang ditarik ke belakang sehingga terlihat jelas bentuk
dan lekukJekuk tubuh mereka Tabloid Bestali No.172llahun
Xv/November/2oo2 menulis bahwa para mahasiswi baru memakaijilbab
sekitar seratus meter dari lingkungan kampus sehingga disebut Jilbab
Seratus Meter (ISMET)

Kejadian ini sangat ironis mengingat banyak Muslimah di negeri
Iain harus beduang keras untuk mendapat hak berjilbab di sekolah atau
kampusrrya. Perempuan berjilbab dilatari beragam motivasi seperti untuk
menutupi sebagian cacat tubuh yang dideritanya, mendapat .jodoh
mengelabui orang lain bahwa dirinya wanita baik-baik, mengikuti mode
atau kaaena paksaan keluarga atau lembaga tertentu.

Melihat fenomena ini, sangatlah menarik ini untuk mengungkap
dan memahami lebih jauh apa sebenarnya makna atau motivasi
mahasiswi berjilbab, dan pola pergaulan mereka sesama mahasiswa.
Secara rinci, kajian ini difokuskan untuk meljawab permasalahan-
pe.masalahan berikut. Bagaimarra mahasiswi pemakai jilbab memahami
jilbab? Apakah motivasi mereka memakai jilbab? dan bagaimana mereka
berinteraksi sosial dengan mahasiswa lainnya?

I Abu al-Ghifari, re.rA'g GauL Be4ilbdb Tapi Telnja,g (Bandung :
Mujahid,2002),  l3-15.
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Tulisan ini ditujukan untuk melacak akar-akar pemahaman
mahasiswa tentang jilbab, mengetahui motivasi mereka berjilbab, dan
menggambarkan perilaku mereka dalam interaksi sosial dengan
mahasiswa lainnya. Lokasi penelitiao difokuskan pada Fakultas Ekonomi
dan Fakultas Agama Islam. UMM. Pemilihan sampel dan informan
dilakukan dengan cara purposive sampling- Dala pengumpulan dat4
peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi

Kajian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mencari uraian yang
menyeluruh dan cermat tentang makna perilaku mahasiswi berjilbab di
UMM. Kajian ini tidak mencari buki untuk menerima atau menolak
suatu hipotesis yang dimmuskan sebelum peneliti memasuki lapangan.
Karena menerapkan modei interaksi. analisis dilakukan selama dan
sesudah pengumpulan data Demikian juga, penarikan kesimpulan selalu
merujuk kepada data dari lapangan.

Jilbab Sebagai Busana Muslimah
D^lam f, siklopedi hlam dijelaskan bahwa jilbab adalah sejenis

baju kurung lapang yang menutup kepala, muka dan dada. Dengan kata
lain, jilbab adalah busana atau sejenis pakaian kururg yang longgar, tidak
ketat sehingga tidak menampakkan bagian-bagian tubuh perempuan, dan
menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan
sampai ke pergelangan.

a. Perintah Berjilbab
Perintah memakai jilbab dijelaskan dalarn AI-Qur'an surah Al-

Ahzab: 59,

aF (-.l<+l' .x+ ag-jJt'' 't-, dlL!.J d+lJj) Jig.,llLg,-ll
l-c'_ll_,r:b air ;tS3 43y )s {'fuEr Jiirjri UIh
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lten eM Be,jilbabdi Kalahlaun Mahdtien

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak
perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman, "Hendaklah
mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka " Yaflg
demikian itu supaya mereka tidak diganggu. Dan Aliah adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ayat ini mengandung maksud bahwa wanita Muslimah
hendaknya memakai pakaian yang membedakan mereka dari wanita yang
bukan Muslimah, yakni jilbab. Mereka diperintabkan untuk mengulurkan
jilbab yang mereka pakai ke badan mereka sehingga dapat menghalangi
gangguan dan menampakkan identitas sebagai Muslimah Melihat aslaD
al-n zul ayat ini, al-Maraghi dan Ibn Katsir mengatakan bahwa jilbab
diperintahkan dengan tujuan untuk membedakan wanita yang merdeka
dari wanita budak yang lebih identik dengan dunia prostitusi Dengan
solusi ini, dapat dikatakan bahwa ajaran lslam itu sangat peduli dengan
kedudukan seorang wanita agar tedaga dari kejahatan dan kejahilan para
lelaki hidung belang

Perintah berjilbab tercantumjuga dalam al-Nur: 3l,

JJg ,JlL-_: dFJ,:.'J d- i,^:,-:rj ,",1 j ll alsr
I

OA '^i+ ir+ .l- Jk,. JG.t LYj ,g:.oj .19:LL.)3
... LJ(+JJ+

"Katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Hendaklah
mereka menundukkan pandangannya dan memelihara
kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya
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kecuali yang biasa nampak daripadanya Dan hendaklah mereka
menutupkan kain kerudung ke dadanya. ."

Busana Muslimal4 sesuai dengan ayarayat mengenai jilbab,
berfungsi sebagai penutup tubuh wanita (aurat wanita) dengan alasan
etika, estetika dan kemanan. Ali Akbar mengemukakan bahwa Islam
lebih mengutamakan etika dan estetik4 sedangkan kebudayaan Barat
lebih menonjolkan erotisme. Pengutamaan terhadap unsur etika dan
estetika dalam mengutamakan busana inilah yang kemudian dikatakan
oleh Allah SWT sebagai pakaian taqwa

Nashr Hamid Abu Zaid berpendapat bahwa berdasarkan asbab al-
nuzul ayat jilbab, perintah berjilbab berlaku untuk wanita Muslimah
Namun, perintah itu tidak_ bersifat mutlak, tetapi lebih sebagai anjuran
yang bersifat kondisional. '

b. Kriteria Jilbab
Secara sosiologis-historis, yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah

Al-Ahzabisg dan al-Nuur:31 ialah menutup aurat, bukan memakai jilbab
karena jilbab merupakan model pakaian atau budaya berpakaian gaya
Arab. Dengan demikian, wanita Muslimah baik Arab ataupun non Arab
diperbolehkan menggunakan model lain selain jilbab asalkan menutup
aurat Muhammad Thahir bin Asyur, ulama asal Tunisia, mengatakan
bahwa cara memakai jilbab dalam ayat-ayat tersebut berbeda-beda sesuai
dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tujuan perintah ini
adalah agar mereka dapat dikenal sebagai Muslimah dan tidak diganggu
Penggunaan kata pe.intah dalam ayat al-Qur'an itu tidak be.arti wajib,
tetapi anjuran. Shihab mengutarakan bahwa Allah SWT memberikan
kemudahan bagi umat-Nya dalam menjalankan ibadah. Secara tegas al-

: HiktMwali. @!a!! Relari Jender Dalan tslan (ST AIN Prcss. 2002). 7:i-74.
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I cnonena l|4rlbab d' rtl.rts.,' .\ ktttut;{r I

Qur'an menyatakan bahwa 'Allah tidak berkehendak meniadikan baqi
kamu sedrkn kesulitan pun rQS al-Maidah o) dan b;h\^a .A ;
menghendaki buat kamu kemudahan bukan kesuljtan,, (O S al-
Baqarah:185. )  I

Secara psikologis, jilbab adalah simbol dari seperan,rkat nilai
yang dapal menentramkan jrua dan menjadi selJ ,untrol bagt
pemakainya. Allah SWT memberikan kasih sayang-Nya kepada wanih
dengan memperhatikan tata cara berpakaian yang sopan sebagaimana
pepatah Jawa mengat^kan,"ajdning diri sakt kedaling lati. ajining raga
saka husana" (berharga dan terhormatnya seseorang terletak pada
Iidahnya, serta berharga dan terhormatnya badan jasmani terletak pada
pal.aran yang dtkenakan) Ashgar Ali Engineer dalam bukunya Mainya
Perempuan, Mcnyingkap Meguskandal Doktrin Ldki-laki. mengatakan
bahua anjuran berii lbab ridak menghambar wanira unruk berakri-vrtrq dr
luar rumah, tetapi justru membantu mereka agar terh;ndar dari gangguao
kejahatan di sekitarnya.

Latar Belakaog Pendidikan Agama Mahasiswi Berjilbab
Pada dasarnya, proses internalisasi nilai-nilai Islam sudah terjacti

ketika mahasiswi berjilbab ber.ada di lingkungan keluarga rnereka.
Kemudian. mereka belajar tslam melalui komunitas kecil bersama
seorang gunr nga.1i di mushalla atau mesjid. Secara formal. lalu mereka
memperoleh pelajaran agama dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi
Di samping itu, mereka juga mengenal lslam dengan membaca buku dan
masalah lslam. kajian-kajian keislaman yang diwajibkan di kampus dan
pergaulan dengan mereka yang dipandang mempunyai pengetahuan
aeama

r 
Qurarsh Slthab. Ilr!d.'d,.4/-(ru,.i/r (Bantung: Miz,rq 200r)). 179
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Dalam keluarga mereka, orangtua biasanya lebih cenderung
memberikan mereka motivasi agar rajin belajar, pandai dan sukses dalam
mengejar prestasi di sekolah supaya kelak berhasil meraih cita-cita.
Orangtua tidak biasa menekan anak-anak untuk ikut pengajian.
Akibatnya, mereka tidak mengikuti pelajaran agama secara intensif

Pandangan Mahasiswi Berjilbab tentang Jilbab
Para mahasiswi berjilbab memahami makna jilbab secara

berbeda Secara umum, mereka memakani jilbab sebagai berikut: l)
jilbab adalah pakaian taqwa seorang Muslimah yang dapat menutup aurat
seluruh tr.rbuh kecuali muka dan telapak tangan; 2) jilbab adalah suatu
sarana penutup au.at baik itu aurat luar maupun aurat batin; 3) jilbab
adalah pakaian keseharian wanita yang dapat menutup seluruh aurat
hanya wajah, telapak tangan dan kaki yang tampak; 4) jilbab adalah
sejenis kain tebal, dan lapang sena dapat menutup kepala, muka dan
dada; dan 5) jilbab itu adalah penutup kepala.

Mahasiswi berjilbab memandang jilbab sebagai pakaian
keseharian mereka, yang dapat menutup aurat, dan menjadi pembeda dali
perempuan non Muslim. Mereka berpandangan bahwa tidak ada ukuran
baku dalam al-Qur'an tentang ukuran atau mode busana Muslimah
tersebut. Satu-satunya yang harus terpenuhi adalah busana tersebut
menulup aural.

Beragamnya pemahaman mereka tentang makrn jilbab
berpengaruh pada penerapan mereka memakai jilbab. Sebagian mereka
memakai jilbab hanya sebagai simbol atau sebagai aksesoris. Sebagian
lain untuk menutupi sebagian cacat yang ada di bagian tubr,rhnya dan
untuk mendapatkan jodoh karena beranggapan bahwa sebagian besar
pemuda yang baik, taat ataupun tidak pada syariat Islam, cenderung
mengutamakan wanita berjilbab sebagai pendamping hidup Sebagian
mahasiswi lain menggunakan jilbab agar dianggap perempuan baik,
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l,.rdnena lte4t lhah li KrhttKu, Mahasisrr

karena mengikuti mode, dan paksaan dari pihak tertentu Berbagai alasan
dalam memakai jilbab ini secara logis mempengaruhi pola prilaku dan
cara mereka meflggunakan busana Muslimah tersebut

Interaksi dan komunikasi di lingkungan kampus antar mahasiswa
dengan berbagai latar belakang budaya, adat istiadat, dan sosial
berdampak pada perilakLr keberagamaan mahasiswa. Salah satu yang
tampak dalam hal ini adalah persepsi mahasiswi berjilbab terhadap
syari'at Islam, khususnya busana Muslimah. Mereka mulai memahami
bahwa jilbab sarana penutup aurat perempuan yang diperintahkan oleh
syari'at Islam.

Tetapi, mereka juga mempunyai persepsi bahwa Islam itu adalah
agama yang luas dan lengkap yang mengatur berbagai aspek kehidupan.
Ketentuan menutup aurat bukan satu-satunya yang disyari'atkan oleh
lslam. Dengan demikian, mereka menganggap bahwa bukan suatu
masalah bila mereka tidak konsisten dalam memakai jilbab walaupun
mereka menyadari tindakan te.sebut melanggar syari'al lslam N4ereka
berpendapat bahwa tindakan tidak konsisten dalam berjilbab dapat
diganti dengan ibadah-ibadah lain atau amalan yang bersifat rnuamalah

Beberapa informan memandang jilbab sebagai kewajiban untuk
menutup aurat, tetapi mereka memsa belum sanggup berjilbab secara
konsisten. Makudny4 mereka belum menggunakan jilbab secara
kontinyu sesuai dengan ketentuan syar'i, di mana hanya boleh dilepas di
tengah-tengah muhrim mereka. Oleh karena itu, mereka merasa lebih
baik melepas jilbab pada situasi-situasi tertentu, misaliya pergi nonton
film atau bergaul dengan teman yang berlainan jenis (pria) Meski
demikian, mereka juga berperdapat bahwa jilbab itu bukan hanya
pakaian luar, melainkan juga pakaian rohani, yaitu orang yang berjilbab
hatinya harus terjaga dari hal-hal yang br-rruk dan tindakannya harus
benar-benar mencerminkan perilaku yang islami.
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Desi Frawati

Fenomena berjilbab temyata dipahami secara berbeda oleh
kalangan mahasiswa. Sebagian mereka belpendapat bahwa yang marak
dipakai itu bukan jilbab, melainkan kerudung yang sifatnya untuk
menuhrpi rambut saja. Ada pro dan kontra mengenai banyaknya
mahasiswi yaog memakai pakaian super kaat dengan jilbab yang diikat
dileher atau dibentuk pita ditambah dengan aksesoris agar lebih menarik.
Bagi yang pro, tidak selamanya orang memakai jilbab gaul itu jelek dan
mungkin mereka lebih baik perilakunya. Menurut mereka, jangan mudah
mengkitik orang lain. Yang lebih baik adalah mengoreksi diri sendiri itu
Mereka juga melgatakan bahwa berpakaian seperti itu adalah wajar-
wajar saja selama itu tidak merugi
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I.p"nEra R.tilbdh di Kalansh Mahasiwi

idealnya menjadi pelaku moral (noral ac/or). sehingga menjadi
prototype dari masyarakat yang bermoral.

Berdasarkar statemenl di atas, fenomena mahasiswi berjilbab di
LMM memiliki pengaruh terhadap masyarakat sekitar Mahasiswa
sebagai intelekual muda harus memberikan kontribusi bagi masyarakat
sekitar yang masih awam. Perubahan tata cara be.busana Muslimah
khususnya di t-MM sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang masih
kental dengan dataran simbol Lebih spesifik, pengaruh kampus terhadap
masyarakat dapat dilihat pada pandangan mahasiswa berjilbab bahwa
jilbab itu bukan hanya busana yang menutupi aurai perempuan, dari
kepala sampai kaki kecuali muka dan telapak tangan, melainkan yang
lebih utama adalah sikap menjaga diri sebagai Muslimah yang sejati dan
mengontrol segala tingkah lakunya

Motivasi Mahasiswi Mengenakan Jilbab
Untuk mengetahui atau memahami tingkah laku seseorang,

terlebih dahulu harus mengetilhui latar belakang atau hal-hal yang
nendorong mereka bertingkah laku demikian. Dalam hal fenomcna
maraknya pemakaian jilbab gaul, lre dy atau ftotll di kalangan
mahasiswi UMM, sangatlah penting dan relevan di sini kita meoelusuri
motif-motif yang mendasari para ma-hasjswi tersebut mengenakan jiibab

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian dari mereka
mular tertarik dengan jilbab sejak dari SMP, sebagian lain mengatakan
tenarik sejak dari SMA, dan sebagian lainnya menjelaskan tertarik ketika
kuliah yaitu setelah mereka bersosialisasi dengan teman di karnpus Jadi,
waku mereka pertama kali mengenakan jilbab berbedq yaitu ada yang
telah berjilbab sebelum kuliah dan ada yang setelah kuliah.

Keputusan mereka untuk berjilbab didorong oleh laktor dalam
dan faktor luar. Sebagian mereka menjelaskan bahwa mereka
memutuskan mengenakan jilbab karena keinginan sendiri, dan sebagian
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lain memakai jilbab karena dorongan dari luar seperti pe.aturan sekolah,
otoritas orang tua, saudara, teman, dan pacar.

Selain itu, pada kenyataannya, mereka mendapat tantangan ketika
mereka memutuskan untuk berjilbab. Berbagai keterangan yang berhasil
diperoleh menunjukkan bahwa mereka sering mendapatkan cemoohan,
ejekan, dan dikatakan sok suci. Bahkan, ada keluarga pemakai jilbab
yang tidak memperbolehkan mereka memakaijilbab dengan alasan susah
mendapatkan pekerjaan. Seorang mahasiswi berjilbab, Suwita Rahayu,
mengatakan bahwa tantangan sebenarnya memakai jilbab itu berasal dari
konflik batin sendiri. Seorang mahasiswi lain mengatakan bahwa awal
mula memakaijilbab, ia merasa berat dan panas.

Dari informasi yang diungkapkan oleh mahasiswi llMM yang
mengenakan jilbab dan da.i data terkumpul, motivasi atau alasan yang
mendasari mereka mengenakan jilbab adalah sebagai berikut:

|. Kesadaran untuk Menjalankan Ajaran Agama dan Memperoleh Ridha
Allah SWT

Mereka mengatakan bahwa mengenakan jilbab adalah kewajiban
bagi seorang Muslimah agar dapat menutupi auratnya. Menurut mereka,
jilbab sebagai pakaian Muslimah kini sudah merakyat di kalangar
masyarakat sekitar sebab di setiap tempat dapat dijumpai wanita yang
mengenakan jilbab. Berjilbab, merupakan perintah dari Allah yang harus
dilaksanakan dan berdosa bila tidak dilaksanakan.

Bagi mereka, manifestasi keimanan adalah menjalankan perintah
agama dan menjauhi larangan agama semata-mata hanya karena Allah.
Jadi, setiap tindakan dan ibadah selalu didasarkan untuk mencari ridho
Allah Oleh karena itu. mereka yakin berjilbab itu sebagai kewajiban bagi
Muslimah. Mereka belum merasa sempurna atau merasa belum
mengikuti Islam yang lalal sebelum berjilbab.
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I-dahz,a Rcrjibah Kataryla, Mahasiswi

Atas dasar ridho Allah inilah mereka menganggap jilbab sebagai
identitas Muslimah. Seperti yang diungkapkan ot"t, saLh satu informin,
Farida, 

.berjilbab dapat menunjukkan idenritas diri sebagai Mustim yanf
membebedakan dari non Muslim Dengan ini rn"."ku rn".a.u punvi
tanggungjawab moral untuk menjaga citra Muslimah demi syia. istum.
Karena alasan syiar inilah. mereka mempunyai semangut yang tinggi
.rnruk 

-berpre.rasi dan meningkarkan kualitas diri. ..-nu ,"i;aa,f^'n
Rasufullah Vuhammad sebagai ujwat khasanah (tauladan vane baik)
Mereka berusaha meraih prestasi akademik dan bidang_bidatrg ying lain
yang mereka kuasai. Semua itu untuk membuktit<in bafr-wa ianita
berjilbab punya potensi yang tidak kalah dengan para mufras;s*i yung
tidak memakai j i lbab.

Dengan demikian, mereka memilikj kepercayaan diri untuk
membe kan warna islami di kelas maupun htgkungan sekitar prinsip
mereka adalah "orang-orang tidak akan mau mendengar kita, jika kita
tidak memiliki prestasi dan akhlak yang terpu1i Meskipun pada
kenyataannya nanti hasilnya tidak rnaksimal, mereka akan ,.-.'l".irui
tanpa mengenal putus asa, dengan niat mendapat ridho dari AIlah

2 Demi Keamanan dan Menlaga Diri
Memang tidak bisa dipungkiri bahwa akhir_akhir ini semakio

menveruak. kasus-kasus tindak lejahatan seksual sepeni pemetkosaan
oan petecenan.sek\ual yang menimpa kaum wa ila. Sctiap hari selalu
hrra temukan kasus-kasus kejahatan seksual yang kita l ihat bark drtelevisi, sural. kabar, dan internet yang sesungguhnya ,"nggufnUurkan
realitas sosial kira

Kondisi seperti ini telah disadari para mahasiswi, terutama kaum
Muslrmai yang merasa dirinva sebagar seorang wanild yan-q lail pada
agama Seorang informan dari fakulras Fkonomi effv SJfistvoivaii
mengatakan bahwa saat ini setiap wanita harus .ampu .en;aga aiii

.lun@l Stuli .lsaha.lu, lttasramker. tbhne 2. ronto, ) D.se,,b.t 200j



Desi lrawati

sendiri dari kemungkinan kejahatan seksual yang banyak menimpa kaum
wanita. Kejahatan seksual yang banyak menimpa kaum wanita ini tidak
sepenuhnya kesalah4n kaum pria. Wanita juga ikut andil atas terjadinya
kejahatan yang menimpanya seperti dengan sengaja mengenakan pakaian
yang sangat minim

Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejahatan seksual tersebut,
wanita harus bisa menjaga diri dengan, salah satunya, menutup aurat
dengan jilbab. Kondisi kota Malang di mana sering terjadi kasus-kasus
kejahatan seksual dan keharusan sebagian me.eka untuk kuliah di malam
hari menuntut upaya penjagaan diri yang maksimal

Sebagian dari para mahasiswi adalah perantau yang ketika pulang
mudik menempuh perjalanan jauh. Untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan dalam perjalanan, mereka memilih mengenakan jilbab
Dengan berjilbab, mereka merasa lebih amaq lebih tenang dan
terlindungi Berdasarkan pengalaman beberapa informan, orang-orang di
terminal dan di bus lebih menghargai wanita yang berjilbab. Mereka
tidak berani menyakiti wanita berjilbab, paling-paling menyapa dengan
salam, entai salam sungguhan atau main-main. Sedangkan di lingl'ungan
kampus, mereka tidak diganggu oleh teman pria yang kadang-kadang
bersikap keterlaluan.

3. Mematuhi Peraturan yang Berlaku
Tidak semua mahasiswi dalam memakai jilbab atas dasar

kesadaran dari diri sendiri. Sebagian mereka memakai jilbab karena
adanya suatu peraturan yang ada di sekolah atau pondok pesantren yaog
mewajibkan mengenakan jilbab. Seorang informan, lndah Arta Mevia,
mengatakan bahwa dia mernakai jilbab karena disuruh guru sesuai
dengan peraturan sekolah. Meskipun demikia4 sampai sekarang dia
masih mengenakan jilbab.
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Syarifah, mahasiswa Fakultas Agama lslam, mengatakan bahwa
sebenarnya hatinya belum mantap untuk berjilbab, namun karena
peratumn sekolah, ia memakainya supaya tidak terkena sangsi.
Berdasarkan informasi dan observasi, ditemukan bahwa sebagian
mahasiswi berjilbab ketika pergi ke kampus saja. Sesuai pengakuan
mereka, mercka berjilbab hanya ketika berada di lembaga pendidikan
sejak di Madarash Tsanawiyah, Madrasah Aliyah atau pondok pesanhen.
Jadi, di luar lingkungan te.sebut mereka tidak lagi mengenakan jilbab.
Selain itu, mereka rnasih sungkan dengan tetangga yang mayoritas tidak
be{ilbab dan mereka metrgaku belum siap berjilbab sepanjang waktu.

Mahasiswa juga berjilbab pada waktu tertentu seperti bulan
Ramadhan di mana pihak kampus mewajibkan mahasiswi berjilbab.
Banyak mabasiswi (terutama yang tidak biasa berjilbab) merasa
keberatan. Mereka mengenakan jilbab gaul ketika memasuki gerbang
kampus dengan tetap berpenampilan yang seksi dan hanya rambut
mereka yang tertutup kerudung.
4. Aiasan Etika dan Estetika

Alasan mahasiswi mengenakan jilbab tidak terlepas dari
keingitran untuk tarnpil sopan, anggun, indah, cantik dan percaya diri.
Fitria, yarg sehari-harinya mengenakan jilbab modis, mengungkapkan
motivasinya mengenakan jilbab:

"Sejak dulu saya memang senang sekali memperhatikan orang-
orang yang bedilbab, terutama pada saudara sepupu yatrg
memakai jilbab yang kelihatan indah, cantik dan mempunyai
kharisma tersendiri. Maka pada saat itu terlintas juga untuk
mencoba mengenakannya. Tapi, bukalr berarti sebagai mainan,
sebab sejak s:vit itu atau setelah masuk kuliah saya memutuskan
untuk berjilbab sampai sekarang".
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Sebagian besar mahasiswa pemakai jilbab mengatakan bahwa
setelah mengenakan jilbab, mereka merasa lebih dihargai karera ternyata
jilbab mencerminkan sikap sopan pemakaiaya.

5. Untuk Mengontrol Tingkah Laku
Dari berbagai kete.angan yang berhasil diperoleh baik melalui

pengamatan maupun wawancara diketahui bahwa mereka berpendapat
jilbab identik dengan kebaikan dan kesopanan. Mak4 dengan beiilbab
mereka merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk tidak
rnelakukan hal-hal yang tercela yang kadang-kadang sulit dihindari.
Lebihjauh, jilbab menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku sesuai
yang diharapkan Sri Wahyuni dari Fakultas Pertanian mengatakan
bahwa meski tidak drastis, ia benar-benar merasakan bahwa setelah
mengenakan jilbab ia menjadi sungkan untuk bertingkah laku yang tidak
sopan sepe.ti ngebut di jalan, mengumpat, senda gurau berlebihan
dengan teman-teman pria Meski demikian, fakta menunjukkan masih
adanya mereka yang sudah berjilbab belum mencerminkan perilaku
islami.

Dengan berjilbab, mereka menjadi termotivasi untuk tertib dalam
beribadah dan belajar tentang agama. Hal ini selain tanggungjawab
sebagai Muslim, juga menambah wawasan serta jaga-jaga jika suatu saat
ditanya orang tentang agama Mereka mengatakan, tidak lucu kalau
berjilbab tidak tahu apa-apa tentang agama.

Perilaku Mahasiswi Berjilbab dalam Berinteraksi dengan
Lingkungan Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia butuh berinteraksi dengan
sesamanya. Demikia! pula bagi Muslimah. Dalam kehidupan seharihari,
mereka tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan untuk berinteraksi
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dengan orang laiA keluarga, tetangga, dan teman sebaya di lingkungan
sekitamya.

Dalam konteks tIMM, mahasisvr'i berjilbab dapat berinteraksi
dengan sesama rekan mereka, baik yang berjilbab maupun yang belum
berjilbab, Jecara baik. Mereka merasa satu keluarga besar dalam ikatan
persaudaraan lslam (uk:huwah islahliyah). Mereka merasa perlu utrtuk
saling membantu apabila di antara mereka atau rekan mereka ada yang
mengalami kesulitan baik betupa mateial maupun spiritual. KareB itu,
terjalin hubungan yang baik antara mahasiswi berjilbab baik dengan
sesama yang berjilbab maupun dengan mereka yang tidak berjilbab di
kehidupan kampus dan luar kampus.

Jadi, berjilbab tidak menghalangi me.eka untuk bergaul atau
berteman dan tidak pula membuat mereka merasa kesulitan dalam
pergaulan. Mereka dalam bergaul tidak memilih teman yang berjilbab
saja. Namun, tentu saja mereka tidak berteman asal berteman, tapi
melihat kebaikan perilaku meskipun tidak berjilbab Ridda Yuvitasari
melgatakan bahwa:

"Saya dalarn bergaul dengan sesama teman tidak semata-mata
mernilih yang berjilbab saja karena mereka juga sama dengan kita
yaitu makhluk ciptaan Allah. Berteman hanya dengan sesama
berjilbab itu sikap te.lalu fanatik. Dengan itu, kita dapat
berdakwah pada mereka untuk sama-sama memakaijilbab."

De[gan demikian, interaksi dan komunikasi yang terjadi secara
intensif antara me.eka membawa pada situasi kekeluargaan Mereka
saling membantu antar teman baik pria maupun ra anita

Interaksi mahasiswi berjilbab denga, rekao putra juga te.jalin
dengan akrab. Menurut mereka, hubungan dengan teman laki-laki tidak
perlu terlalu dibatasi seperti di pondok pesantren karena kampus dengan
suasana intelektualisme berbeda dengan pondok. Di kampus mereka
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menganggap perlu untuk be.gaul secara luas karena lingkungan kampus
yang progresif membutuhkan interaksi yang lebih dekat dengan rekan
putra seperti banyaknya tugas kuliah yang harus mereka kerjakan secara
bersama-sama. Meskipun demikia4 mereka juga tidak setuju dengan
pergaulan bebas atau bercampur-baur dengan sejawat laki-laki tanpa
kontrol atau batas-batas tedentu sesuai dengan pemahaman mereka
masing-masing Jadi menurut mereka, sejauh untuk kemaslahatan umat,
jelas tujuannya dan memperhatikan tronna-nonna, pergaulan dengan
lawan j enis tidak apa-apa. Hajar Husnawati mengataka[:

"Memang dahulu saya membatasi dalam pergaulan dengan lawan
jenis, tapi sekarang tidak. Hanya saj4 saya tetap menjaga batas-
batas kesopanan. Saya berpendapat bahwa siapapun tidak bisa
lepas da kehidupar! di mana kawan lawan jenis (pria) juga
terlibat dalam dunia kita (wanita) baik itu dunia seharihari, dunia
kerja dan lain-lain. Selama masih dalam batas-batas yang telah
ditentukan oleh agama, saya rasa tidak masalah."

Salah satu bentuk interaksi yang dilakukan mahasiswi be.jilbab
dengan masyarakat kampus adalah saling mengunjungi dan saling
benegur sapa dengan baik dalam upava secara bersama-sama.
mereafisasikan amr ma ruf dan nahy munkar dalam kehidupan secara
konk.it.

Tetapi, inte.aksi mahasiswi berjilbab dengan lingkungan
masyarakat tampak kurang terjalin dengan baik. Mereka kurang respon
terhadap perkembangan keagamaan yang ada di masyarakat. Bagi
mereka yang terpenting adalah kuliah dan menambah wawasan
intelektual atau mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan
perkembangan zama4 semisal mengikuti diskusi atau seminar di
kampus- Apabila ada kegiatan pengajian di masy:Lrakat, mereka jarang
mengikutinya. Begitu pula mereka jarang pergi ke mesjid, yayasan-
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yayasan yatim piatu, atau panti-panti asuhan. Alasan mereka adalah sibuk
dengan tugas-tugas kuliah dan banyak acara atau kepentingan lalnnya.

Kesimpulan
Hasil penelitian tentang fenomena berjilbab di kalangan

mahasiswi di LMM menunjukkan bahwa mereka memahami bahwa
jilbab adalah pakaian keseharian yang dapat menutup aurat dan
melindungi mereka dari kejahatan lingkungan sekitar. Mereka
berpandangan bahwa tindakan mereka yang tidak konsisten berjilbab
dapat diganti atau ditebus dengan ibadah-ibadah lain atau amalan yang
bersifat mu'amalah

Mereka memakaijilbab didasarkan atas berbagai motivasi seperti
keinginan diri sendiri, keinginan orang tua, dorongan teman dan kekasih
Hal ini menunjukkan berjilbab belum disadari sepenuhnya sebagai
kervajiban yang mengandung konsekuensi hukum. Mereka belum mampu
untuk memakai jilbab secara konsisten atau mereka memakai jilbab
secara situasional. Dengan demikian, mereka memahami jilbab scbagai
pakaian formalitas, simbol atau aksesoris, belum sampai pada taraf
pemaknaan jilbab yang sesungguhnya.

Beragamnya pemahaman mahasiswi berjilbab tentang jilbab
berkorelasi dengan beragamnya motivasi mereka dalam beriilbab. Secara
umum. motivasj mereka berjilbab adalah untuk mengharapkan ridho
Allah SWT, mengontrol diri dan menjalankan perintaLh-Nya.

Perilaku mahasiswi berjilbab di UMM dalam berinteraksi dengan
sesama rekan putri baik yang berjilbab maupun yang belum berjilbab
tampak baik dan akrab Mereka siap membantu dan membuka diri demi
te.jalinnya ukhtnrdh isldnr'ah baik antar sesama rekan putri maupun
rekan putra. Mereka tidak membatasi diri pergaulan sejauh masih dalam
batas-batas kesopanan dan kewaiaran. Dapat dikatakan bahwa bagi
mereka jilbab bukan sebagai penghalang untuk bergaul dengan rekan
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laki-laki selama peraturan-pemtumn ataupun nofina-norma yang ada
dijalankan dengan baik.
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