
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di dunia, namun 

penggunan cadar masih menjadi suatu kontroversi, hal tersebut karena masyarakat 

cenderung melekatkan stigma negatif kepada perempuan bercadar sebagai bagian 

dari terorisme. Memakai cadar bagi sebagian muslimah Indonesia adalah sebuah hal 

yang kontroversial karna di anggap tidak pernah di syariatkan oleh Rasul, akan tetapi 

ada beberapa hal yang perlu juga diperhatikan, karena saat ini penggunaan jilbab 

modis yang telah menjadi trend fashion telah jauh dari syariat Islam, namun dapat 

diterima oleh masyarakat.  

 Dalam konteks keindonesiaan, cadar merupakan hal yang “asing” ditengah 

kehidupan masyarakat. Mazhab yang digunakan di Indonesia lebih cenderung 

berpegang bahwa wajah bukan merupakan aurat yang harus ditutupi. Sebab, kultur di 

Indonesia lebih terkenal dengan keramah tamahan, gotong royong, dan kehidupan 

sosialnya. Maka, tidak ada sekat yang menjadi jurang pemisah antara laki-laki dan 

perempuan di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga pendapat mayoritas ulama 

fiqih sudah tertanam dan bersebati  dalam jiwa masyarakat Idonesia. 

Fenomena cadar (Niqob) dalam pandangan syari’ah merupakan perkara yang 

masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan wajib, sebagian 

lagi mengatakan Sunnah dan sebagian lagi berpandangan bahwa cadar (niqob) hanya 

wajib bagi perempuan yang menawan, bisa menimbulkan fitnah bahkan terancam 

keselamatannya. Di samping itu, ada juga sebagian pendapat mengatan bahwa hijab 
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hanya diperuntuhkan bagi istri-istri nabi dengan melihat konteks Asbab Nuzul-nya, 

bukan untuk seluruh muslimah sebagaimana pendapat Al-mahlab, Ibnu Batthal dan 

ibnu Juzayy Al-Kalbi. Beliau menukil perkataan ibnu Qutaibah, dimana ia 

memberikan penjelasan, Hendaklah perempuan itu mengenakan rida’nya (pakaian 

atasnya).” Ulama lainnya berkata, Hendaklah para perempuan menutup kepala dan 

wajah mereka, supaya orang-orang tahu bahwa ia adalah perempuan merdeka (bukan 

budak). Ibnu Jauzi, (5/150). 

Fenomena   yang  terjadi  saat  ini  banyak  perempuan   yang  memakai cadar 

dikalangan  muslimah,  menurut  Shihab, (2013) Cadar dalam Islam adalah jilbab  

yang  tebal  dan longgar  yang  menutup  semua  aurat termasuk  wajah  dan telapak 

tangan. Dasar  dari penggunaan  cadar  adalah untuk  menjaga  perempuan  sehingga  

tidak menjadi fitnah dan menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Cadar 

adalah kain penutup muka atau sebagian wajah perempuan, hanya matanya saja yang 

tampak, dalam bahasa Arabnya khidr, tsiqab, sinonim dengan burqu’. (Mulhandi Ibn 

Haj 2006:06). 

Untuk itu cadar difahami sebagai pakaian perempuan yang menutup wajah. 

dalam tafsir ilmu Islam penggunaan wajib  sunnahnya cadar  masih  diperdebatkan,  

bahkan oleh para ulama-ulama. Penolakan cadar  lebih  didasari  pada  stigma negatif 

masyarakat yang melekatkan muslimah bercadar dengan kelompok fanatik, aliran 

keras, ekstrim dan bahkan setelah adanya kasus bom Bali atau terorisme masyarakat 

terpengaruh oleh media yang mengkonstruksi muslimah bercadar identik dengan 

bagian dari teroris (istri teroris). (Ratri, 2011:29-37). 
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Perempuan atau muslimah bercadar sering di identikkan dengan terorisme 

sehingga dalam kehidupannya Perempuan bercadar menjadi sulit berkomunikasi 

dengan lingkungan sekitarnya.Umumnya masyarakat bersikap menutup diri dengan 

hadirnya Perempuan bercadar di lingkungan   mereka,   hal   ini dibuktikan dengan 

banyak kasus Perempuan bercadar yang dikucilkan dari lingkungan. Melihat kondisi 

dimana perempuan bercadar di Indonesia khususnya menjadi kelompok yang 

minoritas dalam masyarakat. Perempuan bercadar menjadi pihak yang berada dalam 

kondisi sulit untuk berinterasi atau berkomunikasi dengan lingkungan sekitar karena 

stigma masyarakat yang negatif tentang mereka yaitu cadar yang mereka kenakan 

dikaitkan dengan tindakan terorisme, ekstrim dan keras.  

Dengan adanya persepsi, prasangka dan pemberian atribusi sosial yang negatif 

terhadap keberadaan perempuan bercadar, mereka akan mengalami kesulitan untuk 

bergabung dan bersosialisasi dalam masyarakat. Hal ini menjadi satu permasalahan 

sendiri mengingat pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan 

orang lain. Cadar atau hijab merupakan salah satu indikator  perempuan dewasa awal 

memiliki nilai religiusitas. Religiusitas dan agama memang merupakan satu kesatuan 

yang tidak bisa dipisahkan dalam penggunaan cadar. Dilihat dari kenampakannya, 

agama lebih menunjukkan kepada suatu yang mengatur tata penyembahan manusia 

kepada Tuhan, sedangkan religiusitas lebih melihat aspek yang ada di lubuk hati 

manusia. Religiusitas lebih menunjuk kepada aspek kualitas dari manusia yang 

beragama. Rahmat, (2010)  
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 Agama dan religiusitas saling mendukung dan saling melengkapi karena 

keduanya merupakan konsekuensi logis dari kehidupan manusia yang mempunyai 

dua kutub, yaitu kutub kehidupan pribadi dan kutub kebersamaannya di tengah 

masyarakat. Sihab, (2010). Keputusan yang dibuat seorang muslimah untuk pada 

akhirnya menggunakan cadar sangat rentan akan konflik, baik konflik yang terjadi 

pada diri perempuan bercadar (within people) maupun konflik antara perempuan 

bercadar dengan orang lain atau masyarakat (between people). Wijayani, (2008), 

Konflik yang ada akan menimbulkan perasaan yang tidak nyaman, cemas serta 

berbagai emosi yang akan mempengaruhi hidup dan hubungan sosialnya dengan 

lingkungan sekitar. Perempuan bercadar harus mampu menghadapi dan mengatasi 

konflik yang ada sehingga ia dapat meneruskan kehidupannya dengan lebih baik.  

Masyarakat biasanya melakukan prasangka kepada orang yang dikenali 

maupun tak dikenali, akan tetapi seringkali prasangka lebih sering terjadi kepada 

orang berbeda yang tak dikenal dan jarang ditemui. Prasangka bisa muncul dimana 

saja dan oleh siapa saja. Baron & Byrne (2004) mendefinisikan prasangka adalah 

sebuat sikap (biasanya negatif) terhadap anggota kelompok tertentu, semata-mata 

didasarkan pada keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Seseorang yang 

memiliki prsangka terhadap individu ataupun suatu kelompok tertentu cenderung 

mengevaluasi anggotannya dengan cara yang sama (secara negatif) semata hanya 

kareana mereka termasuk dalam kelompok tertentu. Namun prasangka juga 

didasarkan pada prapenilaian yang sering kali merefleksikan evaluasi yang dilakukan 

sebelum tahu banyak tentang karateristik seseorang (Sears, dkk, 2009). Menurut 

Liliweri (2005), prasangka mengandung sikap, pikiran, keyakinan, kepercayaa dan 
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bukan tindakan. Prasangka memiliki kualitas suka tidak suka yang sama dengan 

dimensi afektif. Tetapi prasangka memiliki kualitas tambahan berupa penilaian 

pendahuluan. 

Prasangka sosial juga terjadi kepada perempuan bercadar, tanpa mengenal 

karateristik dan makna dari cadar yang sesunggunhya banyak masyarakat yang 

memandang sebelah mata mengenai cadar. Penggunaan cadar menambahkan penutup 

wajah sehingga hanya terlihat mata mereka saja. Pandangan kata cadar sangat 

beraneka ragam, antara lain: niqab, burqa, atau purdah, makna leksikal yang 

terkandung cadar adalah “penutup”, dalam arti “menutupi” atau “menyembunyikan”, 

atau “menyamakan”. Dalam sejarahnya, cadar (chadar dalam bahasa Persia, berarti 

tenda) telah dikenakan oleh perempuan-perempuan bangsawan ditempat umum sejak 

dinasti Hakhamanesh (Ratri, 2011). 

Kalangan salafi sangat menganjurkan orang muslim di Indonesia untuk 

memakai cadar agar tidak menimbulkan fitnah dan lebih menjaga kehormatannya dari 

kaum laki-laki (putra, 2015). Pemakaian cadar bagi perempuan Indonesia masih 

menjadi pro dan kontra. Berbagai elemen masyarakat memiliki pandangan yang 

berbeda-bedah seperti berdasarkan norma, nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut. 

Tim Fatwa Majelis Tarjih Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2009) 

menyatakan bahwa hukum pemakaian cadar tidak di Syariatkan dalam Islam karena 

wajah dan kedua telapak tangan perempuan boleh ditampakkan sehingga seorang 

muslim yang tidak memakai cadar tidaklah melanggar aturan agama Islam. (Hafiz, 

2016) menjelaskan bahwa mayoritas umat Islam dari kalangan Nahdhatul Ulama 

(NU) menganut mazhab Imam Syafi’I yang menyatakan bahwa seluruh bagian tubuh 
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perempuan adalah aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan sehingga harus 

ditutupi. 

Terlepas dari manfaat cadar yang dirasakan penggunanya dan pandangan 

positif masyarakat tentang penggunaan cadar, ternyata masih banyak pandangan 

negatif mengenai perempuan bercadar. Perempuan yang memakai cadar seringkali 

dikaitkan dengan kelompok fanatik dan jaringan terorisme (Lensa Terkini, 2014). 

Penolakan perempuan bercadar lebih didasari pada stigma negatif masyarakat yang 

melekatkan perempuan bercadar dengan kelompok fanatik, aliran keras, ekstrim dan 

bahkan setelah adanya kasus bom atau terorisme masyarakat terpengaruh oleh media 

yang menyertakan teks atau visual perempuan bercadar yang diidentikkan dengan 

bagian dari teroris atau istri teroris (Ratri, 2011).  

Seperti kasus terorisme yang baru terjadi di Surabaya pada 13 Mei 2018, 

Ledakan bom terjadi ditiga gereja di Surabaya.Lokasi pertama di Gereja Katolik 

Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara, yang kedua Gereja Kristen 

Indonesia di Jalan Diponegoro 146, dan yang ketiga di Gereja Pantekosta Pusat 

Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna.Sebagaimana dilansir dalam Suryamalang.com 

ledakkan bom tersebut dilakukan satu keluarga asal rungkut.Suaminya menyerang 

Gereja Pantekosta Jalan Arjuna dan kedua anak laki-laki mereka melakukan serangan 

bom bunuh diri di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel, 

sedangkan yang memakai cadar istrinya dan kedua anak perempuanya melakukan 

bom bunuh diri di Gereja Kristen Indonesia diJalan Diponegoro. Serangan terorisme 

yang terjadi di Surabaya tak memungkiri mengiring stigma buruk masyarakat 

terhadap perempuan bercadar. Beberapa pelaku sengaja memakai cadar saat 
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melakukan serangan.Sejak kejadian itu, masyarakat seakan menjadi pobia terhadap 

atribut keagamaan seperti cadar dan celana cingkrang. 

Pada observasi awal dengan perempuan bercadar, dan beberapa masyarakat di 

desa Wonua Kongga (10 Maret- 05 Mei 2019). Awalnya perempuan bercadar merasa 

terasingkan oleh masyarakat karena  masyarakat bahkan keberadaannya tidak 

dianggap, namun siring berjalannya waktu sebagian masyarakat mulai menerima 

keberadan perempuan brcadar di desa wonua kongga. Sedangkan pada masyarakat 

umumnya berpakaian atau berbusana yang dapat dikatakan ‘biasa’. Namun sekarang 

ini ditemui muslimah di desa Wonua Kongga yang menggunakan  pakaian  dengan  

warna  yang cenderung gelap, jilbab yang menjulur kebawah disertai dengan 

pemakaian niqob atau cadar.  

Penggunaan cadar yang berjumlah Sembilan orang di kalangan muslimah di 

desa Wonua Kongga umumnya  masyarakat  masih berstigma negatif terhadap 

muslimah bercadar,  sebagai kelompok  yang  ekstrim dan  keras. Dan ada yang 

beranggapan cadar adalah penganut aliran sesat, bahkan ada masyarakat yang 

menganggap cadar sebagai alat untuk menutupi aibnya.  Namun sebagian masyarakat 

lainnya mendukung perempuan yang bercadar. Bagi mereka perempuan yang 

bercadar terlihat baik dan sempurna dalam menunaikan salah satu perintah Allah 

yaitu menutup aurat secara sempurna. Hal  ini  menjadi menarik  karena cara  

muslimah  bercadar  menjalankan perintah  Allah  dengan  cara  berjilbab mereka  

yang berbeda dengan muslimaah pada umumnya.   
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 Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “Persepsi 

Masyarakat Terhadap Perempuan Bercadar (Studi pada Masyarakat di Desa Wonua 

Kongga, Kec. Laeya Kab. Konsel)”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan dari sekian banyak hal yang 

akan diungkap melalui fokus penelitian yang ingin peneliti bahas yakni perilaku 

sosial yang menggambarkan interaksi secara timbal balik antara perempuan bercadar 

dengan masyarakat serta tanggapan atau persepsi masyarakat terhadap perempuan 

bercadar di desa Wonua Kongga, termaksud di antaranya proses penerimaan 

perempuan bercadar secara normal. 

1.3  Rumusan  Masalah 

Berdasarkan Hasil masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana interaksi perempuan bercadar terhadap masyarakat desa Wonua 

Kongga? 

2. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap perempuan bercadar desa Wonua 

Kongga? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana interaksi perempuan bercadar terhadap 

masyarakat desa Wonua Kongga? 

2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap perempuan 

bercadar desa Wonua Kongga! 

 



 

9 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.5.1 Secara teoritis 

hasil penelitian ini dapat memberikan informasi empirik dan pengetahuan 

seputar masyarakat terhadap perempuan bercadar di Desa Wonua Kongga, 

serta dapat dijadikan sarana untuk memperluas khasanah keilmuan   dalam   

bidang Sosiologi Islam dan Sosiologi Agama. 

1.5.2 Secara praktis 

1. Bagi peneliti 

Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penulisan karya 

ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian selanjutnya di masa 

yang akan datang. 

2. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi semua lapisan masyarakat utamanya 

dalam menambah wawasan dan kesadaran mengenai pelaksanaan salah 

satu yang di sunahkan oleh Rasulullah Saw, yaitu penggunaan bercadar. 

3. Bagi Civitas Akademik 

Dari penelitian ini diharapkan, Dosen, Staff/karyawan agar dapat 

menhindari mepersangkai individu lain yang becadar, serta mahsiswa dan 

mahasiswi juga dapat menghindari mempersangkai individu lain yang 

bercadar. 
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1.6 Defini Operasional 

Adapun judul penelitia ini adalah Perspektif Masyarakat Terhadap Perempuan 

Bercadar (Studi pada Masyarakat di Desa Wonua Kongga, Kec. Laeya Kab. Konsel). 

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelakan 

beberpa variabel sebagai berikut: 

1.6.1. Persepsi 

Persepsi dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pandangan masyarakat 

terhadap Perempuan bercadar, yaitu persepsi pada pakaian perempuan bercadar serta 

penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap perempuan bercadar. 

1.6.2. Masyarakat 

Masyarakat yang dimaksud adalah warga yang bertempat di Wonua Kongga 

yang sudah tinggal minimal tiga Tahun, yang pernah berinteraksi dengan perempuan 

bercadar. Diantaranya Tokoh Agama, tokoh pemuda, tokoh pendidik dan beberapa 

masyarakat umum lainnya. 

1.6.3    Cadar 

Cadar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau 

muka (bagi perempuan). (Hasan Alwi, 2002). berdasarkan observasi awal penulis 

menemukan sebanyak Sembilan orang perempuan di Desa Wonua Kongga 

menggunakan cadar, Namun hanya tujuh orang yang menggunakan cadar dengan 

konsisten, dua diantaranya masih buka tutup dalam menggunakan cadar mereka 

menggunakan cadar hanya karna alasan kesehatan. 

 


