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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KERANGKA TEORI 

2.1.1  Motivasi 

       Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang artinya menggerakan, 

motivasi adalah kesedihan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi 

untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan individual. Selain itu motivasi juga bisa 

disebut daya dorong yang mengakibatkan seseorang anggota mau dan beraksi 

untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian untuk keterampilan, 

tenaga, dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 

menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya. (Mamang Sangaji, Etta dan Sopiah.2013:154) 

       Pendapat lain mengatakan bahwa motivasi adalah kekuatan diri dalam 

individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Dan motivasi sendiri itu 

dibagi antar dorongan dan kebutuhan. Dorongan adalah keadaan 

ketidakseimbangan dalam diri individu yang mengarahkan perbuatan individu 

dalam rangka mencapai keseimbangan kembali atau adaptasi. Sedangkan 

kebutuhan adalah dorongan yang telah ditentukan secara personal sosial dan 

kultur. (Padil, Moh, dan Triyo. 2010 : 83) 

Donald dalam Sudirman (2001:71). Mengatakan bahwa motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya  

feeling  dan didahului  dengan tanggapan adanya  tujuan , dari pengertian 
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yang  dikemukakan  Donald pada dasarnya mengandung tiga elemen penting 

yaitu  : 

1. Motivasi itu mengawali perubahan energi pada diri setiap individu 

manusia. Perkembangan motivasi akan membawa perubahan energi 

dalam sistem Neuro- physiological yang ada pada organisme manusia 

(walaupun motivasi itu muncul dari diri manusia ) penagkapannya akan 

menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Bahwa motivasi ditandai dengan muncul nya rasa ”feeling” afeksi 

seseorang. Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan- persoalan 

kejiwaan afeksi dan emosi  yang dapat menentukan tingkah laku 

manusia. 

3. Bahwa sebenarnya motivasi akan dirangsang adanya tujuan. 

2.1.1.1 Fungsi Motivasi 

      Secara  umum  motivasi  sendiri  memiliki  tujuan untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemaunya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil atau 

mencapai tujuan tertentu. Secara umum motivasi sendiri memiliki tujuan 

untuk mengerakkan atau mengugah  seseorang  agar  timbul  keinginan  dan  

kemauannya  untuk  melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau mencapai tujuan tertentu. Motivasi sendiri  mempunyai  fungsi  yang 

sangat  penting  dalam  suatu  kegiatan,  yaitu  akan mempengaruhi  kekuatan  

dari  kegiatan  tersebut,  motivasi  juga  dipengaruhi  oleh tujuan. Makin tingi 

dan berarti suatu tujuan, maka makin besar motivasinya, dan makin besar 
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motivasinya akan lebih kuat kegiatan yang dilaksanakannya. (Sukmadinata 

2011:61-62) 

2.1.1.2 Ciri-ciri Motivasi 

       Sardiman (2004 : 83) ciri-ciri motivasi yang ada pada diri manusia 

adalah sebagai berikut :  

1. Tekun  menghadapi  tugas  (dapat  bekerja terus  menerus  dalam  

waktu  yang  lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 

2. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestsi yang telah dicapainya). 

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam- macam masalah ”untuk orang 

dewasa” (misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, 

keadilan, pemberantasan korupsi,  penentangan  terhadap  setiap 

tindakan criminal, amoral, dan sebagainya). 

4. Lebih senang bekerja mandiri. 

5. Cepat bosan pada  tugas-tugas  yang rutin (hal-hal  yang  bersifat 

mekanis,  berulang- ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif). 

6. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan  sesuatu). 

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 

8. Senang  mencari dan memecahkan masalah soal-soal. 

       Motivasi   pada   seseorang   bukan saja   menunjuk   pada   dorongan   

yang timbul,  namun  sudah  menunjuk  pada perilaku serta tujuan yang akan 

dicapai. Motivasi  berkaitan  erat  dengan  tingkah laku seseorang, sebab 

motivasi menunjuk pada pembangkitan kekuatan yang mendorong atau 
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menarik   seseorang   sehingga   tingkah lakunya secara terarah pada 

pencapaian  tujuan  tertentu. 

Menurut Mc. Donald, motivasi adalah   perubahan   energi dalam   diri 

seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan    

tanggapan    terhadap    adanya tujuan.  

Dari pengertian  yang  dikemukakan Mc. Donald ini mengandung  tiga 

elemen penting  yaitu  : 

1. Bahwa  motivasi  itu mengawali  terjadinya  perubahan  pada diri setiap 

individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa  beberapa  

perubahan  energi manusia, walaupun motivasi itu muncul dari dalam 

diri manusia, penampakkannya akan menyangkut kegiatan fisik   

manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya rasa (feeling) afeksi seseorang. 

Dalam hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan,  

afeksi   dan  emosi yang   dapat menentukan   tingkah   laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang  karena  adanya  tujuan.  Jadi motivasi dalam 

hal ini sebenarnya respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. Motivasi   

memang   muncul dari dalam diri manusia tetapi kemunculannya karena 

terdorong oleh   adanya unsur lain, dalam hal ini adalah tujuan. Tujuan 

ini akan menyangkut soal   kebutuhan. (Sardiman, 2003:73). 
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2.11.3 Motivasi menggunakan jilbab 

       Motivasi pemakaian jilbab merupakan bentuk dari upaya pemenuhan 

kebutuhan rohaniyah yang membentuk pada dirinya suatu kesadaran 

beragama atau sebagai kebutuhan akan terintregasinya sikap keyakinan dan 

nilai-nilai. (Syahrani Tambak, 2016). Motivasi jika dikaitkan dengan 

pemakaian jilbab berarti hal-hal yang mendorong seorang wanita untuk 

memakai jilbab oleh sebab itu ada beberapa hal yang mendorong untuk 

memakai jilbab yaitu faktor intern dan ekstern, yaitu faktor dari dalam diri 

manusia dan dari luar diri manusia. Mushlihin (2016) menyatakan bahwa 

sejatinya  salah  satu  tujuan  para  wanita  muslimah  memakai  jilbab  yaitu  

untuk menutup auratnya. 

       Berdasarkan pengertian motivasi, jilbab dan pembahasan-pembahasan 

yang ada diatas maka dapat disimpulkan bahwa motivasi memakai jilbab 

adalah keseluruhan dorongan, keinginan,  kebutuhan,  dan  daya  sejenis  

yang  mengarahkan perilaku yang baik di dalam memotivasi remaja untuk 

memakai jilbab   di   sekolah.   Dan   menjadikan   seseorang   menjadi 

berperilaku yang baik, dan dapat menjaga kehormatan serta harga diri seorang 

wanita. Selain itu juga dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi seseorang untuk termotivasi agar memakai jilbab antara lain 

yaitu: 

1. Motivasi Intrinsik 

       Motivasi Instinsik adalah keinginan untuk melakukan suatu 

pekerjaan/aktivitas untuk meraih pencapaian tertentu semata-semata demi 

kesenagan atau kepuasan yang didapat dari melakukan aktivitas tersebut. 
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Motivasi ini didasarkan pada faktor-faktor internal, seperti kebutuhan 

organismik (otonomi, kompetensi, dan berhubungan seperti rasa ingin tahu 

akan sesuatu, tantangan dan usaha), aktualisasi diri, dan lain-lain. Ketika 

seseorang termotivasi intrinsik, maka orang tersebut akan terlibat dalam 

perilaku karena orang itu menikmatinya. (Sardiman (2014) h 89) 

Adapun faktor intrinsik yang menyebabkan remaja termotivasi dalam 

memakai jilbab adalah:  

a) Kewajiban agama akan hukum menggunakan jilbab 

       Islam mengajarkan bahwa pakain adalah penutup aurat, menurut 

syariat Islam menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap mukmin baik 

laki-laki maupun perempuan terutama yang telah baligh dan dilarang 

memperlihatkan kepada orang lain dengan sengaja tanpa ada alasan yang 

dibenarkan syariat. (Ali 2002). 

       Motivasi dalam diri, ialah berupa pemahamam yang mendalam dan 

didasari oleh keimanan yang teguh, adalah hal pertama dan terpenting. 

Inilah cara Islam ingin memuliakan wanita. Yang akan menjaga wanita 

dari fitnah dunia akibat terlihatnya aurat yang semestinya harus ditutupi 

untuk menjaga kesucian diri. (Ervina 2015) 

b) Merasa cantik menggunakan jilbab  

       Dengan menggunakan jilbab banyak pemakainya menjadi tampak 

lebih anggun dan rapi. Terlebih, manfaat menggunakan jilbab juga 

berpengaruh pada beberapa faktor kesehatan seperti membantu 

melindunginkulit dari sinar UV yang berbahaya dan melindungi kesehatan 

rambut. (Triyana.(2017) h 45) 
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c) Mampu membeli jilbab dengan berbagai style 

       Dunia fashion terus berkembang sehingga menghasilkan berbagai 

macam style. Dengan kemampuan yang ada banyak remaja membeli 

jilbab dengan berbagai style yang dimana bisa di-styling menjadi hijab 

syar’i dan berbagai pilihan style jilbab seperti pashmina, jilbab segi 

empat dan lain-lain. 

d) Merasa nyaman bila mengenakan jilbab  

       Memakai jilbab merupakan kewajiban bagi seorang muslimah, 

kebanyakan wanita muslimah merasa nyaman mengenakan jilbab 

dikarenakan dengan mengenakan jilbab lebih merasa dirinya terjaga 

dari gangguan laki-laki jahat, merasa rambutnya terlindung dari sinar 

matahari dan kuman. 

e)  Sudah siap konsisten memakai jilbab. 

       Wanita yang berjilbab itu cerdas karena tahu bahwa aurat 

seharusnya ditutup, bukan diumbar. Karena ia sudah konsisten maka ia 

tidak rela jika keindahan rambut dan tubuhnya dilihat kepada lelaki 

yang bukan muhrimnya. Ia sudah siap konsisnten pada dirinya agar 

keindahan rambut dan tubuhnya tidak memancing syahwat atau 

menggoda mata pria untuk memandangnya. (Triyana.(2017).h 168) 

2. Motivasi Ekstrinsik 

       Motivasi ini sering disebut dengan Extrinsic Motivation yaitu 

melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (sebuah cara untuk 

mencapai suatu tujuan). Motivasi ekstrinsik ini merupakan motivasi yang 

timbul karena rangsangan atau bantuan dari oranglain. Biasanya motivasi ini 
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disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari 

hukuman. (Khadijah, Nyanyu 2014:152) 

Faktor eksternal seperti ganjaran dan hukuman.Dari beberapa uraian di 

atas dapat dipahami bahwa faktor ekstern yang dapat memotivasi remaja 

dalam pemakaian jilbab adalah: 

a) Dorongan orang tua atau keluarga 

       Ada juga para gadis yang mengaku tidak suka mengenakan jilbab, 

tetapi ibunya menyuruhnya. Dengan berbagai alasan. Karena takut 

dianggap durhaka maka para gadis itu kemudian lebih memilih mematuhi 

perintah ibunya. 

b) Sekolah atau Kampus 

       Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan 

motivasi remaja menggunakan jilbab sebagaimana pendapat Al-Maghribi 

bin as- said Al-Maghribi yang menyatakan bahwa: 

Sekolah sebagai tempat bertemunya ratusan anak dari berbagai latar 

belakang sosial dan lingkungan sehingga mereka membawa berbagai 

macam pemikiran, adat kebiasaan, karakter kepribadian, maka pergaulan 

dan hubungan interaksi memberi pengaruh yang sangat urgen sebab akan 

meniru dan belajar dari teman- teman sekolah pola   tingkah   laku   dan   

kepribadian,   sementara   perilaku merupakan  cerminan  dari sebuah 

pemikiran. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi  motivasi  menggunakan  jilbab  bagi  para  

remaja  adalah  lingkungan sekolah,  dimana  sekolah  adalah  tempat  



 

19 
 

berkumpulnya  peserta  didik  yang memiliki  berbagai  macam  karakter,  

sehingga  bila  di  dalam  sekolah  tersebut banyak peserta didik yang tidak 

mengenakan jilbab dalam kehidupan sehari-hari secara otomatis akan 

mempengaruhi peserta didik lainnya. 

c) Meniru artis atau idola 

       Artis atau juga memiliki pengaruh yang baik untuk kepribadian 

remaja. Contohnya dalam tayangan film islami berbau nilai baik yang 

bertujuan menanamkan keyakinan dan pemikiran yang baik pada pribadi 

para pemuda dan anak-anak seperti film yang berjudul, Ustad Milenial, 

animasi Nusa, Cahaya Cinta di Pesantren, Hijab dan lain-lain. 

       Acara televisi seperti itu dapat menanamkan nilai-nilai keislaman 

dimana salah satunya untuk menutup aurat atau menggunakan jilbab. 

      Berdasarkan hari kehari semakin tampak manusia susah dipisahkan 

dengan media internet. Media internet mempunyai nilai positif dan 

negatif, sebagai umat muslimah sudah sepatunya merasa gembira dengan 

adanya media internet ini sehingga biasa mencari wawasan mengenai 

jilbab, mulai dari hukum menggunakan jilbab, tata cara menggunakan 

jilbab dan style berjilbab. Sehingga media internet sangat berdampak 

dalam penggunaan jilbab pada remaja masa kini. 

       Tidak diragukan lagi bahwa telepon merupakan sarana yang paling 

urgent pada zaman sekarang dan bahkan mampu menjadikan informasi 

semakin cepat serta  berbagai  macam  usaha  diselesaikan  dalam  waktu  

yang  sangat  singkat. Dalam beberapa detik saja anda mampu 

menjangkau seluruh belahan dunia.  
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        Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa telepon 

merupakan alat telekomunikasi   yang sangat   canggih   dan   sangat   

dibutuhkan   bagi   setiap manusia.  Lewat  telepon  juga  dapat  dijadikan  

media  yang membantu generasi muda   khususnya   remaja.   Dimana   

fasilitas   yang   ada   di dalam   telepon   seperti Facebook, SMS dan 

media sosial lainnya dapat mempengaruhi motivasi  remaja khususnya 

dalam pemakaian style jilbab. 

       Majalah memiliki peran yang sangat penting dan signifikan  dalam  

membentuk  pola  pikir  dan  tingkah  laku  serta  pendidikan remaja. 

Remaja sangat gemar dan tertarik dengan berbagai macam kisah karena 

kisah mengandung daya tarik, hiburan, lelucon, kepahlawanan, amanah 

dan kesatriaan dan nilai-nilai islam. 

d) Teman dan Sahabat  

Teman memiliki peran dan pengaruh besar dalam pendidikan sebab 

mampu membentuk prinsip dan pemahaman yang tidak bisa dilakukan 

kedua orang tua. Teman bermain/ Jalanan/ Lingkungan. 

Jalanan tempat bermain anak-anak terdapat berbagai macam perangai, 

pemikiran, latar belakang sosial, dan pendidikan maka diantara mereka 

ada yang terpengaruh dengan musik jahiliyah dan lagu-lagu cengeng, 

sehingga interaksi anak dengan teman-teman main dan jalanan akan 

memberi pengaruh pada pemikiran, pemahaman, tingkah laku dan 

karakter maka pengaruh jalanan dalam pendidikan anak tidak dapat 

diremehkan. Dari sela-sela bermain anak mengambil dan meniru 

perangai  dan  tingkah  laku  temannya  sehingga  terkadang teman 
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mampu  merubah pemikiran lurus menjadi rusak apalagi teman-teman 

yang rusak, perokok, pemabuk, dan pecandu narkoba maka mereka lebih 

cepat menebarkan kerusakan di tengah pergaulan muda-mudi. 

Berdasarkan uraian di atas dapat di pahami bahwa teman merupakan 

faktor yang dapat mempengaruhi motivasi remaja dalam menggunakan  

jilbab, sebab di jalanan merupakan bertemunya berbagai macam 

perangai, pemikiran, latar belakang  sosial,    dan    pendidikan    maka    

diantara    mereka    yang    akan terpengaruh   khususnya remaja 

muslimah yang senantiasa menggunakan jilbab menjadi remaja yang 

meninggalkan perintah Allah Swt. 

2.1.2 Jilbab 

2.1.2.1  Pengertian Jilbab 

       Jilbab berasal dari kata jalaba, jamaknya jalabib yaitu pakaian yang 

menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai mata kaki, atau menutup 

sebagaian besar tubuh  dan  dipakai  diluar  seperti  halnya  baju  hujan. 

Dalam Kamus Arab-Indonesia pun (Al-Munawir) jilbab dikemukakan 

berasal dari kata al- jalabiyyah, yang berarti baju kurung panjang sejeni 

jubah. Namun disisi lain jilbab diartikan pula sebagai pakaian luar yang 

menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki perempuan (Al-

Barik 2001:149). 

       Menurut  pandangan  umum  yang  ada,  jilbab  adalah pakaian yang 

sangat identik dengan busana yang dipakai oleh wanita Islam (muslimah) 

untuk menunjukkan jati dirinya dan sebagai  panggilan  hati  nurani  dalam  

menjalankan  perintah Allah swt. Atau syariat Islam dan wilayah dari 
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jilbab itu adalah seluruh tubuh, kecuali yang bisa Nampak (wajah dan 

pergelangan tangan). (Irsyad, Mohammad, 2012), hlm 32 

       Di Indonesia, jilbab lebih populer sebagai penutup kepala, yang 

kemudian dalam beragam bentuk dan warna. Bahkan saat ini jilbab kerap 

diistilahkan dengan hijab (penutup), sehingga jilbab yang dikenal oleh 

masyarakat Indonesia memiliki istilah beragam dan mengalami perubahan 

dari istilah aslinya (bahasa Arab). Perubahan ini juga dilatarbelakangi oleh 

peradaban atau perbedaan budaya berpakaian dalam komunitas masyarakat 

yang berbeda pula. 

      Selain itu jilbab juga bisa disebut sebagai pakaian yang berfungsi untuk 

menutupi perhiasan wanita dan auratnya. Yaitu pakaian yang menutupi 

seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. (Zakariya 2007, 

hlm 15). Jilbab sejenis baju kurung lapang yang dapat menutupi kepala 

muka dan dada. Jilbab adalah pakaian yang menutup lapang dan dapat 

menutup aurat, yang berasal dari kata “Jalbab” berarti menarik maksudnya 

karena badan wanita menarik pandangan dan perhatian umum maka 

hendaklah ditutup.  Dalam pendapat  lain  dikatakan  bahwa jilbab  adalah 

semacam selendang yang melekat pada wanita diatas pakaian- pakaiannya,  

demikianlah  pendapat  yang  paling  kuat.  Jilbab biasanya  dikenakan  

ketika  seorang  wanita  akan  keluar  dari rumah. (Aziz, 2009, hlm. 554) 

       Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jilbab 

adalah pakaian wanita yang longgar yang dapat menutup kepala, muka, dan 

dada. Akan tetapi jika makna kata jilbab itu kita tarik dalam konteks ke 

Indonesiaan saat ini, maka pemahaman terhadap jilbab adalah sebagian dari 
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unsur busana seorang wanita yang biasa dikenakan untuk menutupi bagian 

kepala dengan bentuk dan pola tertentu. 

       Radhya Bustan (2014) menyatakan bahwa jilbab adalah pakaian wanita 

yang longgar yang dapat menutup kepala, muka, dan dada. Akan tetapi jika 

makna kata jilbab itu kita tarik dalam konteks keIndonesiaan saat ini, maka 

pemahaman terhadap jilbab adalah sebagian dari unsur busana seorang 

wanita yang biasa dikenakan untuk menutupi bagian kepala dengan bentuk 

dan pola tertentu. 

2.1.2.2 Dasar Hukum Pemakaian Jilbab 

       Seorang muslimah adalah seorang wanita yang mengaku dirinya 

beriman kepada Allah dimana keimanannya itu diyakini dalam hati, 

diikrarkan dengan lisan dan diwujudkan dengan perbuatan sehari-hari. 

Dan pengamalan dari keimanan ini adalah dengan menjalankan perintah-

perintah Allah SWT dan menjauhi larangan- larangan-Nya. Mengenakan 

Jilbab bagi seorang wanita merupakan suatu perintah dari Allah SWT 

dimana hukumnya adalah wajib yang bila dikerjakan berpahala dan bila 

ditinggalkan berdosa. Islam mewajibkan seorang wanita untuk menjaga 

dan memelihara dirinya. Perintah memelihara diri tersebut diwujudkan 

dalam bentuk hijab. Dengan berhijab, wanita akan aman dari penglihatan 

laki-laki yang bukan mahramnya. Jilab bisa berbentuk selalu tinggal di 

rumah, atau memakai jilbab jika keluar rumah untuk menunaikan 

keperluanya. (Partic, 2015 hlm:3). 

       Allah Swt memerintahkan kepada wanita yang beriman untuk 

menjaga pandangan mereka kepada orang-orang yang bukan muhrimnya, 
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memelihara kemaluan mereka kecuali kepada suaminya yang sah, serta 

janganlah menampakan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak dari 

mereka. Selain itu hendaklah para wanita muslim menutupkan kain 

kerudung mereka sampai kedada dan janganlah menampakan perhiasan 

mereka kecuali kepada suami mereka, atau kepada putra-putra mereka, 

atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki  mereka,  

atau  putra-putra  saudara  laki-laki  mereka,  atau  putra  saudara- 

saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita muslim, atau budak-

budak yang mereka  miliki,  atau  pelayan-pelayan  laki-laki  yang  tidak  

mempunyai  keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat wanita. (Choliq.200:15). 

       Selain itu, tujuan dari penggunaan muslimah bagi kaum perempuan  

adalah  agar  teriihat  cantik  dan  indah,  namun  Allah  Swt  menegaskan 

bahwa pakaian yang paling indah dan cantik adalah taqwa yaitu dengan 

mengenakan jilbab yang di landasi oleh iman dan taqwa. 

       Sitti Murni Kaddi (2020) menyatakan bahwa dalam aturan 

berpakaian, khususnya bagi perempuan muslimah, sudah ada 

ketentuannya dalam agama Islam. Menutup aurat dengan berjilbab 

memang bukanlah perkara mudah. Satu di antaranya, tergantung 

pemahaman para muslimah di dalam menaati syari’at Islam di dalam 

menutup aurat atau menggunakan jilbab. Busana muslimah atau jilbab 

bagi perempuan muslimah merupakan simbol di dalam berinteraksi  

dengan masyarakat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  
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2.1.2.3 Style Jilbab 

       Laju perkembangan jilbab yang telah berkembang pesat saat ini 

memunculkan beraneka ragam style jilbab yang bervariasi sehingga 

menjadikan salah  satu  motivasi tersendiri bagi remaja dalam 

mengenakan jilbab. Model   jilbab   di   Indonesia   khususnya   yang   di   

pakai remaja di Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten 

Kolaka Timur,  adalah  jilbab  syar‟i dan  jilbab  fashion  atau trendy, 

dari segi modelnya sangat bervariasi. Contohnya: 

1. Jilbab Syar‟i 

       Istilah   jilbab  syar‟i  adalah  seorang  perempuan   menutup   

seluruh anggota tubuh dan perhiasanya dengan busana yang dapat 

menutupinya dari penglihatan laki-laki yang bukan mahramnya. Hal 

ini bisa di lakukan dengan cara menutupkan kain pakaian yang di 

kenakan. Jilbab syar‟i adalah jilbab yang menutup seluruh anggota 

badan kecuali telapak tangan dan muka, bahan yang digunakan harus 

tebal dan tidak transparan. Jilbab syar‟i harus longgar dan  tidak  

memunculkan  lekuk  tubuh  dan  warna  yang  di  gunakan  warna- 

warna gelap seperti hitam, coklat, biru tua. Dengan cara penggunaan 

ialah sebagai berikut: 

a. Gunakan inner atau dalaman yang cocok yang siap menjaga 

supaya rambut tidak nampak keluar. 

b. Atur jilbab membentuk segitiga  

c. Gunakan pentul atau peniti untuk mengait jilbab dibawah 

dagu 



 

26 
 

d. Atur sisi kanan dan sisi jilbab menjadi sama rata dibawah, 

lalu pentul lagi bagian tengah jilbab agar keliatan rapih dan 

syar’i 

e. Jilbab siap digunakan untuk menyempurnakan tampilan 

 

Gambar 2.1 Jilbab Syar’i 

2. Jilbab Syar‟i kekinian 

       Jilbab syar‟i masa kini atau jilbab syar‟i modern adalah jilbab 

syar‟i yang telah di modifikasi.  Supaya tidak terlihat monoton, 

jilbab syar‟i masa kini di buat dengan  warna-warna  yang  yang 

lebih  cerah  dan warna-warna pastel.  Jilbab  syar‟i  masa  kini  

muncul  dengan  berbagai  macam  nama, mislanya khimar mini, 

khimar kriwil, jilbab antem (anti tembem), khimar non pet,  jilbab al 

azhar  (jilbab instan  dengan  tali di samping  kanan  dan  kiri). 

Selain penampilan menjadi semakin cantik, warna-warna pastel yang 

lembut juga akan membuat wanita terlihat lebih muda. Dengan cara 

penggunaannya sebagai berikut: 

a. Gunakan inner atau dalaman yang cocok yang siap menjaga 

supaya rambut tidak nampak keluar. 

b. Gunakan jilbab berpola, seperti jilbab instan pet atau non pet 
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c. Gunakan peniti atau pentul untuk mengaitkan jilbab agar 

tidak longgar 

d. Panjangkan bagian depan jilbab agar menutup dada. 

e. Jilbab siap digunakan untuk menyempurnakan tampilanmu. 

 

Gambar 2.2 Jilba Syai’i masa kini 

3. Jilbab segi empat  

      Jilbab segi empat adalah jilbab yang berbentuk persegi  empat, 

cara penggunaannya bermacam-macam, ada yang di lipat menjadi 

segi tiga atau di lipat menjadi   persegi   panjang. Jilbab segi empat 

bermacam-macam modelnya, jilbab paris polos, jilbab segi empat 

motif dengan berbagai macam merek dan bahan yang digunakan. 

Jilbab paris termasuk dalam kategori jilbab fashion. Penyebutan 

jilbab paris ternyata memang punya asal-usul yang berhubungan 

dengan kota mode tersebut. Jilbab paris adalah jilbab segi empat 

yang terbuat dari bahan sifon, sutera, dan katun yang tipis, ringan, 

dan sangat nyaman. Carapenggunaannya sebagai berikut: 

a. Kenakan dalaman atau inner yang cocok yang siap menjaga 

supaya rambut tidak nampak keluar. 
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b. Kenakan jilbab dengan sama sisi yang panjang dan rekatkan 

dengan peniti 

c. Atur satu sisi jilbab kesebelah kanan/kiri yang membuat 

kamu nyaman 

d. Rapikan midel jilbab dengan merekatkan peniti ke sebelah 

kanan atau kiri yang kalian pilih 

e. Jilbab siap digunakan untuk menyempurnakan tampilanmu. 

 

Gambar 2.3 Jilbab Segi Empat 

4. Jilbab Pashmina 

       Jilbab Pashmina adalah jilbab yang berbentuk persegi panjang, 

cara pemakaiannya  sangat  beragam  ada yang  di lilitkan  di 

belakang  leher, ada yang  hanya  menyilangkannya  di  leher.  Jilbab  

pashiman  saat  ini  tersedia dengan  berbagai  macam  motif,  bahan  

dan merek.  Bahan yang di gunakan adalah bahan denim, satin, katun 

tuwil, sifon dan bahan-bahan lainnya. (Azizah 2016: 42). Dengan 

cara penggunaannya sebagai berikut: 

a. Gunakan dalaman atau bandana agar rambut tidak keluar 

b. Pasangkan jilbab pashmina terlebih dahulu 
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c. Bingkai jilbab yang rapi dan sematkan dibawah dagu 

menggunakan jarum pentul atau peniti 

d. Ambil sisi kanan jilbab, tarik ke sisi sebalikmya ke arah atas 

kepala dan rapikan 

e. Rekatkan sisi samping jilbab menggunakan jarum pentul. 

f. Jilbab siap digunakan untuk menyempurnakan tampilanmu. 

 

Gambar 2.4 Jilbab Pashmina 

5. Jilbab Bella Square 

       Bella Square adalah nama jenis jilbab yang dikenalkan oleh 

salah satu artis terkebal Indonesia yakni Laudya Cynthia Bella. Jenis 

jilbab ini adalah jilbab yang simpel dan elegan sehingga banyak 

diminati oleh para hijabers yang terinspirasi yang dikenakan Bella 

tersebut. Kerudung jenis bella ini terbuat dari bahan double hycon 

yang tentunya 100% dari katun. Hal ini membuat jilbab tersebut 

lebih adem dan dapat menyerap keringat. Dengan cara 

penggunaannya sebagai berikut: 
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a. Kenakan jilbab dengan menggunakan bandana atau dalaman 

model ninja 

b. Samakan ukuran panjang jilbab pada sisi kanan dan kirinya 

c. Rekatkan dengan pentl atau peniti di bagian tengahnya dan 

tarik ke dua sisinya ke belakang 

d. Masukan kedua sisi jilbab ke bagian dalam dan ikatkan 

e. Jilbab siap digunakan untuk menyempurnakan tampilanmu. 

 

Gambar 2.5 Jilbab Bella Square 

6. Jilbab Pahmina Plisket 

       Pashmina Plisket dapat dikategorikan ke dalam produk 

pelengkap fashion wanita yang bentuknya menyerupai selendang 

tapi memiliki ukuran jauh lebih panjang dari jilbab segi empat. 

Selain panjang, pashmina plisket umumnya jiga memiliki ciri khas 

yakni identik dengan aksen lipit yang simetris. Dengan cara 

penggunaanya sebagai berikut: 

a. Kenakan bandana atau dalaman agar rambut tak terlihat 

b. Bentuk sisi pashmina agar sama panjang 
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c. Atur sisi pashmina sebelah kanan disilangkan ke sebelah kiri 

dan rapikan 

d. Lalu, sisi sebelah kiri disampirkan ke sebelah kanan dengan 

bentuk menutupi sebagian dada 

e. Jilbab siap digunakan untuk menyempurnakan tampilanmu. 

 

Gambar 2.6 Pashmina Plisket 

7. Jilbab  Instan Bergo 

       Jilbab bergo adalah jenis kerudung yang bisa langsung 

dikenakan. Ada ciri atau karakter yang juga memebedakan jenis 

jilbab satu ini dengan yang lain. Jenis jilbab yang satu ini memiliki 

bantalan yang khas atau pet di bagian kepala. Adapun pet yang 

dibuat biasanya berbentuk setengah lingkaran. Pet ini dimaksudkan 

supaya penggunaan jilbab bisa dilakukan secara lebih mudah dan 

juga rapi saat dikenakan. Dengan cara penggunaannya yang sangat 

simpel yaitu gunakan jilbab dengan memasukkan lubang jilbab, ikat 

tali jilbab dan rapikan. 
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Gambar 2.7 Jilbab Bergo 

8. Jilbab Pashmina Inner 

  Jilbab Phasmina adalah jilbab yang berbentuk persegi panjang, 

dimana jilbab pashmina ini sudah merekat dengan dalaman atau 

inner jilbab. Sehingga dalam penggunaan jilbab ini seseorang tidak 

akan takut lagi jika rambutnya akan terlihat, pashmina inner ini 

dibuat dari bahan ceruty baby doll yang dimana memiliki tekstur 

seperti kulit jeruk atau berpasir dengan tekstur yang tipis, ringan dan 

lembut. Dengan ini pengguna jilbab pashmina inner akan meresa 

lebih mudah saat menggunakannya karena pashmina ini hanya perlu 

merekatkan bandana yang ada di jilbab lalu mengatur sisi kanan dan 

sisi kiri jilbab hingga rapi dan sesuai keinginan dan jilbab siap 

digunakan. 
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Gambar 2.8 Pashmina Inner 

2.1.2.4 Syarat-syarat jilbab yang sesuai dengan syariat  

       Adapun syarat-syarat jilbab yang sesuai syari’at sebagaimana dijelaskan 

oleh Syaikh Muhammad Nashruddin dalam bukunya Jilbab Wanita 

Muslimah, yaitu menutup seluruh badan selain muka dan telapak tangan, 

kain tebal dan tidak menembus pandang, lapang dan tidak sempit, ada 

hiasan pada pakaian tersebut, tidak menyerupai kafir, pakaian anak laki-laki 

dan tidak menyolok.  

1. Hendaknya Jilbab tersebut dari kain yang tebal tidak menampakan 

warna kulit tubuh (transparan). 

2. Hendaknya jilbab tersebut tidak berwarna warni dan bermotif. 

3. Jilbab  tersebut  bukan  pakaian  kebanggaan  dan  kesombongan  di  

dunia  dan akhirat,  maka  Allah  akan  mengenakan  pakaian  kehinaan  

di  hari  kiamat kemudin dibakar dengan neraka. 

4. Hendaknya hijab tersebut tidak diberi parfum atau wewangian. 

5. Hendaknya pakaian atau jilbab yang dikenakan tidak menyerupai 

pakaian laki- laki atau pakaian kaum wanita kafir. 
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6. Hendaknya   Pakaian   atau   jilbab   yang   dikenakan   tersebut   tidak   

untuk dipamerkan kepada orang lain. (Al-Bani 2002:49) 

2.1.2.5 Kegunaan memakai Jilbab bagi seorang muslimah 

1. Untuk melindungi pemakainya dari sengatan panas patahari 

terhadadap jasmani (Dimensi kesehatan). 

2. Untuk menutupi bagian tubuh yang tidak layak dilihat oleh orang 

lain dan menambah keindahan bagi pemakainya (dimensi etika 

dan estetika). 

3. Untuk menunjukan identitas diri seseorang muslim, rasa 

pengabdian kepada Allah (Dimensi aqidah, ibadah, dan lambang 

identitas diri manusia). (M. Quraish Shihab 2018:60). 

2.1.2.6 Manfaat pemakaian jilbab  

Manfaat pemakaian jilbab diantaranya: 

1. Sebagai identitas seorang muslimah 

Allah memberikan kewajiban untuk berjilbab agar para wanita 

mukmin mempunyai ciri khas dan identitas tersendiri yang 

membedakannya dengan orang - orang non muslim. Dalam sebuah 

hadits dikatakan :  

ٌُْهنْ   َهْي تََشبَّهَ بِقَْىٍم فَُهَى ِه

Artinya: 

"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk 

bagian dari golongan mereka". (HR. Abu Ahmad dan Abu 

Daud). 

2. Meninggikan derajat wanita muslim (muslimah) 

Dengan  mengenakan  jilbab  yang  menutup  seluruh  

auratnya  dan   tidak membuka  auratnya  di  sembarang  tempat,  
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maka  seorang  muslimah  itu  bagaikan sebuah batu permata 

yang terpajang di etalase yang tidak sembarang orang dapat 

mengambil dan memilikinya. Dan bukan seperti batu yang 

berserakan di jalan dimana setiap  orang  dapat  dengan  mudah  

mengambilnya,  kemudian  menikmatinya,  lalu membuangnya 

kembali. (Li Patric 2015:13) 

3. Mencegah dari gangguan laki-laki tak bertanggung jawab 

Hal ini mudah dipahami karena dengan seluruh tubuh 

tertutup kecuali muka dan telapak tangan, maka tidak akan 

mungkin ada laki-laki iseng yang tertarik untuk menggoda dan 

mencelakakannya selama ia tidak berperilaku yang berlebih-

lebihan. Sehingga kejadian-kejadian seperti perkosaan, 

perzinaan, dan sebagainya dapat dihindarkan. Memperkuat 

kontrol sosial 

Jadi sesuai penjelasan diatas mengenai manfaat 

menggunakan jilbab itu apabila seseorang yang ikhlas dalam 

menjalankan perintah-Nya dan menjauihi larangan-Nya 

khususnya dalam mengenakan busana muslimah, Insya Allah ia 

selalu menyadari bahwa dia selalu membawa nama dan identitas 

Islam dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga apabila suatu 

saat dia melakukan kekhilafan maka ia akan lebih mudah ingat 

kepada Allah dan kembali ke jalan yang diridhoi- Nya.  
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2.1.2.7  Hikmah dan Kegunaan Menggunakan Jilbab dalam kehidupan  

sehari-hari 

Hikmah memakai jilbab adalah: 

1. Sebagai realisasi ketataan kepada Allah dan Rasul-Nya 

Karena ketataan tersebut akan menjadi sumber kebahagiaan dan 

kesuksesan besar di dunia dan akhirat. Maka seseorang tidak akan 

merasakan manisnya iman. 

Ali Noer (2016) Islam juga sangat memperhatikan kesucian dan 

kehormatan wanita, salah satunya  melalui  perintah  menutup aurat 

dan menggunakan busana muslimah. Yang namanya aurat berarti 

membuat malu bila terlihat oleh orang lain, hingga perlu dijaga 

dengan baik. Dengan demikian  wanita tidak boleh menampakkan  

perhiasannya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, karena 

menampakkan perhiasan di hadapan mereka dapat mengundang 

fitnah. 

2. Menghindari kemurkaan Allah Swt. 

Wanita yang menampakkan aurat dan keindahan tubuh, telah 

nyata- nyata menampakkan kemaksiatan secara terang-terangan. 

Hal ini dikarenakan Allah menjelaskan batasan aurat seorang 

wanita, perintah untuk menutupi ketika berhadapan dengan orang 

asing (bukan muhrim) serta mencela dan melaknat wanita yang 

memamerkan auratnya di depan umum. 

3. Jilbab meredam berbagai macam fitnah (keburukan) 



 

37 
 

Jika  berbagai  macam  fitnah  (keburukan)  lenyap,  maka  

masyarakat yang dihuni oleh kaum wanita berjilbab akan lebih 

aman dan selamat dari fitnah, sebaliknya apabila suatu 

masyarakat dihuni oleh wanita yang tabarruj atau  memamerkan  

auratnya  dan  keindahan  tubuh,  maka  sangat  rentan  terhadap  

ancaman  berbagai  fitnah  dan  pelecehan  seksual  serta  gejolak 

syahwat yang membawa malapetaka dan kehancuran. Bagian 

tubuh yang terbuka  jelas akan  memancing  perhatian  dan  

memicu  syahwat  liar. Itulah tahapan pertama bagi kehancuran 

serta kerusakan moral dan perbutan sebuah masyarakat. 

4. Jilbab lambang kesucian 

5. Allah Swt. menjadikan kewajiban menggunakan hijab sebagai 

wujud menahan diri dari maksiat. 

6. Ibadah yang mudah 

7.  Mengundang jodoh yang sholeh 

8. Bersahabt dengan wanita sholeha (Baswedan 2015:103) 

2.1.3 Remaja 

2.1.3.1 Pengertian Remaja 

       Dilihat dari sisi kejiwaan, menurut Zakiah Daradjat bahwa "masa 

remaja adalah  masa  peralihan,  yang  ditempuh  oleh  seseorang  dari  

anak-anak  menuju  dewasa". Masa remaja merupakan salah satu periode 

dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau 

peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa  yang  meliputi  

perubahan  biologis,  perubahan  psikologis,  dan  perubahan sosial.  
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       Miftahul Jannah (2016) mengemukakan remaja adalah seseorang 

individu yang baru beranjak selangkah dewasa dan baru mengenal mana 

yang benar dan mana yang salah, mengenal lawan jenis, memahami 

peran dalam dunia sosial, menerima jati diri apa yang telah 

dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala pada dirinya, dan mampu 

mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri individu. Remaja 

saat ini dituntut harus siap dan mampu dalam menghadapi tantangan 

kehidupan dan pergaulan. Usia remaja adalah usia yang paling kritis 

dalam kehidupan seseorang, rentang usia peralihan dari masa kanak-

kanak menuju remaja dan akan menentukan kematangan usia dewasa. 

       Remaja sering kali didefinisikan sebagai periode transisi antara masa 

kanak- kanak ke masa dewasa, atau masa usia belasan tahun, atau 

seseorang yang menunjukkan   tingkah   laku   tertentu   seperti   susah   

diatur,   mudah   terangsang perasaannya dan sebagainya. Kartini 

Kartono mengungkapkan “masa remaja disebut pula sebagai penghubung 

antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa”. (Al-Faruq, S. S & 

Sukatin. 2020:1). 

       Pada periode ini terjadi perubahan-perubahan besar dan esensial 

mengenai kematangan fungsi-fungsi rohaniah dan jasmaniah, terutama 

fungsi seksual. World Health Organization (WHO) mendefinisikan 

remaja adalah suatu masa ketika: 

1. Individu  berkembang dari  saat pertama kali  ia menunjukkan  

tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai 

kematangan seksual. 
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2. Individu  mengalami  perkembangan  psikologi  dan  pola  

identifikasi  dari kanak-kanak menjadi dewasa. 

3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh 

kepada keadaan yang relatif lebih mandiri. 

       Berdasarkan  beberapa  pengertian  remaja  yang  telah  

dikemukakan  para  ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja 

adalah individu yang sedang berada pada masa peralihan dari masa anak-

anak menuju masa dewasa dan ditandai dengan perkembangan yang 

sangat cepat dari aspek fisik, psikis dan sosial. 

2.1.3.2 Tinjauan Masa Remaja 

       Menurut Mappiare usia remaja berlangsung antara umur 12 tahun 

sampai dengan  21  tahun  bagi  wanita  dan  13  tahun  sampai  dengan  

22  tahun  bagi  pria. Rentang usia remaja ini dapat di bagi menjadi dua 

bagian, yaitu usia 13 tahun sampai dengan 18 tahun adalah remaja awal, 

dan usia 17 sampai dengan 22 tahun adalah remaja akhir. (Octavia, 

Shilphy 2020:1-2). 

       Remaja sebetulnya tidak mempunyai tempat yang jelas. Mereka 

sudah tidak termasuk golongan anak-anak, tetapi belum juga dapat 

diterima secara penuh untuk masuk ke golongan orang dewasa. 

       Remaja ada diantara anak dan orang dewasa, oleh karena itu remaja 

seringkali dikenal dengan fase mencari jati diri atau fase topan badai. 

(Yudrik Jahja(2011:220).  

       Terdapat batasan usia pada masa remaja yang difokuskan pada upaya 

meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan untuk mencapai 
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kemampuan bersikap  dan berperilaku  dewasa. Menurut  Kartini  

Kartono  tahapan masa remaja dibagi menjadi tiga, yaitu: 

1) Remaja Awal (12-15 Tahun) 

       Pada masa ini, remaja mengalami perubahan jasmani yang 

sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif, 

sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar dan pada saat ini 

remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi namun belum bisa 

meninggalkan pola kekanak-kanakannya. Selain itu pada masa ini 

remaja sering merasa sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, tidak puas dan 

merasa kecewa. 

2) Remaja Pertengahan  (15-18 Tahun) 

       Kepribadian remaja pada masa ini masih kekanak-kanakan 

tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru yaitu kesadaran akan 

kepribadian dan kehidupan badaniah sendiri. Remaja mulai 

menentukan   nilai-nilai   tertentu   dan   melakukan   perenungan 

terhadap pemikiran filosofis dan etis. Maka dari perasaan yang 

penuh keraguan pada masa remaja awal ini rentan akan timbul 

kemantapan pada diri sendiri. Rasa percaya diri pada remaja 

menimbulkan   kesanggupan   pada   dirinya   untuk   melakukan 

penilaian terhadap tingkah laku yang dilakukannya. Selain itu pada 

masa ini remaja menemukan diri sendiri atau jati dirnya. 

3) Remaja Akhir  (18-21 Tahun) 

       Pada masa ini remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah 

mengenal  dirinya  dan  ingin  hidup  dengan  pola  hidup  yang 
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digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah 

hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai  

pendirian tertentu berdasarkan  satu  pola  yang jelas yang baru 

ditemukannya. (Octavia, Shilphy 2020:2) 

2.2 KAJIAN RELEVAN 

       Berdasarkan penelusuran peneliti yang dilakukan. Ada beberapa penelitian 

yang relevan dengan tema yang peneliti susun yaitu sebagai berikut: 

1. Lidyana Arifah, Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah 

Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Tahun 2017, berjudul 

Pengaruh Religiusitas, Subjective Norm dan Perceived Behavioral 

Control Terhadap Keputusan Muslimah Berhijab.Tempat penelitian ini 

bertempat di Nangroe Aceh Darussalam dan Bali. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui faktor yang dominan bagi seorang wanita muslim 

untuk mengenakan jilbab. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan mengenai 

variabel religiusitas, subjective norms dan perceived behavioral control 

diuji dengan analisis faktor. Tujuannya untuk  mendapatkan  penimbang  

dari masing-masing variabel. Hasil peneliti adalah hasil menunjukkan 

semakin tinggi religiusitas seseorang menyebabkan kecenderungan 

memakai jilbab semakin rendah. Kondisi ini tentunya tidak sesuai dengan 

substansi. Salah satu penyebab kondisi ini adalah adany multikolinieritas. 

2. Leny Ratna Wulan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

Tahun 2017, berjudul Persepsi Peserta Didik SMP N 14 Bandar 

Lampung Dalam Mengenakan Jilbab. Tempat penelitian ini bertempat di 

SMPN 14 Bandar lampung. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  
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Persepsi    siswi  di  SMP  N  14. Bandar Lampung pada umumnya sudah 

bagus dan sesuai dengan apa yang diajarkan  oleh  agama  Islam,  yaitu  

bahwa  jilbab/busana  muslimah  yang  baik adalah busana yang dapat 

menutupi aurat seorang muslimah. Namun demikian, teori dengan 

prakteknya tidak sepenuhnya sinkron karena siswi di SMP N 14 Bandar 

Lampung meyakini jilbab yang mereka kenakan, akan tetapi keyakinan 

itu ada  yang  hanya  di  terapkan  di sekolah saja,  meskipun  ada  pula  

yang  tetap konsisten mengenakannya saat di sekolah maupun di luar 

sekolah. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan siswi mengenakan 

jilbab ada lima faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor dari 

lingkungan, kesadaran diri, dorongan dari guru, latar belakang keluarga, 

dan juga faktor mengikuti trend/mode. Dari kelima  faktor tersebut, 

faktor yang paling dominan disebutkan informan sebagai alasan 

mengenakan jilbab adalah faktor dari lingkungan, terutama lingkungan di 

sekolah. Selain karena di sekolah mayoritas siswinya mengenakan jilbab, 

kegiatan yang bernuans religi yang sering diadakan sekolah serta adanya 

dorongan dari guru di sekolah menjadikan siswi terdorong untuk 

mengenakan jilbab. 

3. Muhammad Saprudin, Universitas Negeri Jakarta Tahun 2016, berjudul 

Motivasi Pemakaian Jilbab Mahasiswi Islam Universitas Negeri Jakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor motivasi yang 

mendorong mahasiswi Islam Universitas Negeri Jakarta dalam memakai 

jilbab, khususnya yang baru memakai jilbab semenjak memasuki kampus 

tersebut. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor motivasi 
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psikologis merupakan faktor utama mahasiswi Islam Universitas Negeri 

Jakarta dalam memutuskan untuk memakai jilbab. Hasil  penelitian  

menunjukkan  bahwa  faktor-  faktor  yang  mendorong  mahasiswi Islam 

Universitas Negeri Jakarta dalam memakai jilbab beranekaragam, baik 

secara psikologis, sosiologis, teologis, maupun biologis. 

Pada hasil penelitian yang relevan dengan penelitian memiliki 

persamaan dan perbedaan dan tempat penelitian yang berbeda disinilah yang 

peneliti tegaskan dalam penelitian tersebut. 

a. Persamaan dan perbedaan yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu 

pada penelitian Lidyana Arifah sama-sama membahasa mengenai 

jilbab. Peneliti Leny Ratna Wulan juga sama-sama membahas 

mengenai jilbab. Peneliti Muhammad  Saprudin juga sama-sama 

membahasa mengenai motivasi memakai jilbab. Perbedaannya adalah 

Lidyana Arifah membahasa tentang Pengaruh Religiusitas Muslimah 

Menggunakan Jilbab. Perbedaan Leny Ratna Wulan  membahas 

Persepsi Peserta Didik Dalam Mengenakan Jilbab. Sedangkan peneliti 

membahas Motivasi Menggunakan Jilbab, dimana peneliti 

memfokuskan penelitian pada style jilbab yang digunakan remaja di 

Kelurahan Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, 

mengenai motivasi dari remaja dalam menggunakan style jilbab. 

b. Adapun tempat meneliti yang dilakukan peneliti yaitu di Kelurahan 

Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur. Dan kajian 

relevan dengan penelitian peneliti memiliki tempat yang berbeda : 
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1. Penelitian relevan pertama dilakukan oleh Lidyana Arifah 

bertempat di Nangroe Aceh Darussalam dan Bali. 

2. Peneliti relevan yang kedua dilakukan oleh Leny Ratna Wulan 

bertempat di SMP N 14 Bandar lampung. 

3. Peneliti ketiga dilakukan oleh Muhammad Saprudin bertempat 

di Universitas Negeri Jakarta. 

2.3 KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

       Penggunaan jilbab yang semakin hari semakin tinggi minat dan 

perkembangannya yang dapat diamati dari remaja Kelurahan Atula, kecamatan 

ladingi, Kabupaten Kolaka Timur. Penggunaan jilbab tersebut diperoleh dari 

tingkat motivasi pengguna jilbab tersebut baik dari motivasi intrinsik maupun 

ekstrinsik. 
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Gambar 2.9 Kerangka Pikir Penenlitian 

Motivasi Remaja Menggunakan Jilbab di 

Kelurahan Atula Kecamatan ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur 

Motivasi 

Style Jilbab Motivasi menggunakan 

style jilbab 


