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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to determine  the meaning of hijab by 
“jilboobs”user among University of Trunojoyo Madura’s collage students. It is 
caused by a grown up of fashion hijab in society.Creations of hijab which was 
created by muslim fashion designers make our society especially women 
interested to imitate. But, sometimes they unconditional. Then we called it as the 
phenomenon of “jilboobs”. That style makes people become confused what is the 
right hijab.In this research we use construction theory. This research is qualitative 
research with phenomenological approach by using disguised observation, open 
ended interviews, and photo document as data collecting method. Sampling 
technique  is using snowball sampling. Data analysis  is using the technique of 
Miles and Huberman with several stages.They are data reduction, data 
presentation, and conclusion. Technical examination of the validity data is using 
triangulation sources which compares data from observations, interviews, and 
documentations. The results of research have shown that informants 
interpretation hijab as a cover nakedness but they don’t know how to close the 
genitals good and right based on religious norm especially since the hijab has 
become part of fashion nowadays. The informants are affected with the style of 
hijab among the public, including “jilboobs” style. There are some aspects in 
which the user of “jilboobs” interpretation hijab as a form of fashion. They 
are,hijab has become a part of fashion, the booming fashion mode wearing hijab 
as a fashion trend currently, aspect of self existence because everyone follow the 
trend for a particular purpose and one of them as a form of existence, aspect of 
self concept as a moslem and  realigious culture aspect. 
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I. PENDAHULUAN 
 

Pakaian termasuk dalam simbol komunikasi yang menunjukkan identitas 
individu yang merupakan hasil dari konsep diri individu tersebut terhadap dirinya 
sendiri. Thomas Carlyle (dalam Barnard, 2011) menyebut bahwa pakaian 
menjadi “perlambang jiwa” dimana pakaian merupakan simbol atau bentuk 
komunikasi non verbal  sehingga orang lain akan membuat persepsi atau 
pernyataan tentang diri kita karena pakaian membuat kita seolah – olah 
membuat suatu pesan. 

Mode fashion saat ini memang mengalami perkembangan yang sangat 
pesat dan tak luput juga dengan hijab. Hijab sudah menjadi primadona 
dikalangan masyarakat khususnya wanita. Hijab yang dahulu dianggap sebagai 
pakaian yang aneh dan kuno, justru saat ini menjadi bagian dari sebuah fashion.. 

Buktinya, banyak sekali sekali model – model hijab seperti hijab paris, pashmina, 
scraf, dan lain sebagainya. Selain itu motif – motif hijab yang cantik membuat 
para wanita berlomba – lomba ingin memiliki berbagai macam motif dan jenis 
hijab. 

Selain itu, muncul berbagai event yang sejenis pemilihan ratu 
kecantikan dengan hijab sebagai persyaratann utama. Hal ini juga membuktikan 
bahwasanya hijab tidak hanya diminati begitu saja, akan tetapi juga sebagai 
bahan bisnis agar bisa meraup kentungan sebanyak – banyaknya. Apalagi 
banyak sekali public figure yang sudah mengenakan hijab dan mulai berbisnis di 
bidang fashion. 

Perkembangan hijab saat ini jika dibandingkan dengan zaman dulu 
memang mengalami perubahan yang sangat sifnifikan, akan tetapi disamping 
perkembangan hijab yang meningkat tersebut, ada beberapa dampak yang 
mungkin tidak semua orang mengetahui dampak tersebut. 

Adapun dampak tersebut yaitu muncul beberapa istilah yang cenderung 
mengarah pada wanita pemakai hijab. Salah satu istilah tersebut adalah 
“jilboobs”.  

Kerudung yang seharusnya berfungsi menutupi dada malah ada yang 
dinaikkan ke bagian leher dan dililitkan dengan dalih agar terlihat rapi. Dada tidak 
tertutupi dan jadilah “jilboobs” yaitu jilbab yang masih memperlihatkan bentuk 
boob alias dada (Partic, 2014 : 40). 

Berdasarkan kepanjangan dari “jilboobs” itu sendiri jelas sudah 
bahwasanya style hijab seperti itu termasuk style yang berkonotasi negatif. Istilah 
tersebut mengarah kepada wanita berhijab tetapi masih memperlihatkan bentuk 
dadanya. 

Akan tetapi, justru para wanita khususnya mahasiswi Universitas 
Trunojoyo Madura banyak sekali yang mengenakan style tersebut entah karena 
terkena terpaan trend hijab atau karena terlalu banyak yang mengenakan style 

tersebut sehingga menjadi sesuatu yang lumrah dan dianggap biasa. 
Tujuan utama dari penelitian ini untuk mengetahui makna hijab itu 

sendiri menurut pemakai style “jilboobs” khususnya di kalangan mahasiswi 
Universitas Trunojoyo Madura. 

Karena tidak semua wanita khususnya wanita muslimah mengetahui 
bagaimana cara berhijab yang baik dan benar menurut syariat agama karena hal 
tersebut bergantung pada ilmu pengetahuan agama yang dimiliki masing – 
masing. Hal tersebut akan di analisis dengan fenomenologi karena penelitian ini 
menggunakan metodelogi fenomenologi. 
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Menurut Edmund Husserl (Kuswarno, 2009 : 10) : 
Dengan fenomenologi kita dapat mempelajari bentuk – bentuk 
pengalaman dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara 
langsung, seolah – olah kita mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak 
saja mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan, namun 
juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa yang akan datang, 
dilihat dari aspek – aspek yang terkait dengannya. Semuanya itu 
bersumber dari bagaimana seseorang memaknai obyek dalam 
pengalamannya. Oleh karena itu, tidak salah apabila fenomenologi juga 
diartikan sebagai studi tentang makna, dimana makna itu lebih luas dari 
sekedar bahasa yang mewakilinya. 
Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berusaha menguak 

bagaimana seharusnya wanita muslimah berpakaian dengan kenyataan wanita 
muslimah saat ini yang dipengaruhi oleh kemarakan trend fashion. Hal tersebut 
bisa didapatkan dari pengalaman yang pernah dialami langsung oleh yang 
bersangkutan. 

Selain itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori 
konstruksi sosial. 

Menurut Berger dan Lukman (1990) (Lotulung, 2012 : 500) : 
Teori konstruksi sosial Berger dan Lukman merupakan teori sosiologi 
kontemporer yang berpijak pada sosiologi pengetahuan. Dalam teori ini 
terkandung pemahaman bahwa kenyataan dibangun secara sosial, 
serta kenyataan dan pengetahuan merupakan dua istilah kunci untuk 
memahaminya. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam 
fenomena – fenomena yang diakui memiliki keberadaan (being) – nya 
sendiri sehingga tidak tergantung kepada kehendak manusia; 
sedangkan pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena – 
fenomena itu nyata (real) dan memiliki karakteristik yang spesifik. 
Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berusaha mempelajari 

pengalaman seseorang berdasarkan realitas yang terjadi saat itu serta 
memahami prosesnya. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

Islam sebagai agama yang rahmatan lil al – „amin, sangat menghormati 
kaum perempuan sehingga memerintahkan pada mereka untuk mengenakan 
pakaian kehormatannya. Hijab merupakan simbol bahwa Islam memandang 
perempuan sebagai makhluk yang dimuliakan (Ibrahim, 2008 : 1). 

Penelitian ini berkaitan dengan pakaian, pakaian yang melekat pada 
tubuh. Tetapi secara khusus membahas mengenai hijab. Hijab yang diidentikkan 
dengan para wanita muslimah karena merupakan suatu kewajiban serta identitas 
diri seorang muslimah untuk membedakan dengan wanita non muslim. 

Hijab merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti penghalang. 
Pada beberapa negara Barat maupun Timur Tengah, hijab merujuk kepada 
kerudung yang digunakan oleh wanita Muslimah. Namun dalam keilmuan Islam, 
hijab lebih tepat merujuk kepada tatacara berpakaian yang pantas sesuai dengan 
tuntunan agama (Bonaditya.wikipedia.com). 

Hijab merupakan suatu pakaian bagi wanita untuk menutupi aurat agar 
tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Islam tidak hanya mengajarkan 
tentang rukun Islam dan rukun Iman, akan tetapi segala sesuatu di dunia mulai 
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dari doa – doa dalam melakukan suatu kegiatan sampai urusan penampilan juga 
ada aturannya. 

Akan tetapi, karena mode fashion saat ini juga merambah pada hijab 

hingga muncul model dan jenis hijab yang beragam. Karena hal tersebut juga 
menimbulkan suatu istilah yang muncul dalam masyarakat yaitu style “jilboobs” 
yang mengarah pada wanita berhijab, akan tetapi masih memperlihatkan bentuk 
dadanya.   

Istilah tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, 
tetapi banyak sekali para wanita yang mengenakan style “jilboobs” khususnya di 
kalangan mahasiswi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan informan dari kalangan mahasiswi khususnya mahasiswi 
Universitas Trunojoyo Madura. 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang berhubungan dengan 
pengalaman peneliti terhadap obyek penelitian itu sendiri. Penelitian kualitatif 
berhubungan dengan deskripstif dan wacana serta pengalaman dari para 
informan terhadap suatu realitas. 

Subyek dari penelitian ini adalah mahasiswi Universitas Trunojoyo 
Madura, sedangkan obyek dari penelitian ini adalah konstruksi hijab oleh 
pemakai “jilboobs” di kalangan mahasiwi. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik snowball 
sampling atau yang biasa disebut dengan teknik bola salju dimana data yang 

dirasa sedikit belum cukup untuk mendukung penelitian, sehingga dicari lagi data 
pada informan yang lain dengan harapan dapat memberikan data yang lebih 
lengkap dan jelas. 

Menurut Sugiyono (2012), snowball sampling adalah teknik pengambilan 

sampel sumber data yang pada awalnya berjumlah sedikit lama – lama menjadi 
besar. Hal itu dikarenakan jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum 
mampu memberikan data yang memuaskan sehingga harus mencari orang lain 
lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. 

  
Selain itu, dalam pengambilan sampel, setiap informan harus memiliki 

keunikan tersendiri, sebagai syarat untuk menjadi informan dalam penelitian ini. 
Keunikan tersebut yang bertolak belakang dengan hijab dan berasal dari 
kebiasaan serta bakat dari informan masing – masing. 

Dalam penelitian ini, ada tujuh orang informan yang menjadi perwakilan 
dari setiap fakultas. Kampus Universitas Trunojoyo Madura memiliki tujuh 
fakultas sehingga dari ketujuh fakultas tersebut diambil satu orang sebagai 
pertimbangan menjadi informan dengan memiliki keunikan tersendiri. 

1. Informan I merupakan mantan anak pencak silat yang mengenakan hijab 
2. Informan II adalah mantan pemain basket yang mengenakan hijab 
3. Informan III yang berasal dari keluarga agamis begitu kental dan fanatik 

dengan tuntunan syariat agama, karena pengaruh lingkungan baru 
sehingga informan III ini merubah penampilannya dengan ber – style 
“jilboobs”. Hal tersebut dilakukan jika berada di daerah rantau atau 
lingkungan kampus dan kost. 

4. Informan IV memiliki sahabat lain jenis hingga penampilannya terkesan 
seperti laki – laki. 
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5. Informan V memiliki keunikan menyukai dan memperbaiki barang – 
barang elektronik, karena berasal dari fakultas tehnik hingga informan V 
ini memiliki banyak teman lain jenis. 

6. Informan VI merupakan mantan anak LDK (Lembaga Dakwah Kampus), 
akan tetapi penampilannya tidak mencerminkan anggota LDK karena 
informan VI ini tetap mengenakan style “jilboobs”. 

7. Informan VII merupakan gadis perokok akan tetapi berhijab. 
Keunikan yang dimiliki oleh ketujuh informan tersebut juga menjadi 

pertimbangan dalam pengambilan sampel karena untuk membedakan dengan 
pemakai “jilboobs” yang terlihat biasa – biasa saja. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi 
secara tersamar karena penelitian ini mengamati penampilan seseorang 
sehingga peneliti harus mengamati secara samar – samar agar informan tidak 
merasa risih dengan hal tersebut. 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 
(Sugiyono, 2012 : 224). 

Kemudian teknik wawancara terbuka merupakan suatu cara untuk 
mendapatkan informasi atau pengalaman – pengalaman informan yang 
berhubungan dengan realitas tertentu. Terakhir dokumentasi yaitu koleksi foto 
pribadi dari para informan juga bisa membantu dalam melakukan penelitian ini. 

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012) menyatakan analisis telah 
mulai sejak merumuskan dan  sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data 
menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang 
grounded. Akan tetapi, menurut Sugiyono analisis data lebih difokuskan selama 
proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan datanya dan pada 
kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung  selama proses pengumpulan 
data daripada setelah selesai pengumpulan data. 

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan model Miles and 
Huberman  dengan tahap reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Jadi, 
setelah melakukan pengumpulan data kemudian dilakukan reduksi data dengan 
memilah dan memilih antara data yang diperlukan dan yang tidak diperlukan 
karena data yang diperoleh dari para informan masih bersifat umum. Kemudian 
dilakukan penyajian data untuk mempermudah dalam menganalisa data tersebut 
sehingga bisa diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 
atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2011 : 330). Triangulasi 
sumber dilakukan sebagai teknik dalam pemeriksaan keabsahan data dengan 
membandingkan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Penelitian ini menggunakan studi pendekatan fenomenologi dimana 
realitas dibentuk berdasarkan pengetahuan dan pengalaman seorang individu. 
Dalam hal ini, hijab adalah kewajiban bagi setiap wanita muslimah, akan tetapi 
justru kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan hal itu. Banyak sekali 
wanita muslimah yang kurang memahami makna hijab sehingga mengenakan 
hijab masih dipengaruhi oleh style kekinian ala model fashion hijab. Apalagi 
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muncul – munculnya trend fashion hijab sejenis “jilboobs” membuat hijab itu jauh 
dari makna sebenarnya. 

Menurut Schutz, cara orang mengkontruksikan makna dari luar atau dari 
arus utama pengalaman ialah melalui proses tipifikasi. Dalam hal ini termasuk 
membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman yang ada. 
Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang datang dari kesadaran 
atau cara kita memahami sebuah obyek atau peristiwa melalui pengalaman 
sadar tentang obyek atau peristiwa tersebut. Sebuah fenomena adalah 
penampilan sebuah obyek, peristiwa atau kondisi dalam persepsi seseorang jadi 
bersifat obyektif (Mulyana dalam Afdjani, 2010 : 98). 

Dalam konteksi ini, wanita ber – jilboobs khususnya para informan 
melakukan tindakan sosial bagaimana menanggapi style “jilboobs” tersebut 
berdasarkan lingkungan masing – masing dengan mempertimbangkan seberapa 
besar pengetahuan para informan mengenai ilmu agama khususnya mengenai 
cara berhijab yang baik dan benar. 

Pada penelitian ini terdapat tujuh informan yang merupakan perwakilan 
dari setiap fakultas di Kampus Universitas Trunojoyo Madura yang memiliki 
kriteria keunikan sehingga terpilih menjadi sampel dalam penelitian ini. 

Setiap informan memiliki karakter, pengetahuan serta pengalaman yang 
berbeda – beda, apalagi pengetahuan ilmu agamanya. Karena informan yang 
pernah mengenyam pendidikan formal yang berbasis agama Islam justru lebih 
mengerti dan memahami makna hijab dan bagaimana style “jilboobs” dalam 
syariat agama Islam. 

Selain itu, ada salah seorang informan yang berasal dari keluarga 
agamis yang cukup fanatik dengan syariat Islam, sangat mengerti dan 
memahami sekali bagaimana wanita muslimah seharusnya berpakaian jika 
berada di tempat umum. Akan tetapi ada juga dari ketujuh informan ini memiliki 
pengetahuan ilmu agama yang masih minimal meskipun sebenarnya cara 
berhijab yang baik dan benar bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga. 

Berdasarkan analisis dari segi pengalaman dan pengetahuan para 
informan mengenai cara berhijab yang baik dan benar serta style “jilboobs” 

dalam syariat Islam, tidak semua informan mengetahui bagaimana seharusnya 
wanita muslimah berpakaian. Tetapi karena pengaruh lingkungan eksternal yang 
lebih mendominasi sehingga para informan ini terpengaruh dan meniru style – 
style kekinian seperti style “jilboobs”. 

Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang biasanya paling 
berpengaruh, akan tetapi ilmu agama yang didapat dari para informan ini justru 
berasal dari pendidikan formal dan pesantren, hanya saja ada seorang informan 
dimana berasal dari keluarga yang agamis yang pastinya mengerti bagaimana 
wanita muslimah berpakaian sesuai syariat agama. 

Kemudian analisis berdasarkan teori konstruksi sosial dimana individu 
membentuk realitas berdasarkan tiga tahap yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan 
internalisasi. 

Menurut Berger, seseorang baru menjadi pribadi yang beridentitas 
sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya atau disebut sebagai momen 
dimana proses dialektis tersebut mempunyai tiga tahapan yaitu : eksternalisasi 
dimana usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia baik dalam 
kegiatan mental maupun fisik, objektivasi dimana dimana hasil yang telah dicapai 
baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut, dan yang 
terakhir adalah internalisasi dimana prosesnya merupakan penyerapan kembali 
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dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu 
dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Kemudian menurut Berger, realitas tidak 
terbentuk secara ilmiah dan tidak diturunkan oleh Tuhan. Akan tetapi sebaliknya, 
justru dibentuk dan dikonstruksi sehingga setiap orang bisa mempunyai 
konstruksi yang berbeda – beda atas suatu realitas. Karena setiap orang yang 
mempunyai pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan 
pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan realitas sosial itu dengan 
konstruksinya masing – masing (Berger dalam Mulyana, 2008 : 14). 

 
Ketujuh informan mengalami proses tersebut dalam memahami style 

“jilboobs” 
1. Pada tahap eksternalisasi dimana informan I ini memang mengenakan 

style “jilboobs” ketika awal mula berhijab apalagi memang sudah banyak 
teman – temannya yang ber – style seperti itu. Informan I ini mengetahui 
style “jilboobs” dari media massa dan baru menyadari bahwa selama ini 
informan I sudah mengenakan style tersebut dan hal ini merupakan tahap 
objektivasi dari informan I berdasarkan hasil temuan dalam 
mengkonstruksikan sebuah hijab itu sendiri, pada awal munculnya style 
“jilboobs” ini memang mengalami pro dan kontra di masyarakat. 
Kemudian untuk tahap internalisasi dimana informan I ini tetap 
mempertahankan style “jilboobs” nya dengan alasan nyaman dipakai dan 
sedang marak saat ini. 

2. Pada tahap eksternalisasi, dimana informan II mulai  mengenakan style 
“jilboobs” ketika duduk dibangku SMA, hal itu dilakukan karena 
terpengaruh dengan lingkungan sekitar apalagi dari pihak keluarga juga 
tidak terlalu mempermasalahkan penampilannya . Kemudian pada tahap 
objektivasi terjadi informan II baru menyadari bahwa ia termasuk dalam 
style “jilboobs” ketika dipilih menjadi seorang informan dalam penelitian 
ini. Kemudian pada tahap internalisasi, karena alasan nyaman dan belum 
siap untuk mengubah penampilan totalnya hingga informan II tetap 
mengenakan style “jilboobs”.  

3. Informan III ini berasal dari keluarga yang agamis dimana dalam 
keluarganya diterapkan hijab syar’i yang menutup aurat dengan pakaian 
yang longgar. Kemudian setelah tinggal di daerah rantau dimana 
informan III ini jauh dari pengawasan orang tua dan mulai menyesuaikan 
diri dengan lingkungannya yang baru. Karena sebagian besar orang – 
orang di lingkungannya itu berpenampilan seperti layaknya perempuan – 
perempuan berhijab dengan pakaian yang masih ketat sehingga informan 
III ini berusaha menyesuaikan diri dengan hal tersebut dan inilah tahap 
eksternalisasi dari informan III. Kemudian untuk tahap objektivasi, dimana 
informan III ini mulai memahami apa makna “jilboobs” sebenarnya ketika 
membaca artikel di internet serta memang sudah mengetahui bagaimana 
cara berhijab yang baik dan benar menurut norma agama. Pada tahap 
internalisasi dimana informan III awal mengenakan style “jilboobs” sedikit 
risih dan tidak nyaman apalagi awal berhijab sudah terbiasa berhijab 
syar’i, akan tetapi seiring berjalannya waktu informan III ini menjadi 
terbiasa mengenakan style “jilboobs”. Selain itu, karena memang 
sebagian besar mahasiswi di Kampus UTM banyak mengenakan style 
“jilboobs” sehingga hal tersebut menjadi hal yang wajar demi tuntutan 
trend fashion. 
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4. Proses informan IV dalam memaknai style “jilboob” dimana pada tahap 
eksternalisasi, informan IV secara tidak langsung terpengaruh lingkungan 
kampus yang memang banyak sekali yang ber – style “jilboobs” meskipun 

pada waktu itu masih belum mengetahui bahwa gaya berhijab dari 
informan IV ini termasuk “jilboobs” karena memang waktu itu ketika awal 
mula ber – jilboobs belum ada istilah itu. Kemudian pada tahap objektivasi 
dimana informan IV mulai menyadari bahwa gaya berhijabnya termasuk 
“jilboobs” ketika membaca sebuah artikel di internet yang membahas 
mengenai style “jilboobs” yang waktu itu memang menuai pro dan kontra 
dikalangan masyarakat. Kemudian untuk tahap internalisasi dimana 
informan IV mengkontruksikan sebuah hijab sebagai penutup aurat saja 
meskipun bagaimanapun modelnya sehingga informan IV masih tetap 
mempertahankan gaya berhijabnya dengan berstyle “jilboobs”. 

5. Proses informan V memaknai style “jilboobs” yaitu pada tahap 
eksternalisasi dimana informan V ini terpengaruh lingkungan sekitarnya 
karena sebagian besar teman – temannya ber – style “jilboobs” dan hal 
tersebut terjadi ketika masih duduk di bangku SMA. Informan V 
mengkontruksikan hijab berdasarkan pengalamannya di lingkungan 
sendiri meskipun pada waktu itu, istilah “jilboobs” masih belum booming 
seperti sekarang ini. Kemudian untuk tahap objektivasi dimana informan 
V baru menyadari dan mengetahui apa arti “jilboobs” tersebut ketika 
dipilih menjadi salah satu informan dari penelitian ini. Kemudian untuk 
tahap internalisasi dimana informan V melihat realitas seorang muslimah 

berhijab sesuai dengan lingkungan sekitarnya yaitu dengan berhijab gaul. 
6. Informan VI ini merupakan mantan santriwati di sebuah pondok pesantren 

di Madura dimana mulai mengenal style “jilboobs” ketika masih menjadi 
santriwati karena pada waktu itu sudah mulai mengenakan style tersebut 

meskipun harus sembunyi – sembunyi dari pengurus pondok pesantren 
karena memang pada waktu itu banyak sekali teman – temannya yang 
suka melanggar peraturan pondok, dalam hal ini informan VI sudah 
masuk dalam tahap eksternalisasi dimana informan ini menemukan 

sebuah realitas baru mengenai hijab berdasarkan lingkungan pondok 
tersebut. Kemudian untuk tahap objektivasi dimana informan VI baru 
mengetahui style “jilboobs” dan baru mengetahui maknanya ketika 
menjadi salah seorang informan dari penelitian ini. Dalam tahap 
internalisasi dimana pada tahapan ini setelah informan mengetahui 
makna “jilboobs” sebenarnya akan tetapi informan VI masih tetap 
bertahan mengenaka style tersebut. 

7. Informan VII ini merupakan gadis yang memang keinginan dari hati dan 
keinginan sendiri untuk mulai mengenakan hijab, akan tetapi ketika 
memasuki lingkungan baru yaitu bangku kuliah dimana informan VII mulai 
menemukan sebuah realitas baru yaitu style “jilboobs” karena banyak 
sekali mahasiswi yang mengenakan style tersebut, hal tersebut termasuk 
dalam tahap eksternalisasi. Kemudian pada tahap objektivasi ketika 
informan VII ini baru menyadari mengenakan style “jilboobs” ketika 
menjadi salah seorang penelitian ini. Kemudian untuk tahap internalisasi, 
dimana hijab juga sebagai penunjang penampilan sehingga informan VII 
tetap mengenakan style “jilboobs” 

Berdasarkan analisis dari para informan dalam mengkontruksikan hijab 
dan proses dalam memaknainya hingga dapat dihasilkan lima varian aspek 
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konstruksi yaitu sebagai fashion, trend busana, eksistensi diri, konsep diri 
seorang muslimah, penutup aurat dan budaya realigi. 

Aspek fashion, dimana para informan mengkontruksikan hijab sebagai 
sebuah fashion. Karena sebagian besar para informan mengenakan style 
“jilboobs” semenjak duduk dibangku sekolah meskipun pada waktu itu, istilah 
“jilboobs” masih belum marak seperti saat ini. 

Aspek trend busana, dimana sebagian besar alasan para informan 
mengenakan style “jilboobs” karena trend  serta pengaruh dari lingkungan yang 
membuat para informan bertahan mengenakan style “jilboobs”. 

Aspek eksistensi diri, dimana sebagian besar tujuan para informan 
mengenakan style “jilboobs” cenderung mengarah pada penilaian orang lain 

terhadap penampilan serta pakaian yang dikenakan. 
Aspek konsep diri seorang muslimah, dimana awal memulai berhijab 

dari para informan sudah menunjukkan konsep diri masing – masing informan 
sebagai seorang muslimah meskipun ada beberapa lantaran atau sebab – sebab 
dalam hidup sehingga para informan memutuskan untuk berhijab dan konsisten 
dalam berhijab. 

Aspek penutup aurat, dimana sebagian besar tujuan para informan 
mengenakan hijab untuk menutup aurat meskipun kenyataannya masih belum 
sempurna dan mengetahuin bagaimana cara berhijab yang baik dan benar 
menurut syariat agama Islam. 

Aspek budaya, dimana dalam aspek ini merupakan hasil observasi 
terhadap keluarga para informan dalam menerapkan pemakaian hijab di masing 
– masing keluarga para informan. Karena lingkungan keluarga yang merupakan 
lingkungan terkecil dan berpengaruh pada diri individu. Berdasarkan hasil 
observasi tersebut memang sebagian besar keluarga para informan yang 
membudayakan berhijab untuk anggota keluarga perempuan. 

 

V. KESIMPULAN 
 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulan 
bahwasanya lingkungan keluarga belum sepenuhnya menjadi tolak ukur dalam 
perkembangan individu, karena lingkungan eksternal yang justru memberikan 
pengaruh yang besar pada diri individu. Selain itu, pengetahuan akan ilmu 
agama juga belum menjadi tolak ukur individu dalam menyikapi trend  yang 
marak, karena hal tersebut tergantung dari hati individu dalam menyikapinya. 
Selain itu, aspek fashion, trend, eksistensi, konsep diri, penutup aurat dan 

budaya merupakan buah hasil dari analisis mengenai hijab menurut para 
informan pemakai style “jilboobs”. 

Pada zaman yang serba modern saat ini, segala kemajuan di segala 
bidang sudah dirasakan oleh segenap masyarakat apalagi di bidang fashion 
hingga penelitian mengenai style “jilboobs” telah dilakukan. Saran dari penulis 
untuk segenap masyarakat khususnya wanita agar lebih meningkatkan 
pengetahuan ilmu agamanya apalagi di zaman modern seperti sekarang ini 
dimana perkembangan teknologi juga sudah menjadi semakin pesat sehingga 
penting rasanya membentengi diri dengan akhlakul karimah yang baik untuk 
lebih baik kedepannya. Dalam menghadapi hal tersebut, hendaknya memfilter 
setiap trend yang bermunculan karena tidak semua trend sesuai dengan norma 
dan agama. Kemudian saran untuk peneliti selanjutnya agar bisa 
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menyempurnakan penelitian dengan tema yang sama akan tetapi jauh lebih baik 
dan berkualitas. 
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