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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

      Agama Islam adalah Agama yang universal serta memiliki arti menampakkan 

ketundukan atau ketaatan dan melaksanakan syariah serta menetapi apa saja yang 

diberitakan dari Rasulullah. Berkaitan dengan hal itu, Allah juga memerintahkan 

umat Islam agar masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan, yaitu 

memerintahkan kaum muslimin untuk mengamalkan dan menjalankan syariat 

Islam dan cabang-cabang iman yang begitu banyak jumlah dan ragamnya. 

Mengamalkan apa saja yang diperintahkan dan meninggalkan seluruh yang 

dilarang semaksimal mungkin, salah satunya menutup aurat. 

       Dilihat dari segi keimanan dan tuntunan penutup jasmani, sekaligus dengan 

fungsi-nya: 

1. Untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 

2. Sebagai penutup aurat, karna segala sesuatu yang memalukan ,atau 

bagian tubuh yang harus ditutup dan bagian tubuh yang tidak boleh 

dilihat oleh umum. 

3. Sebagai  untuk  memperindah  penampilan  berpakaian  takwah  

dihadapan  Allah  dan sesama manusia. 

4. Untuk  memenuhi syarat  kesehatan, kenyamanan, dan keamanan,  seperti 

melindungi badan dari gannguan yang tidak diinginkan. 

       Manusia  merupakan  makhluk  sosial  karena  manusia  tidak  bisa  hidup 

tanpa bantuan orang lain. Selain makhluk sosial manusia juga berperan sebagai 

makhluk individual karena setiap manusia memiliki jiwa sendiri (Daradjat, 2011, 
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hlm: 118).  Adanya jiwa sendiri itulah yang menyebabkan perbedaan antara 

manusia satu dengan manusia lainnya. 

       Sebagai makhluk individual, manusia memiliki kehendak masing-masing 

sesuai dengan jiwanya. Dimana kehendak manusia tersebut akan memunculkan 

sebuah perilaku. Perilaku setiap manusia tidak berdiri sendiri, selalu ada hal yang 

mendorongnya pada suatu tujuan yang ingin dicapainya. Kekuatan yang menjadi 

pendorong kegiatan manusia disebut motivasi. (Dinata, 2009, hlm: 60).  Motivasi 

bisa timbul dari dalam diri manusia dan karena manusia merupakan makhluk 

sosial, motivasi juga bisa muncul dari luar diri manusia. 

       Sebagai khalifah, manusia memiliki dua potensi. Kedua potensi tersebut 

adalah potensi jasmaniah dan potensi ruhaniah. Dengan kedua potensi tersebut, 

manusia  diharapkan  dapat  memanfaatkan  potensi-potensi  yang  ada  di  dalam 

dirinya untuk mengamalkan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah SWT. 

(Baharuddin, 2010, hlm 5). Termasuk perintah Allah kepada kaum perempuan 

adalah untuk menggunakan jilbab. 

       Berbicara masalah jilbab pada dasarnya tidak lepas pembicaraan tentang 

perempuan mulai dari aspek pergaulan sesama maupun lawan jenis sampai ia 

harus berpakaian dan lain sebagainya. Allah berfirman: 

اِبْيِبِهنَّ  
َ
ْيِهنَّ ِمْن َجل

َ
ُمْؤِمِنْيَن ُيْدِنْيَن َعل

ْ
ْزَواِجَك َوَبٰنِتَك َوِنَساِۤء ال

َ
ا ِ
 
 ل
ْ
ِبيُّ ُقل يَُّها النَّ

َ
َِِك يٰٓا ٰٰ  

 
َ
ْعَرْفَن َفل ْن يُّ

َ
ْدنٰىٓ ا

َ
ِحْيًما ا ُ َغُفْوًرا رَّ اَن اّٰلله

َ
ْينَ  َوك َٰ   ٥٩ا ُيْؤ

Terjemahnya : Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah 

mereka mengulurkan jilbabnya  ke seluruh tubuh mereka". yang 

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal,  

Karena  itu  mereka  tidak  di  ganggu.  dan  Allah  adalah  

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ahzab : 59) 

(Al-Ba’ri, hlm 427) 
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      Berdasarakan ayat di atas dapat di pahami bahwa Allah SWT, telah 

memerintahkan untuk menutup aurat, adapun salah satu wujud dalam menutup 

aurat adalah menggunakan jilbab bagi kaum muslimin sebagai upaya untuk 

menghindari fitnah yang keji serta ancaman dari orang-orang yang tidak 

bertanggungjawab. 

       Motivasi pemakaian jilbab merupakan bentuk dari upaya pemenuhan 

kebutuhan  rohaniah  yang membentuk pada dirinya suatu kesadaran beragama. 

Jilbab itu adalah pakaian luar tertutup, ada juga yang kemudian memaknainya 

seperti sarung, ada juga yang memaknai seperti penutup kepala, dan ada juga yang 

memaknainya menutupi seluruh tubuh. Sejatinya  salah  satu  tujuan  para  wanita  

muslimah  memakai  jilbab  yaitu  untuk menutup auratnya. Berkembangnya  cara  

pemakaian  jilbab  dan  pakaian  muslimah  saat  ini  mulai mengikuti mode 

fashion (style) yang berlaku di masyarakat. Selain berfungsi untuk menutupi aurat 

jilbab juga bisa dikatakan sebagai hiasan para wanita untuk mempercantik dan 

memperindah dirinya. Oleh karerna itu, trend dalam jilbab juga muncul itu sendiri 

di kalangan remaja di Kelurahan Atla, Kecamatan Ladongi, Kabupaen Kolaka 

Timur.                                                                                                   

       (Sufyan bin Fuad Baswedan, 2-13 : 38) mengatakan jilbab adalah kain lebar 

yang diselimutkan ke pakaian luar yang menutupi kepala, punggung dan dada, 

yang biasanya dipakai ketika wnita keluar dari rumahnya. (Ali, Tambak, Faridah, 

2018, hlm 177) 

       Jilbab merupakan pakaian wajib wanita muslimah untuk menutup auratnya. 

Maraknya wanita berhijrah dari kebiasaan mengenakan pakaian terbuka menjadi 

tertutup juga diikuti oleh perkembangan mode dan kreasi busana muslimahnya. 
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Tetapi sayangnya kebanyakan fashion jilbab tersebut walaupun sebenarnya 

menyimpang dari ajaran agama Islam, tetapi banyak yang menggemarinya. 

(Partic, 2015:1) 

       Jilbab saat ini sudah menjadi trend global, termasuk di Indonesia. Jika dulu  

jilbab identik dengan pakaian santriwati di pesantren-pesantren yang mungkin 

terkesan kampungan dan ketingggalan zaman, maka saat ini jilbab sudah begitu 

populer dan memasyarakat. Karena jilab merupakan kewajiban yang harus 

digunakan bagi setiap muslimah apalagi sudah menginjak umur remaja yang 

sudah baligh maka hukumnya wajib.. Di ruang publik, di mana saja, kita dapat 

melihat dan bertemu dengan perempuan-perempuan  muslimah  salah satunya 

remaja yang  menggunakan  jilbab.  

       Bervariasinya model jilbab yang dipakai juga akan dapat menampilkan citra 

pemakai jilbab tersebut, seperti model jilbab remaja di Kelurahan Atula, 

Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka timur yaitu, jilbab syar’i, jilbab syar’i 

masa kini, jilbab pashmina, jilbab bella, jilbab plisket, jilbab bergo, dan pashmina 

inner. Wanita muslim berjilbab cenderung memiliki citra yang positif 

dibandingkan dengan wanita muslim yang tidak berjilbab, karena dalam persepsi 

masyarakat, wanita berjilbab memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih 

tentang ajaran agama Islam. 

       Dengan begitu jelas, bahwa remaja itu merupakan masa yang penuh 

keraguan, hal  ini  disebabkan  oleh  kondisi  tubuh  yang  sedang  berkembang  

ditambah  pula dengan  kondisi  di  luar  remaja  itu  sendiri,  misalnya  

lingkungan,  perubahan  dan pengaruh informasi serta kondisi sosial dimana 

remaja itu bertempat tinggal. 
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       Dalam Islam menjelaskan bahwa remaja muslim adalah suatu ciri atau tanda-

tanda yang melekat pada diri seseorang sedang masa peralihan dari anak-anak 

menuju dewasa atau umur 11 sampai 21 tahun yang telah menyerahkan diri 

sepenuhnya kepada Allah yang terkhusus pada penelitian ialah remaja usia 15-18 

tahun. Dengan berjilab remaja sudah menyerahkan seutuhnya dirinya kepada 

Allah, maka dengan itu sangat diperlukannya perhatian atas kesadaran 

menggunakan hijab di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 

Timur. 

       Remaja di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur,   

mempunyai   latar   belakang pendidikan yang berbeda-beda, itu juga yang 

mendasari Remaja di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka 

Timur, dalam  menggunakan  jilbab. Dari latar belakang pendidikan, ada yang  

bersekolah di sekolah umum, ada yang bersekolah di lingkungan pondok 

pesantren, ada yang bersekolah di sekolah agama dan universitas di kampus 

agama. Selain dari latar belakang pendidikan, ada sekolah yang memang 

mengharuskan siswa dan mahasiswinya untuk memakai jilbab ketika berangkat ke 

sekolah dan kampus, keharusan itulah yang memicu remaja untuk tetap terlihat 

cantik walaupun  dengan balutan jilbab dan tentunya mereka banyak melihat dan 

mengikuti trend saat ini. Dari sinilah seorang remaja bisa dilihat bagaimana style 

berjilbab yang mereka gunakan. 

       Terdapat dua motivasi yang mempengaruhi proses menggunakan style jilbab 

pada remaja. Seperti yang dikemukakan bahwa proses menggunakan style jilbab 

dipengaruhi oleh faktor yaitu: faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. 
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       Masing-masing motivasi dapat menjelaskan, pertama mengenai motivasi 

intrinsik, merasa cantik menggunakan jilbab, mampu membeli jilbab, merasa 

nyaman dan sudah siap/konsisten. Yang kedua motivasi ekstrinsik, bahwa 

lingkungan tempat tinggal, dorongan orang tua, teman dan media lektronik 

seseorang bisa menjadi pendukung seseorang dalam menggunakan jilbab. Hal ini 

bisa dilatarbelakangi oleh kebanyakan orang dilingkungan adalah pengguna 

jilbab, atau  tempat bersekolah mewajibkan menggunakan jilbab dan dorongan 

dari orangtua, media dan teman dan sahabat. 

       Perkembangan dunia fashion semakin hari semakin berkembang pesat dengan 

beragam style jilbab terkhususnya fenomena di Kelurahan Atula, Kecamatan 

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dengan beragam style dan mode yang ada , tak  

terkecuali  jilbab.  Banyak  kita  jumpai style  jilbab sekarang  ini di kelurahan 

Atula dari  yang panjangnya  selutut,  sedada,  bahkan cuma sampai leher dengan 

berbagai macam warna, motif, dan model pemakaian yang bervariasi. 

Kebanyakan  mereka  yang  menggunakan  jilbab  (kerudung)  yang hanya sampai 

leher ini adalah remaja dan mereka menyebutnya  dengan istilah jilbab gaul. 

Sejatinya penggunaan jilbab itu dirangkai dengan pemakaian baju yang menutup 

aurat, yaitu baju yang tidak ketat dan transparan  yang sesuai dengan tuntunan 

syariat, akan tetapi melihat fenomena sekarang pemakaian jilbab disalah gunakan 

bahkan jauh dari tuntunan syariat Islam. Maksudnya seorang muslimah masih 

banyak yang mengenakan  jilbab namun dengan  bahan  tipis, transparan  dan  

ketat,  sehingga memperlihatkan lekuk tubuhnya. 

       Sekarang  ini  yang  sering  kita  lihat,  ada  dua  model  jilbab  yaitu  jilbab 

syar‟i dan jilbab fashion atau jilbab gaul. Jilbab syar‟i yang sering kita dapati saat 
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ini juga terbagi  menjadi  dua yaitu  jilbab syar‟i asli (warna-warna  gelap),  dan 

jilbab syar‟i masa kini (yang berwarna-warna  cerah). Jilbab secara syar'i adalah 

jilbab  yang  menutupi  seluruh  tubuh  kecuali  muka  dan  kedua  telapak  tangan. 

Jilbab gaul atau fashion adalah jilbab yang penuh kreasi dengan berbagai macam 

warna dan mengikuti model saat ini dan tidak terlalu memperhatikan panjang dan 

lebarnya bahan seperi jilbab syar‟i contohnya jilbab segi empat, jilbab bella 

square, jlbab pashmina plisket dan pshmina inner. 

       Hasil wawancara dengan beberapa remaja yang akan menjadi calon informan 

yang bernama Ayu Saputri (16 tahun) , Widi Astuti (16 tahun) dan Lina Hardianti 

(17 tahun) pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 di Kelurahan Atula, Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur mengenai motivasi mereka menggunakan 

jilbab, mereka mengatakan bahwa dengan menggunakan style jilbab mereka lebih 

merasa percaya diri ini adalah salah satu faktor dari instrinsik yang ada dalam diri 

seseorang karena dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini kebanyakan 

dari remaja termotivasi menggunakan jilbab dengan berbagai style seperti, jilbab 

syar’i, jilbab pashmina, jilbab bella, jilbab plisket, jilbab bergo, dan pashmina 

inner yang dimana ini merupakan dari faktor eksternal yang dimana style jilbab 

sudah banyak model dilingkungan sekitar sehingga memotivasi remaja 

menggunakan jilbab. 

       Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Motivasi Remaja Menggunakan Jilbab Di Kelurahan Atula, 

Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur”. 
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1.2 Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada: 

1. Style remaja menggunakan jilbab di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten Kolaka Timur. 

2. Motivasi remaja menggunakan jilbab di Kelurahan Atula, Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.  

1.3 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang diambil 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana style jilbab remaja di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten Kolaka Timur? 

2. Apa motivasi remaja menggunakan jilbab di  Kelurahan Atula, Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas  maka  tujuan  penelitian  yang  ingin 

dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui style jilbab remaja di Kelurahan Atula, Kecamatan 

Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. 

2. Untuk mengetahui motivasi remaja menggunakan jilbab di Kelurahan 

Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 
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1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan pemahaman 

penulis khususnya dalam mengetahui motivasi remaja dalam 

menggunakan jilbab di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten Kolaka Timur. Agar saya sebagai penulis mengambil 

pelajaran sehingga termotivasi untuk terus menggunakan jilbab, karena 

telah mengetahui hukumnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi remaja, untuk memotivasi dan menambah wawasan remaja  

dalam berbusana untuk menutup aurat (berjilbab). 

2. Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan mengenai motivasi 

remaja dalam menggunakan jilbab. 

3. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian 

yang lebih lanjut mengenai motivasi remaja menggunakan jilbab. 

1.6 Definisi Operasional 

       Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan salah penafsiran serta 

kekeliruan bagi pembaca akan poposal ini, maka peneliti ini memandang perlu 

memberikan batasan pengertian judul “Motivasi  Menggunakan Jilbab Pada 

Remaja Di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur” 

sebagai berikut : 

1. Motivasi 

       Motivasi  adalah  dorongan, maksudnya usaha yang disadari untuk 

menyadari perbuatan seseorang agar bergerak hatinya untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan motivasi 
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memakai jilbab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya dua faktor atau 

alasan yang mendorong remaja di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, 

Kabupaten Kolaka Timur menggunakan style jilbab yaitu faktor instrinsik dan 

ekstrinsik. 

2. Jilbab 

       Jilbab adalah kerudung atau penutup kepala dan dada yang pada zaman ini 

memiliki banyak macam style seperti jilbab syar’i, jilbab syar’i masa kini, jilbab 

pashmina, jilbab bella, jilbab jilbab plisket, jilbab bergo, pashmina inner. 

3. Remaja  

       Remaja merupakan periode transisi antara masa kanak- kanak ke masa 

dewasa, atau masa usia belasan tahun, yaitu dari usia 15-18tahun yang belum 

menikah atau seseorang yang menunjukkan tingkah laku tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


