
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Persepsi  

Persepsi atau dalam bahasa Inggris perception berasal dari bahasa Latin 

perceptio, dari percipere yang artinya menerima atau mengambil (Sobur, 2003: 445). 

Menurut  istilah, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda mengenai 

persepsi. Leavitt dalam Sobur (2003: 445) mendefinisikan persepsi dalam arti sempit 

ialah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti 

luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu.  

Menurut Desiderato dalam Rahmat (2007: 51), persepsi adalah pengalaman 

tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi persepsi adalah memberikan 

makna stimuli inderawi. Yusuf (1991: 108) menyebut persepsi sebagai pemaknaan 

hasil pengamatan. Pareek dalam Sobur (2003: 446) memberikan definisi lebih luas 

terhadap persepsi, yaitu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, 

mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau 

data.  

Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului 

oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu 

melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti 

begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan 
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proses persepsi. Oleh karenanya proses persepsi tidak bisa lepas dari proses 

penginderaan, dan proses penginderaan merupakan proses pendahulu dari proses 

persepsi. Proses penginderaan akan berlangsung setiap saat, pada waktu individu 

menerima stimulus melalui alat indera, yaitu melalui mata sebagai alat penglihatan, 

telinga sebagai alat pendengar, hidung sebagai alat pembauan, lidah sebagai alat 

pengecapan, dan kulit pada telapak tangan sebagai alat perabaan, kesemuanya itu 

merupakan alat indera yang digunakan untuk menerima stimulus dari luar individu. 

Stimulus yang diindera itu kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga 

individu menyadari dan mengerti tentang apa yang diindera itu, dan proses ini disebut 

persepsi.   

Dari berbagai pengertian persepsi di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi 

adalah cara individu dalam memandang, mengartikan, memaknai, menyimpukan dan 

memberikan reaksi kepada suatu objek yang diperoleh melalui proses penginderaan, 

pengorganisasian, dan penginterpretasian objek.  

2.2  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi  

Menurut David Krech dan Richard S. Krutch dalam Rahmat (2007: 51) 

persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional 

berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang bersifat 

personal, seperti proses belajar, cakrawala dan pengetahuannya, latar belakang 

budaya, pendidikan yang kesemuanya diwarnai oleh nilai kepribadiannya. Faktor-

faktor fungsional lazim disebut sebagai kerangka rujukan (frame of reference). 
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Kerangka rujukan ini mempengaruhi bagaimana orang memberi makna pada pesan 

yang diterimanya atau mempersepsikannya.    

Sementara itu faktor struktural adalah faktor yang datang dari luar individu, 

dalam hal ini adalah stimulus dan lingkungan. Agar stimulus dapat disadari oleh 

individu, stimulus harus cukup kuat karena pada suatu waktu individu menerima 

bermacam-macam stimulus. Dengan kata lain stimulus diperhatikan karena memiliki 

sifat-sifat yang menonjol, antara lain gerakan, intensitas stimuli, hal-hal yang baru, 

dan perulangan (Rahmat, 2007: 52). Lingkungan yang melatar belakangi stimulus 

juga berpengaruh pada persepsi, terlebih apabila objek persepsi adalah manusia. 

Objek yang sama tetapi dengan situasi sosial yang berbeda dapat menghasilkan 

persepsi yang berbeda (Walgito, 1990: 55). Objek persepsi dapat berupa benda-

benda, situasi, dan juga manusia. Objek persepsi yang berwujud benda disebut 

persepsi benda (things perception) atau nonsocial perception, sedangkan objek 

persepsi yang berwujud manusia disebut persepsi sosial atau social perception 

(Heider dalam Walgito, 1990: 56). 

Menurut Sobur, ada dua faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal (Sobur, 2003: 452). Faktor internal terdiri dari kebutuhan 

psikologis individu, latar belakang, pengalaman masa lalu, kepribadian, sikap dan 

kepercayaan umum, serta penerimaan diri, sedangkan faktor eksternal yang 

mempengaruhi persepsi adalah intensitas rangsangan, ukuran, kekontrasan 

rangsangan, gerakan, ulangan, keakraban, serta sesuatu yang baru. Menurut Robbins 

dan Judge dalam Wibowo (2013: 60),  
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persepsi dibentuk oleh tiga faktor, yaitu: 

1. perceiver, orang yang memberikan prsepsi, 

2. the object atau the target, orang atau objek yang menjadi sasaran persepsi, dan  

3.  the situation, keadaan  pada saat persepsi dilakukan.  

Faktor perceiver mengandung komponen attitudes (sikap), motives (motif), 

interest (minat atau kepentingan), experience (pengalaman), dan expectations 

(harapan). Faktor target menggandung komponen novelty (sesuatu yang baru), motion 

(gerakan), sounds (suara), size (ukuran), background (latar belakang), proximity 

(kedekatan), dan similarity (kesamaan). Sedangkan faktor situasi mengandung 

komponen time (waktu), work setting (pengaturan kerja), dan social setting 

(pengaturan sosial). 

Apabila individu melihat target dan berusaha menginterpreasikan apa yang 

dilihat, interpretasi tersebut sangat dipengaruhi oleh karakteristik personal individu 

seperti sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. 

Begitu pula sebaliknya, karakteristik dari target yang diamati juga mempengaruhi apa 

yang dirasakan oleh individu tersebut. Selain itu konteks atau situasi juga penting dan 

menentukan dalam menentukan persepsi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan 

bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor fungsional, faktor 

struktural, dan faktor situasional. 

2.1.2  Proses Terjadinya Persepsi  

Menurut Walgito (2010: 102), proses terjadinya persepsi diawali dari suatu 

objek yang menimbulkan stimulus, kemudian stimulus tersebut mengenai alat indra 
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atau reseptor. Proses ini dinamakan proses kealaman atau proses fisik. Setelah 

melewati proses fisik, stimulus yang diterima alat indera tersebut diteruskan oleh 

syaraf sensoris ke otak. Proses ini dinamakan proses fisiologis. Kemudian terjadilah 

proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, 

apa yang didengar, atau apa yang diraba. Proses yang terjadi di otak ini disebut 

sebagai proses psikologis. Proses ini merupakan proses terakhir dari persepsi dan 

merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dari perepsi dapat diambil 

oleh individu dalam berbagai macam bentuk. 

Sementara itu menurut Sobur (2003: 447), dalam proses persepsi terdapat tiga 

komponen utama, yaitu:  

1. Seleksi adalah proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, 

intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.  

2. Interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai 

arti bagi seseorang. Interpretasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti 

pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan 

kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan sseorang untuk 

mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya, yaitu proses 

mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana. 

3. Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam tingkah laku sebagai 

reaksi.  

 

Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, iterpretasi, dan pembulatan 

terhadap informasi yang sampai. Dua pendapat di atas pada dasarnya sama, hanya 

saja keduanya menggunakan istilah yang berbeda. Selain itu, Walgito juga 

menjelaskan secara lebih rinci. Perbedaannya dari dua pendapat di atas terletak pada 

respon/reaksi yang ditimbulkan.  

Menurut Walgito, proses persepsi berakhir pada proses psikologis yang 

merupkan interpretasi dari objek yang diterima. Sementara itu Sobur memasukkan 
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respon sebagai bagian dari proses persepsi. Respon  menurut Harvey dan Smith 

dalam Ahmadi (1999: 164) adalah bentuk kesiapan dalam menentukan sikap, baik 

dalam bentuk positif atau negatif terhadap suatu objek atau situasi. Menurut Ahmadi 

(1999: 164) respon positif adalah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang 

menunjukkan atau memperlihakan, menerima, mengakui, menyetujui, serta 

melaksanakan norma-norma yang berlaku dimana individu itu berada. Respon negatif 

adalah bentuk respon, tindakan, atau sikap yang menunjukkan atau memperlihatkan 

penolakan atau tidak menyetujui terhadap norma-norma yang berlaku dimana 

individu itu berada. Menurut Azwar (2008: 15), respon seseorang dapat dalam bentuk 

baik atau buruk, positif atau negatif. Apabila respon positif, maka individu yang 

bersangkutan cenderung menyukai atau mendekati objek, sedangkan respon negatif 

cenderung untuk menjauhi objek tersebut. 

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa proses persepsi terdiri dari 

proses fisik/seleksi, proses fisiologis, proses psikologis/interpretasi, dan diakhiri 

dengan raksi/respon yang dapat bersifat positif maupun negatif. 

2.4 Interaksi Sosial  

Interaksi sosial adalah tindakan, kegiatan, atau praktik dari dua orang atau 

lebih yang masing-masing mempunyai orientasi dan tujuan. Jadi, interaksi sosial 

dapat dilakukan dari dua orang atau lebih  yang menghendaki adanya tindakan yang 

saling diketahui oleh satu sama lain. 

Secara definitif, interaksi sosial sendiri berarti adanya hubungan dua orang 

atau lebih yang perilaku atau tindakannya direspon oleh yang lain. Dalam hal ini 

respon yang dimaksud bukan hanya dilakukan dalam satu tempat dengan jarak yang 
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dekat, melainkan dari jarak jauh juga dapat dikatakan interaksi apabila terjadinya 

suatu tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.  Dengan teknologi yang 

semakin canggih, kita bisa sharing pendapat, curhat atau memberi informasi kepada 

rekan kita melalui telepon, handphone, email, atau chatting di internet. Hal tersebut 

dapat juga dikatakan suatu interaksi, karena adanya suatu hubungan atau tindakan 

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sedangkan pengertian interaksi sosial 

menurut para ahli adalah 

Menurut Robert M.Z. Lawang, interaksi sosial adalah proses ketika orang-orang 

yang berkomunikasi saling pengaruhmempengaruhi dalam pikiran atau tindakan. 

Mengutip Gillin dan Gillin dalam Culcural Sociology, Soerjono Soekanto 

menegaskan bahwa interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang 

dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara 

kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang per orang dan kelompok 

manusia. Interaksi sosial merupakan kunci semua kehidupan sosial karena tanpa 

interaksi sosial, tak mungkin ada kehidupan bersama. Bertemunya orang 

perorang secara badaniah belaka tidak akan menghasilkan pergaulan hidup. 

Pergaulan hidup baru akan terjadi apabila seiap orang dalam pergaulan itu 

terlibat dalam suatu interaksi 

 

2.5  Syarat-Syarat Interaksi Sosial  

Sementara itu, agar terjadi interaksi sosial, ada syarat-syarat yang harus 

dipenuhi. Soejono Soekanto menyatakan bahwa interaksi sosial tidak mungkin terjadi 

apabila tidak memenuhi dua syarat, yakni kontak sosial dan adanya komunikasi. 

2.5.1 Kontak Sosial 

Dalam makna sosial, kontak sosial berarti adanya hubungan yang saling 

memengaruhi tanpa perlu bersentuhan. Misalnya, pada saat berbicara yang 

mengandung pertukaran informasi atau pendapat, yang tentu saja akan memengaruhi 

pengetahuan atau cara pandang. Dalam melakukan pertukaran informasi atau dalam 



 

18 
 

melakukan kontak sosial dapat dilakukan melalui telepon, telegraf, radio, surat, email, 

dan lain sebagainya 

Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, antara lain ialah: 

a) Kontak sosial antara orang per orang. Misalnya, seorang anak dengan anggota  

keluarganya yang lain; 

b) Antara orang per orang dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya 

antara sekelompok manusia dengan orang per orang. Misalnya, seseorang 

masuk ke dalam kelompok, seperti partai politik, ia harus menyesuaikan diri 

dengan ideologi partai politik tersebut.  

c) Antara suatu kelompok manusia dan kelompok manusia yang lainnya. 

Misalnya, kelompok-kelompok agama berkumpul menolak tindakan terorisme 

yang mengatasnamakan agama yang terjadi. 

2.5.2  Komunikasi 

Menurut Dedy Mulyana, komunikasi berasal dari kata bahasa Latin communis 

yang berarti „sama‟. Kata komunikasi juga mirip dengan kata komunitas 

(community), yang juga menekankan kesamaan atau kebersamaan.  Dalam hal ini 

kata komunitas merujuk pada sekelompok orang yang hidup bersama untuk mencapai 

tujuan tertentu secara bersama. Tanpa komunikasi, tidak akan ada komunitas. Tujuan 

bersama akan tercapai bila makna yang terkandung dalam komunikasi dipahami 

secara bersama oleh komunitas 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, arti penting komunikasi adalah 

bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (simbol-simbol yang 
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digunakan, bahasa, dan gestikulasi) dan perasaan-perasaan apa yang ingin 

disampaikan oleh orang tersebut. 

Jadi, komunikasi penting dalam terjadinya interaksi, komunikasi tersebut 

harus jelas dan sesuai dengan pesan yang akan disampaikan, jika komunikasi tersebut 

tidak jelas akan dapat memberikan penafsiran yang berbeda terhadap penyampaian 

informasi tersebut. 

2.6  Bentuk – Bentuk Proses Sosial 

Proses sosial dibagi dalam dua bentuk, yaitu: (1) proses asosiatif, dan (2) 

proses sosial disasosiatif. Proses sosial asosiatif dibagi ke dalam tiga macam, yaitu: 

(1) kerja sama (co-operation), (2) akomodasi (accomodation), dan (3) asimilasi 

(assimilation), sedangkan proses sosial  disasosiatif juga dibagi ke dalam tiga macam, 

yaitu: (1) persaingan (competition), (2) kontravensi (contravention), dan (3) 

pertentangan atau pertikaian (conflic). 

2.6.1 Proses Sosial Asosiatif 

Proses sosial asosiatif adalah proses sosial yang di dalam realitas sosial 

anggota-anggota masyarakatnya dalam keadaan harmoni yang mengarah pada pola-

pola kerja sama.33 Macammacam proses sosial asosiatif ialah: 

1. Kerja sama (Cooperation) 

Kerja sama merupakan salah satu dari bentuk interaksi yang terjadi di dalam 

suatu masyarakat. Kerja sama terbentuk karena adanya keinginan dari setiap 

individu untuk bekerja sama dengan individu lain atau dalam suatu kelompok 

dalam kehidupan masyarakat 
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Charles H. Cooley memberikan gambaran tentang kerja sama daam kehidupan 

sosial. Kerja sama timbul jika orang menyadari bahwa mereka mempunyai 

kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup 

pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi 

kepentingan ini melalui kerja sama; kesadaran akan adanya kepentingan yang 

sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerja 

sama yang berguna. 

 

2. Akomodasi (Accomodation) 

Akomodasi merupakan upaya untuk mencapai penyelesaian dari suatu 

pertikaian atau konflik oleh pihakpihak yang bertikai yang mengarah pada kondisi 

atau keadaan selesainya suatu konflik atau pertikaian. 

Terdapat bentuk-bentuk akomodasi diantaranya ialah: 

a. Coercion   

Merupakan proses akomodasi yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan 

paksaan atau dengan kekerasan.  

b. Compromise  

Merupakan proses akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai saling 

mengurangi tuntutan yang menjadi sumber ketegangan untuk mencapai 

penyelesaian terhadap suatu perselisihan.  

c. Arbitration   

Merupakan usaha untuk kompromi dari pihak-pihak yang bertikai tdak 

terdapat penyelesaian, maka hadir pihak ketiga untuk menengahi persoalan 

pertikaian di antara mereka.  

d. Mediation  
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Merupakan penyelesaian pertikaian antara dua kelompok atau lebih yang 

kedua belah pihak tidak sanggup mencapai kesepakatan sehingga kedua belah 

pihak yang bertikai mengadirkan pihak ketiga. 

e. Conciliation  

 Merupakan usaha untuk mempertemukan keinginan  pihak-pihak yang saling 

bertikai guna mencapai persetujuan bersama. 

f. Toleration   

Merupakan salah satu bentuk akomodasi yang tidak direncanakan sehinga 

terjadi dengan sendirinya sebab tiap-tiap orang memiliki karakter untuk sedapat 

mungkin menghindari perselisihan.  

g. Stalemate  

 Merupakan salah satu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang berselisih 

mempunyai kekuatan yang imbang sehingga berhenti dengan sendirinya. 

Tujuan dari akomodasi antara lain ialah, dapat mengurangi perbedaan paham, 

mencegah terjadinya konflik, menyatukan dua kelompok atau lebih dan 

mengupayakan terjadinya proses pembaura. 

3.  Asimilasi (Assimilation) 

Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai oleh adanya upaya-upaya 

mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau 

antar kelompok sosial yang diikuti pula usaha-usaha untuk mencapai kesatuan 

tindakan, sikap, dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan 

bersama. 
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2.6.2 Proses Sosial Disasosiatif 

Proses sosial disasosiatif ialah keadaan realitas sosial dalam keadaan 

disharmoni sebagai akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Macam-

macam proses disasosiatif ialah: 

1. Persaingan (Competititon) 

Persaingan adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok-

kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang kehidupan yang 

menjadi perhatian umum Terdapat beberapa tipe persaingan diantaranya ialah: 1. 

Persaingan ekonomi. 2. Persaingan kebudayaan. 3. Persaingan kedudukan dan 

peranan. 4. Persaingan ras. 

2. Kontravensi (Contravention) 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, bersifat timbal 

balik antar individu, antar kelompok maupun antar individu dengan kelompok. 

Interaksi sosial terjadi apabila suatu individu melakukan tindakan sehingga 

menimbulkan reaksi bagi individu-individu lainya. Dalam hal ini, interaksi tidak 

hanya berupa tindakan yang berupa kerjasama. 

Bentuk-bentuk kontrakontravensi menurut Leopold von Wiese dan Howard 

Becker adalah sebagai berikut:  

1. Perbuatan-perbuatan seperti penolakan, keengganan, perlawanan, perbuatan   

menghalang-halangi, gangguan, perbuatan kekerasan, dan mengacaukan 

rencana pihak lain.  

2. Menyangkal pernyataan orang lain di muka umum  

3. Penghasutan  
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4. Mengumumkan rahasia orang lain  

5. Mengejutkan lawan, mengganggu, atau membingungkan pihak lain.   

Selain itu, terdapat beberapa tipe kontravensi menurut Von Wiese dan 

Howard Becker, diantaranya ialah:  

1. Kontravensi generasi masyarakat  

2. Kontravensi seksual  

3. Kontravensi parlementer 

3.  Pertentangan atau Pertikaian (Conflict) 

  Pertentangan terjadi karena menyadari adanya perbedaan-perbedaan 

terntentu antara suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain.40 

Perbedaan tersebut dapat meliputi ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, 

pola peilaku, perbedaan agama dan lain sebagainya.  

 Penyebab timbulnya pertentangan di dalam suatu masyarakat antara lain 

dapat disebabkan karena, perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, 

perbedaan kepentingan dan perubahan sosial. 

2.7  Pengertian cadar 

Cadar dalam kamus besar bahasa Indoneisa berarti kain penutupkepala atau 

muka (bagi perempuan). (Hasan Alwi, 2002). Dalam bahasa arab cadar disebut 

dengan Niqob bentuk jamaknya Nuquub. Dalam kamus Al-Munawwir Niqaab berarti 

kain tutup muka. Dalam kamus Lisaanul Arab yaitu kain penutup wajah bagi 

perempuan hingga hanya kedua mata saja yang terlihat.Dari arti kata cadar diatas, 

dapat dipahami bahwa cadar adalah suatu namayang diperuntukkan bagi pakaian 

yang berfungsi untuk menutupi wajahbagi prempuan.  
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Istilah cadar sendiri dalam bahasa inggris dikenal sebagaiveil (sebagaimana 

varian Eropa lain, misalnya voile dalam bahasa Prancis)biasa dipakai untuk merujuk 

pada penutup tradisional kepala, wajah (mata,hidung, atau mulut), atau tubuh 

prempuan ditimur tengah dan asia selatan.Makna leksikal yang dikandung kata ini 

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

“menyamarkan” (Ratri, 2011). 

Islam adalah agama yang mulia yang menjunjung kehormatan perempuan. 

Perempuan yang mengenakan cadar menurut Islam bukanlah sesuatu yang tabu justru 

merupakan hal yang terpuji, karena dengan mengenakan hijab lengkap dengan 

cadarnya, seorang perempuan bisa membuktikan bahwa dirinya mengikuti perintah 

Allah SWT dan mengikuti perintah berhijab secara sempurna. Manfaat memakai 

cadar sebenarnya merupakan salah satu cara agar menjadi muslimah yang baik 

dengan cara menutup aurat mereka. Beberapa para pendapat ulama menyatakan 

tidaklah wajib menggunakan cadar, namun apabila menggunakannya perempuan akan  

mendapatkan pahala. Namun ada lagi sebagian ulama lainnya yang berpendapat wajib 

bagi para perempuan untuk bercadar. Sebenarnya menggunakan cadar merupakan 

salah satu bentuk  dari menutup aurat mereka para perempuan. Menggunakan cadar 

tidaklah di wajibkan, akan tetapi apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. 

(https://perempuan-bercadar2018). 

Islam telah memerintahkan kepada perempuan untuk senantiasa menutup 

aurat dan menjaga aurat mereka dari pandangan siapapun (bukan mahram). Dalam al-

Qur‟an tertulis perintah untuk perempuan dalam menutup aurat (berjilbab) tecantum  

dalam Q.S Al-Ahzab: 59  

https://perempuan-bercadar/
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َ َ َ  ِ ٓءِ  ٱ َ ِ َ َو ِ َ َ َ َو ِ ٰ َ ۡز
َ
ِ ّ  ُ َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ  ٱ  ِ ۡ

َ َ  َ ِ ۡ ُ

َن  َ ۗ َو َ ۡ َذ ۡ ُ  َ َ  َ ۡ َ ۡ ُ ن 
َ
َ أ ۡد
َ
َ أ ِ ٰ َ  ۚ ِ ِ ِ ٰ َ َ ُ ٗ  ٱ ِ ٗر ر ُ َ  

 
Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-

istri orang mu‟min: “Hendaklah  mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh 

mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang. (Kementerian Agama RI, 2010:11) 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa cadar adalah sebuah 

kain untuk menutupi sebagian wajahnya dan hanya terlihat matanya saja. Meskipun 

aurat seorang muslimah adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, tetapi 

mereka memakai cadar sebagai bentuk untuk melindungi diri. Cadar bukanlah tradisi, 

melainkan sebuah nilai baru yang dibawa oleh kaum muslim. Cadar bisa menjadi 

pelindung dari berbagi godaan/fitnah dan juga membuat muslimah lebih terasa terjaga 

dan nyaman dengan memakai cadar juga membua muslimah menutup aurat dengan 

sempurna. 

Islam telah memerintahkan kepada perempuan untuk senantiasa menutup 

aurat dan menjaga aurat mereka dari pandangan siapapun (bukan mahram).  

2.7.1. Faktor  yang mendorong menggunakan cadar 

Faktor internal adalah segala hal dan keberadaan yang berasal dari dalam diri 

perempuan bercadar itu sendiri yang dapat mendorong mereka melakukan 

tindakannya yaitu memutuskan mengenakan cadar adalah sebagai berikut.(Wiga 

Rahayu, 2016) 

 



 

26 
 

1.  Kemauan sendiri  

 Kemaun yang berasal dari diri sendiri adalah bentuk motivasi yang bersifat 

intristik yang menghadirkan motif-motif untuk menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

memerlukan rangsangan dari luar. Karena pada hakekatnya dalam diri setiap individu 

telah terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Faktor karena kemauan diri 

sendiri, keputusan perempuan bercada juga dilatar  belakangi oleh beberapa 

keinginan salah satunya untuk   menyempurnakan pakaiannya. 

2. Agama  

Faktor yang mendorong untuk menggunakan cadar adalah karena penggunaan 

cadar adalah perintah agama. Dikehidupan ini apapun apapun yang akan dikerjakan 

harus mempunyai dalil tentang berlandasan kepada Al-Quran dan Hadist. Allah telah 

memerintahkan manusia untuk selalu berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist. Agar 

benar-benar yakin untuk menggunakan cadar setelah mendapatkan pengetahuan dari 

Al-Quran, Sunah, dan serta pendapat ulama. 

2.7.2. Faktor Eksternal yang mendorong menggunakan cadar 

Faktor eksternal adalah segala hal atau keadaan yang daang dari luar individu. 

Dimana faktor tersebut yang mendorong untuk melakukan pengambilan keputusan. 

Berikut dijelaskan beberapa faktor pendorong perempuan bercada yang dipengaruhi 

dari luar diri mereka.(Ahmadi, Abu: 2009) 

1. Keluarga  

Keluarga adalah bagian dari lingkungan terdekat dimana beberapa orang yang 

masi memiliki hubunga darah (nasab). Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan 

orang yang tinggal dalam satu rumah yang masi mempunyai hubungan 
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kekerabatan/hubugan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan sebagainya. 

Keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah desebut keluarga 

batih. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat keluarga mempunyai peranan-perana 

tertentu. (soerjono,2004:23). 

Salah satu yang faktor yang mendorong perempuan untuk bercdar karena 

adanya motifasi dari keluarga. Keluarga sangat memberikan peran penting dalam 

melakukan sesuatu yang mampu menjadi motivasi dalam pencapaian tujuan. 

2. Lingkungan 

Media sosialisasi setelah keluarga adalah lingkungan atau teman sepermainan. 

Dalam kelompok sebaya itulah seorang anak mulai menerepkan prinsip hidup 

bersama diluar lungkungan keluarganya. Jalinan antara individudalam kelompok 

lingkungan sangat kuat sehingga lahirlah nilai dan norma tertentu yang dijunjung 

tinggi dalam pergaulan mereka.  

3. Kesehatan 

Cadar menjadi bagian dari tujuan kesehatan. Dimana orang mengenakan cadar 

mampu terhindar dari debu yang berterbangan dan mampu menjadi bagian dari bibit 

penyakit.  

4. Menjaga Kehormatan 

Seorang muslimah yang mengguakan cadar lengkap dengan busana syar’i 

dalam kesehariannya, maka ia akan lebih aman dan terhindar dari fitnah diluar rumah. 

2.8  Konsep Cadar Dalam Islam 

Dalam Islam telah diatur segala aturan hidup manusia terkhusus mengenaan 

cadar yang dijadikan oleh sebagain perempuan sebagai sesuatu yang harus digunakan. 
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Penutup muka ini menjadi bagian urgenitas untuk diketahui dalilnya secara spesifik 

agar tidak disalahgunakan apalagi digunakan hanya sekedar ikut-ikutan.  Dalam hal 

ini terdiri dari dua pandangan mengenai penggunaan cadar yaitu pandangan ulama 

yang mewajibkan dan tidak mewajibkan. Sehingga akan dijelaskan secara detail 

mengenai dalil-dalil nash yang dapat dijadikan sebagai hujjah yang shahih dalam 

penggunaan cadar. 

2.8.1 Dalil-dalil yang Mewajibkan Cadar 

Firman Allah subhanahu Wa ta’ala QS. an-Nur/ 24:31. 

نَّ  ِھ اِر َص َبْ نْ  أ ْضنَ  ِم اتِ  یَغْضُ نَ ِم ْؤ ُم لْ ُلْ  لِ ق نَ  َو فَظْ ْح یَ َو ّ ن ھُ وَج   فُُر

Terjemahnya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: Hendaklah mereka 

menahan pandangan mereka, dan memelihara  kemaluan mereka. (Kementrian 

Agama, 2010:353) 

 

Allah swt memerintahkan perempuan mukmin untuk  memelihara kemaluan 

mereka, juga di dalamnya tercakup  perintah melakukan sarana-sarana untuk 

memelihara kemaluan. Karena menutup wajah termasuk salah satu sarana untuk 

memelihara  kemaluan, maka juga diperintahkan untuk dilaksanakan, karena sebagai 

sarana memiliki hukum tujuan.(Syaikh Muhammad, 2001) 

Dari 'Ashim Al-Ahwal, dia berkata: "Kami menemui Hafshah binti Sirin, dan 

dia telah mengenakan jilbab seperti ini, yaitu dia menutupi wajah dengannya. Maka 

kami mengatakan kepadanya: "Semoga Allah merahmati Anda. Setelah itu turunlah  

ayat ini. Dalam lafadz  َر یْ غَ ٍ ات َج ّرِ َ ب َ ت مُ ةٍ َ ین ِز ِ ۖ  ب  “Dengan tidak (bermaksud) menampakkan 

perhiasan”  ini dimaksudkan bahwa perempuan muda wajib menutup wajahnya,  

karena kebanyakan perempuan muda yang membuka  wajahnya,  berkehendak 
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menampakkan perhiasan dan kecantikan, agar dilihat dan dipuji oleh laki-laki. 

Perempuan yang tidak berkehendak seperti itu langka ditemukan, sedang perkara 

yang langka tidak dapat dijadikan sandaran hukum. (Syaikh Muhammad, 2001) 

Dalam ayat lain dijelaskan pula yakni QS. Al-Ahzab/33:59 

َ َ َ  ِ ٓءِ  ٱ َ ِ َ َو ِ َ َ َ َو ِ ٰ َ ۡز
َ
ِ ّ  ُ َ ِ ِ ۡ ُ ۡ ِ  ٱ  ِ ۡ

َ َ  َ ِ ۡ ُ

 ۚ ِ ِ ِ ٰ َ َن َ َ ۗ َو َ ۡ َذ ۡ ُ  َ َ  َ ۡ َ ۡ ُ ن 
َ
َ أ ۡد
َ
َ أ ِ ٰ َ ُ ٗ  ٱ ِ ٗر ر ُ َ  

Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-

istri orang mu‟min: “Hendaklah  mereka mengulurkan jilbabnya ke tubuh 

mereka.” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, 

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang (Kementrian Agama RI, 2010) 

Diriwayatkan Ibnu Abbas ra berkata, "perempuan itu mengulurkan jilbabnya 

ke wajahnya, tetapi tidak menutupinya." Abu 'Ubaidah As-Salmani dan lainnya  

mempraktekkan cara mengulurkan jilbab itu dengan selendangnya, yaitu 

menjadikannya  sebagai kerudung, lalu dia menutupi hidung dan matanya sebelah 

kiri, dan menampakkan matanya sebelah kanan. Lalu dia mengulurkan selendangnya 

dari atas (kepala) sehingga  dekat ke alisnya, atau di atas alis.  As-Suyuthi berkata, 

"Ayat hijab ini berlaku bagi seluruh perempuan, di dalam ayat ini terdapat dalil 

kewajiban  menutup kepala dan wajah bagi perempuan. 

Begitu juga dalam QS al-Ahzab/33: 53  
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 ۡ َ  ٗ ٰ َ َ  ُ ُ ُ ۡ
َ َ ۡ  َٔ َذا  ُ ِ

ُ ُ ِ  ُ َ ۡ
َ
ۡ أ ُ ِ ٰ َ ٖب  َ ِ ِ َوَرآءِ   ُ ُ

َل  ُ ْ َر ُذوا ۡ ُ ن 
َ
ۡ أ ُ َ َن  َ  َ ۚ َو ِ ِ

ُ ُ ِ  َو ُ  ٱ َ ٰ َ ۡز
َ
ْ أ ٓا ُ ِ َ ن 

َ
ٓ أ َ ۢ  ۥَو ِ

 ِ ه ِ ۡ َ  ۦٓ َ ِ َن  َ  ۡ ُ ِ ٰ َ ۚ إِن  ً َ
َ

 ِ ً  ٱ ِ َ  
 

Terjemahnya: Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada  mereka 

(istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang  tabir. Cara yang demikian itu 

lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh menyakiti (hati) 

Rsulullah dan tidak pula saling mengawini istri-istrinya selama-lamanya 

sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat (dosanya) di sisi 

Allah. (Kementerian Agama RI, 2010:425) 

 

Ayat ini jelas menunjukkan perempuan wajib menutupi diri  dari laki-laki, 

termasuk menutup wajah, yang  hikmahnya adalah lebih menjaga kesucian hati 

perempuan  dan hati laki-laki.  Sedangkan menjaga kesucian hati  merupakan 

kebutuhan setiap manusia, yaitu tidak khusus bagi istri-istri Nabi saw dan para 

sahabat saja.  Maka ayat ini umum,  berlaku bagi para istri Nabi saw dan semua 

perempuan mukmin.  Setelah turunnya  ayat ini maka nabi menutupi istri-istri beliau, 

demikian para sahabat  menutupi istri-istri mereka, dengan menutupi wajah,  badan, 

dan perhiasan. (Bakar bin Abu Zaid: 46-49) 

Dalam hadis lain dijelaskan  “Mudah-mudahan Allah merahmati perempuan-

perempuan Muhajirin yang pertama-tama, ketika turun ayat ini: "Dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kudung ke  dada (dan leher) mereka." (QS. Al-Ahzab/33: 

31)  mereka  merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya." Ibnu 

Hajar berkata: "Perkataan: lalu mereka berkerudung dengannya" maksudnya  mereka 

menutupi wajah mereka." 

Rasulullah saw bersabda: 
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ُ  َعْوَرةٌ  فَإِذَا َخَرَجتِ  اْستَْشَرفََھا الشَّْیَطانُ    اْلَمْرأَة

“Wanita adalah aurat, maka jika ia keluar syaithan akan mengikutinya”. (HR. 

at- Tirmidzi no. 1173).  

Hadis ini djelaskan bahwa perempuan adalah aurat, maka semuanya harus  

ditutupi. Sabda Rasulullah saw “Janganlah kamu masuk menemui perempuan-

perempuan." Seorang laki-laki Anshar bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana 

pendapat Anda tentang saudara suami (bolehkah dia masuk  menemui perempuan, 

istri saudaranya)? Beliau menjawab:  "Saudara suami adalah kematian. (Yakni: lebih 

berbahaya dari orang lain).” Jika masuk menemui perempua bukan mahram  tidak 

boleh, maka menemui mereka harus di balik termasuk wajah. 

Perkataan 'Aisyah dalam peristiwa Haditsul Ifki: “Dia (Shawfan bin Al-

Mu'athal) dahulu pernah melihatku  sebelum diwajibkan hijab atasku, lalu aku 

terbangun  karena perkataannya: "Inna lillaahi…" ketika dia mengenaliku. Maka aku 

menutupi wajahku dengan  jilbabku.” Inilah kebiasaan Ummahatul mukminin, yaitu  

menutupi wajah, maka hukumnya meliputi perempuan  mukmin secara umum 

sebagaimana dalam masalah hijab.  

2.8.2 Dalil-Dalil yang Tidak Mewajibkan Cadar  

Adapun dalil-dalil yang yang tidak mewajibkan cadar sebagai berikut:  

Pertama, firman Allah subhanahu wa ta‟ala,                    

 َوَال یُْبِدیَن ِزیَنتَُھنَّ إِالَّ َما َظَھَر ِمْنَھا        

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan  mereka kecuali yang (biasa) 

nampak dari mereka. (Kementerian Agama RI,2010:353) 
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Tentang perhiasan yang biasa nampak ini, Ibnu Abbas berkata, "Wajah dan 

telapak tangan."  Perkataan serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi  Syaibah dari 

Ibnu Umar. Berdasarkan penafsiran kedua sahabat ini  jelas bahwa wajah dan telapak 

tangan perempuan boleh  kelihatan, sehingga bukan merupakan aurat yang  wajib 

ditutup. 

Pada lafadz “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke  dada (dan 

leher) mereka.” Ibnu Hazm rahimahullah berkata, "Allah swt memerintahkan para 

perempuan menutupkan khimar  (kerudung) pada belahan-belahan baju (dada dan 

lehernya), maka ini merupakan nash menutupi aurat,  leher dan dada. Dalam firman 

Allah ini juga terdapat  nash bolehnya membuka wajah, tidak mungkin selain  itu." 

(Al Muhall : h. 73) 

Karena memang makna khimar (kerudung) adalah  penutup kepala. Demikian  

diterangkan oleh para  ulama, seperti tersebut dalam An Nihayah karya Imam  Ibnul 

Atsir, Tafsir Al Qur'an Al 'Azhim karya Al Hafizh  Ibnu Katsir, Tafsir Fathu Al Qadir 

karya Asy Syaukan       

Dalam QS. An-Nur/24: 30 

ِلَك أَْزَكٰى لَُھْم ۗ  ِرِھْم َویَْحفَُظو۟ا فُُروَجُھْم ۚ َذٰ و۟ا مِ ْن أَْبَصٰ ْلُمْؤِمنِیَن یَغُضُّ قُل لِّ

َ َخبِیٌرۢ بَِما یَْصنَعُون◌َ  َّ  إِنَّ ٱ

Artinya “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman hendaklah mereka 

menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu 

adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa 

yang mereka perbuat". 
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Dalam ayat selanjutnya pada lafadz “Katakanlah  kepada perempuan yang 

beriman: “Hendaklah mereka  menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan  

janganlah mereka menampakkan perhiasannya,  kecuali  yang (biasa) nampak dari 

padanya.” Ayat ini menunjukkan bahwa pada diri prempuan ada  sesuatu yang 

terbuka dan kemungkinan untuk dilihat.  Sehingga Allah memerintahkan untuk 

menahan  pandangan dari perempuan. Dan yang biasa nampak itu  yaitu wajah dan 

kedua telapak tangan.   

Semakna dengan ayat tersebut ialah hadits-hadits yang memerintahkan  

menahan  pandangan dari perempuan dan larangan  mengulangi pandangan jika telah 

terlanjur  memandang  dengan tidak sengaja. Di antaranya, dari Abu Said Al Khudri 

ra dari Nabi saw, beliau bersabda, "Janganlah kamu duduk-duduk di jalan". Maka 

para  Sahabat berkata, "Kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan 

tempat kami untuk bercakap-cakap."  Rasulullah saw bersabda, "Jika  kalian enggan 

(meninggalkan bermajelis di jalan), maka  berilah hak jalan." Sahabat bertanya, 

"Apakah hak jalan itu?" Beliau menjawab, "Menundukkan pandangan, 

menghilangkan gangguan, menjawab  salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah  

kemungkaran." (Abdul Mufrad, h 11-13) 

Jabir bin Abdullah berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang 

pandangan tiba-tiba (tidak sengaja), maka beliau bersabda, "Palingkan 

pandanganmu."( Muslim, h. 78). Al Qadhi 'Iyadh berkata, "Para ulama berkata, di sini  

terdapat hujjah (argumen) bahwa perempuan tidak wajib  menutupi wajahnya di 

jalan, tetapi hal itu adalah sunah  yang disukai. Dan yang wajib bagi laki-laki ialah  
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menahan pandangan dari perempuan dalam segala keadaan, kecuali untuk tujuan 

yang syar'i (dibenarkan  agama).  

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra,  

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوَعلَْیَھا ثِیَاٌب  َّ ِ َصلَّى  َّ أَنَّ أَْسَماَء بِْنَت أَبِي بَْكٍر دََخلَْت َعلَى َرسُوِل 

ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم َوقَاَل یَا أَْسَماُء إِنَّ اْلَمْرأَةَ إِذَا رِ  َّ ِ َصلَّى  َّ قَاٌق فَأَْعَرَض َعْنَھا َرسُوُل 

    بَلَغَِت اْلَمِحیَض لَْم تَْصلُْح أَْن یَُرى ِمْنَھا إِالَّ َھذَا َوَھذَا َوأََشاَر إِلَى َوْجِھِھ َوَكفَّْیھِ 
Artinya: 

Dari „Aisyah RA, ia berkata : Asma’ binti Abu Bakar pernah menemui 

Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang 

tipis. Maka Rasulullah shallallahu‘alaihi wasallam pun berpaling darinya 

dan bersabda, “Wahai Asma’, sesungguhnya seorang wanita itu jika sudah 

haidh (sudah baligh), tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini”, 

beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. (HR. Abu Daud 

4140, dalam Al Irwa [6/203] 

Hadits ini jelas menunjukkan wajah. bukan  aurat, yakni bolehnya perempuan  

membuka wajah. Sebab  jika tidak, pastilah Jabir tidak dapat menyebutkan bahwa 

perempuan itu pipinya merah kehitam-hitaman. Tetapi  dalil ini dibantah dengan 

penjelasan bahwa hadits ini  yang mahfudz (shahih) dengan lafazh min safilatin nisa'  

(dari prempuan-perempuan rendah) sebagai ganti lafazh  sithatin nisa' tengah-tengah).  

Hal  itu mengisyaratkan perempuan tersebut adalah budak, sedangkan budak tidak 

wajib menutupi wajah.  Atau  kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab  

Perkataan Ibnu Baththal rahimahullah tersebut dibantah oleh Al Hafizh Ibnu 

Hajar, dengan alasan  bahwa perempuan dari suku Khats'am tersebut muhrimah  

(perempuan yang sedang berihram). Tetapi Syaikh Al Albani  menyatakan, bahwa 

yang benar perempuan itu bukan muhrimah (perempuan yang sedang berihram),  

sebagaimana penjelasan di atas.  Seandainya perempuan itu  muhrimah (perempuan 
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yang sedang berihram), maka  pendapat Ibnu Baththal itu tetap kuat. Karena 

perempuan  muhrimah itu boleh melabuhkan jilbabnya ke wajahnya di hadapan laki-

laki asing, sebagaimana  hadits tentang hal ini. (Lihat haditsnya pada edisi  terdahulu, 

pada dalil ke 13 yang mewajibkan cadar).  Maka hadits ini menunjukkan bahwa cadar 

tidaklah  wajib bagi perempuan, walaupun dia memiliki wajah yang  cantik, tetapi 

hukumnya adalah disukai (sunah).  Peristiwa ini terjadi di akhir kehidupan Nabi  saw, 

di hadapan Nabi  saw, sehingga hukumnya  muhkam (tetap; tidak dihapus). 

Dalil-dalil shahih di atas dengan tegas menunjukkan bahwa pada zaman Nabi 

saw, wajah dan telapak tangan perempuan biasa terbuka. Berarti wajah dan telapak 

tangan perempuan dikecualikan dari kewajiban untuk ditutup. Sebagian keterangan di 

atas juga menunjukkan bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat 

hijab (jilbab). Sehingga menunjukkan diperbolehkannya membuka wajah dan telapak 

tangan bagi perempuan tidak terhapus oleh ayat jilbab. Kemudian, seandainya tidak 

diketahui bahwa peristiwa-peristiwa itu terjadi setelah turunnya ayat hijab/jilbab, 

maka hal itu menunjukkan diperbolehkannya membuka wajah dan telapak tangan 

bagi    perempuan. 

2.9  Kajian Relevan 

Penelitian terdahulu yang relevan di butuhkan untuk memudahkan pembaca 

Penelitian terdahulu yang relevan di butuhkan untuk memudahkan pembaca melihat 

dan membandingkan perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dengan peniliti 

yang lain dalam melakukan pembahasan yang sama.Ada beberapa penelitian yang 

berkaitan dengan pembahasan penelitian ini,yakni: 



 

36 
 

Skripsi yang ditulis oleh Maya Setyarini, yang berjudul “Prasangka social 

pada perempuan bercadar dilingkungan perguruan tinggi islam”(2018). Hasil 

penelitian menunjukan tingkat pendidikan terakhir, status social, dan jenis kelamin 

adalah factor yang mempengaruhi prasangka social, informan dengan pendidikan 

terakhir S2 dari awal bertemu perempuan bercadar tidak memiliki prasangka social, 

sedangkan S1 dan SMA memiliki prasangka social. 

Laki-laki dan perempuan sama-sama memilki prasangka sosial saat pertama 

kali bertemu perempuan bercadar, yaitu menganggap perempuan bercadar bagian dari 

aliran tertentu, merasa takut, dan mengamatinya terus menerus itu pergi. Seiring 

dengan semakin seringnya cifitas akademik bertemu setelah dengan perempuan 

bercadar, maka sedikit demi sedikit prasangka sosial tersebut sekarang mulai 

berkurang. Walaupun masih ada yang menganggap bahwa  

Persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang pandangan suatu kelompok 

terhadap perempuan bercadar. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian kedua 

yaitu terfokus pada subjeknya, dimana penelitian tersebut menggunakan subjek dari 

perguruan tinggi Islam, sedangkan peneliti menggunakan subjek dari Desa atau 

masyarakat. 

  Selanjutnya Skripsi yang ditulis oleh Idra tanra yang berjudul “Persepsi 

Masyarakat Tentang perempuan Bercadar” di Desa To’bia, (2015). Hasil penelitian 

menunjukan di kalangan masyarakat Desa To’bia banyak perempuan yang menutup 

aurat dengan cara memakai cadar sehingga masyarakat disana banyak yang 

beranggapan bahwa perempuan yang memakai cadar itu aliran sesat, teroris. 

Sehingga keberadaan mereka di kalangan masyarakat tidak dapat dierima oleh 
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masyarakat  bahkan keluarganya sendiri karena mereka kurang berinteraksi dan 

berkomunikasi dengan masyarakat tentang mereka itu diperkuat dengan tingkah laku 

mereka sendiri.  

 Skripsi ini memiliki kesamaan dengan judul yang diangkat penulis sebagai 

rujukan untuk melihat lokasi yang berbeda. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

posisi penelitian ini untuk melengkapi dan memperkaya informasi tentang pandangan 

masyarakat terhadap perempuan bercadar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


