
 

101 
 

Lampiran 1. Gambaran Umum Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur 

A. Gambaran Umum Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten  

Kolaka  

Timur 

a) Visi dan Misi Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka  

Timur 

- Visi Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

       Terwujudnya Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

yang unggul dan kompetitif dalam pelayanan serta berusaha mewujudkan 

pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, bersih, tertib, dan aman. 

- Misi Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

1) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat 

2) Membudayakan pola hidup sehat dan bersih 

3) Melestarikan dan meningkatkan derajat lingkungan 

4) Menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondi masyarakat. 

B. Sejarah Singkat Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timur 

       Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu dari 17  kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Tenggara yang terbentuk melalui UU Nomor 8 tahun 2013 

tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten 

Kolaka tersebut terdiri dari 118 desa dan 14 kelurahan yang tersebar di 12 

kecamatan. 
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       Kabupaten Kolaka Timur masuk dalam kawasan strategis nasional (KSN) 

Kepentingan Ekonomi & Lingkungan yakni KSN Kapet, KSN Rawa Aopa 

Watumohai dan KSN Rawa Tinondo. Selain itu, Kolaka Timur juga dimasukkan 

dalam kawasan strategis provinsi yakni PKIP Wilayah Pelayanan Pomalaa & KSP 

Industri Perkebunan Kakao Ladongi. 

       Sesuai dengan data BPS Kolaka tahun 2015, lapangan usaha pertanian, 

kehutanan dan perikanan menempati posisi tertinggi dalam distribusi presentase 

PDRB ADHB dengan nilai 46.72%. "MENJADIKAN KOLAKA TIMUR 

SEJAHTERA BERSAMA MASYARAKAT KOLAKA TIMUR YANG 

AGAMIS, MAJU, MANDIRI DAN BERKEADILAN " 

       Secara geografis kabupaten Kolaka Timur diapit oleh 6  kabupaten yakni 

disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara, disebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe, disebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan dan Kabupaten Bombana 

serta disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka 

Timur memiliki luas 3.918.38 km. 

       Berdasarkan penelusuran sejarah Kolaka Timur dan berbagai sumber, Kolaka 

Timur mulai ditempati sejara berkelompok Mulai Abad XV dan Abad XVI, 

wilayah Kolaka Timur yang dikenal sebagai Tirawuta mulai ditinggali dibawah 

kekuasaan Raja Mekongga.  

       Pada periode pemerintahan 1907 – 1950 kepala pemerintahan  

(mokole/kepala distrik) di Kolaka Timur dari : Distrik mambulo periode 1907- 

1910, distrik Indabio Matoa periode 1933-1936, Ditrik Ngoso J Sauala periode 
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1933-1936, Distrik Latamoro. Muh. Nur Periode 1939-1940, distrik C.Rere 

periode 1940-1942 Distrik Lapae periode 1942-1945, Distrik Binggu Sonaru 

Periode 1945-1958, distrik Biote Periode 1958-1959, Distrik Maniasa Periode 

1959-1960. 

       Selanjutnya pada zaman penjajahan belanda sekitar 1911-1933 Pemerintah 

Hindia Belanda membagi wilayah onder distrik Mambulo, meliputi Kampung 

Rate-rate dan sekitarnya, kampung Aere/Poli-polia Kampung  Wonuambuteo dan 

kampung Tokai dan Andowengga, pembagian wilayah inilah yang menjadi cikal 

bakal Wilayah Kolaka Timur 

       Pada bulan september Tahun 1959 melalui radio Republik Indonesia 

Makassar Undang-undang nomor 29 Tahun 1979 Tentang pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II di Sulawesi Di mana Kolaka Menjadi salah satu kabupaten 

diantara 37 (Tiga Puluh Tujuh) kabupaten yang diumumkan. 

       Ide, inisiasi untuk menggas pembentukan Kolaka Timur dimulai Akhir 

januari 2004 yang digagas oleh tokoh masyarakat Kolaka Timur, Kemudian 

diadakan pertemuan pada tanggal 4 Februari 2004 di Aula BPD Provinsi Sulawesi 

Tenggara, sehingga terbentuk panitia kerja, Sebelum melakukan pemebentukan 

panitia kerja para tokoh tersebut menemui para Camat. Dalam rangka deklarasi 

dibentuklah Panitia Akbar dan Rapat Akbar tersebut dapat terlaksana dengan Baik 

bahkan menjadi penyemangat perjuangan Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur 

Selanjutntya. 
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C. Letak Geografis, Luas Areal dan Iklim dan Topografi Lahan 

Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

a. Letak dan Luas Wilayah 

       Kelurahan Atuka merupakan salah satu dari 7 desa dan 4 Kelurahan di 

Wilayah Kecamatan Ladongi dengan luas ± 14.00 km yang terdiri dari daratan 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ladongi Kecamatan Ladongi 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Welala Kecamatan Ladongi 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pembiyoha Kecamatan Ladongi 

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Wundulako Kecamatan 

Wundulako 

b. Iklim dan Topografi Lahan 

       Sebagaimana dengan Desa/Kelurahan lain di wilayah Kelurahan Atula, 

Kecamatan Ladongi beriklim Tropis 2 musim, yaitu musin hujan dan musin 

kemarau. Dan dari tingkat kesuburan tanahnya sangat potensial untuk 

pengembangan beberapa sektor komoditi unggulan yaitu pertanian tanaman 

pangan dan perkebunan pada umumnya, khususnya tanaman perkebunan kakao 

dan tanaman padi sawah. Disamping itu tanaman buah dan sayuran serta 

peternakan. 
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D. Estafet Kepemimpinan Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur 

       Semenjak berdirinya Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timurtahun 1987 hingga akhir tahun 2021 kelurahn tersebut telah mengalami 

pergantian kepemimpinan. Adapun nama-nama tokoh yang pernag memimpin 

Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai 

berikut: 

a. Bapak Matta 

b. Bapak Dadang Suryana 

c. Bapak Sarmin Abas 

d. Bapak Zion Nico Sidupa 

e. Bapak Hasbiyanto 

f. Bapak Arjun Hamzah 

g. Ibu Siti Nurhayati. K. S. Sos 
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Lampiran 2. Instrumen Wawancara 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

  NAMA         : 

  UMUR        : 

  TANGGAL WAWANCARA : 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah anda suka mengikuti style berjilbab? Mengapa?  

2 Style jilbab apa yang Anda sukai?  

3 Kenapa Anda menyukai style jilbab tersebut?  

4 Apakah Anda menggunakan jilbab karena tahu akan 

hukum menggunakan jilbab ? 

 

5 Apakah dengan Anda menggunakan jilbab Anda merasa 

cantik? 

 

6 Apakah Anda menggunakan jilbab karena Anda mampu 

membeli style jilbab? 

 

7 Apakah Anda menggunakan jilbab karena Anda merasa 

nyaman jika menggunakan jilbab? 

 

8 Apakah Anda menggunakan jilbab karena sudah siap dan 

konsisten menggunakan jilbab? 

 

9 Apakah Anda menggunakan jilbab memang ada dorongan 

dari keluarga Anda? 

 

10 Apakah Anda bersekolah yang mewajibkan Anda 

menggunakan jilbab?   
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11 Apakah Anda menggunakan jilbab karena melihat artis 

idola Anda menggunakan jilbab 

 

12 Apakah Anda menggunakan jilbab karena melihat teman 

atau sahabat Anda menggunakan jilbab? 

 

13 Apakah anda dalam berjilbab hanya memakai jilbab pada 

saat di sekolah saja atau disemua aktivitas anda sehari-

hari? 

 

 

Lampiran 3. Pedoman Observasi Style Jilbab 

No Style Jilbab % Tidak Iya 

1 Jilbab syar’i    

2 Jilbab syar’i kekinian    

3 Jilbab pashmina    

4 Jilbab pashmina inner    

5 Jilbab pashmina plisket    

6 Jilbab instan bergo    

7 Jilbab bella square atau segi empat    
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Lampiran 4. Hasil Wawancara Remaja Kelurahan Atula Kecamatan 

Ladongi Kabupaten Kolaka Timur  

No Pertanyaan Petikan Wawancara 

1 Apakah anda suka mengikuti 

style berjilbab? Mengapa? 

“ iya kak, saya suka mengikuti style jilbab 

sekarang ini yang mana dimana modelnya 

bagus-bagus kak.” (Cindy Handayani 17 

Tahun, Selasa 08 Februari 2022) 

“iya saya suka kak, mengikuti style 

berjilbab yang stylenya bagus-bagus kak.” 

(Ayu Caca Aminah 17 Tahun, Rabu 09 

Februari 2022) 

“ saya suka kak karena banyak modelnya 

kak.” (Widi Astuti 17 Tahun, 08 Februari 

2022) 

“iya kak saya suka mengikuti style jilbab 

sekarang ini, karena stylenya yang 

modelnya bagus-bagus kak.” (Arni Esa 

Saputri 17 Tahun, Kamis 10 Februari 

2022) 

“iya kak. Saya suka mengikuti style jilbab 

saat ini. Dimana stylenya sangat cocok 

buat remaja-remaja dan tidak ketinggalan 

zaman.” (Salsabila Azzahrah 16 Tahun, 

Kamis 10 Februari 2022) 
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“tidak kak, saya tidak terlalu suka 

mengikuti perkembangan jilbab kak. Saya 

hanya menggunakan jilbab yang simpel-

simpel saja kak.” (Sitti Khodijah 15 Tahun, 

Kamis 10 Februari 2022) 

“iya kak, karena style jilbab sekarang ini 

modelnya kekinian kak cocok buat remaja 

seumuran saya kak.” (Riska Umrah 18 

Tahun, 10 Februari 2022) 

“kalau dibilang mengikuti tidak terlalu 

juga kak, karena saya tidak menggunakan 

style jilbab yang bermacam-macam kak” 

(Lina Hardianti 18 Tahun, 08 Februari 

2022) 

“tidak kak saya bahkan tidak mengetahui 

jenis-jenis jilbab style apa saja yang 

sedang marak dipasaran kak.” ( Leli Lia 

Wati 18 Tahun Kamis 12 Februari 2022) 

“ tidak kak saya tidak mengikuti atau 

menggunakan style jilbab sekarang ini 

dikarenakan banyak style yang menurut 

saya pendek kak jilbabnya.” (Yuni 

Anjarwati 15 Tahun, 12 Februari 2022) 

“tidak kak, karena tidak terlalu suka style 
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jilbab yang sedang viral-viral ini.’ ( Nur 

Istiqamah 18 Tahun, 12 Februari 2022) 

2 Style jilbab apa yang Anda 

sukai? 

“pashmina inner kak” (Cindy Handayani 

17 Tahun, 08 Februari 2022) 

“pashmina plisket kak” (Ayu Caca Aminah 

17 Tahun, 10 Februari 2022) 

“jilbab pashmina kak” (Widi Astuti 17 

Tahun, 08 Februari 2022) 

“style jilbab syar’i kak” (Yuni Anjarwati 

15 Tahun, 12 Februari 2022) 

“jilbab syar’i kak” (Nur Istiqamah 18 

Tahun, 12 Februari 2022) 

“style jilbab bella kak” (Salsabilla Azzahra 

16 Tahun, 10 Februari 2022) 

“jilbab segi empat kak” (Arni Esa Saputri 

17 Tahun, 10 Februari 2022) 

“style jilbab instan bergo kak” (Leli Lia 

Wati 18 Tahun 2022) 

”jilbab bergo kak” (Sitti Khodijah 16 

Tahun, 10 Februari 2022) 

“jilbab instan bergo kak” (Riska Umrah 18 

Tahun, 12 Februari 2022) 

3 Kenapa Anda menyukai 

style jilbab tersebut? 

“style jilbab yang saya sukai dan paling 

saya gunakan adalah jilbab syar’i kak, 



 

111 
 

dimana dengan menggunakan jilbab ini 

saya merasa bahwa saya sudah menutup 

aurat saya secara sempurna, dikarenakan 

juga warna dari jilbab syar’i ini yang 

kalem-kalem dan modelnya yang tidak 

ribet jika digunakan. Rasa percaya diri 

saya lebih kuat jika saya menggunakan 

jilbab syar’i ini. Bahkan dengan 

perkembangan zaman sekarang yang 

banyak menyuguhkan berbagai style jilbab 

tapi alhamdulillah kak saya masih sangat 

nyaman menggunakan jilbab syar’i ini. 

Karena di sekolah saya juga tidak ada 

larangan jika saya menggunakan jilbab 

syar’i maka dari itu saya terbiasa dan 

nyaman menggunakan style jilbab syar’i 

ini.” (Yuni Anjarwati 15 Tahun, 12 

Februari 2022). 

“style jilbab yang paling saya sukai adalah 

style jilbab syar’i ini kak, karena model 

dan bahannya yang nyaman 

digunakan.Bahkan jilbab syar’i ini mampu 

menutupi aurat saya secara sempurna. 

Dengan hal itu menambah saya makin 
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cinta dengan style jilbab ini kak. Modelnya 

yang tidak jadul juga kak dan harganya 

yang tidak terlalu mahal juga kak, apalagi 

warna-warnanya yang gelap dan kalem-

kalem.”(Nur Istiqamah 18 tahun, 12 

Februari 2022) 

“dalam menggunakan jilbab saya kak 

sangat menyukai jilbab yang banyak 

hiasan atau model-model tambahan seperti 

rawis-rawis ataupun layer, yang dimana 

dalam menggunakannya saya tetap 

memperhatikan yang sampai menutupi 

dada. Karena orang tua saya yang akan 

bawel jika saya tidak menutupi dada saja 

jika menggunakan jilbab, maka dari itu 

biarpun saya menggunakan jilbab yang 

syar’i tetapi saya tetap modis dalam 

memilihnya, saya suka warna-warna yang 

terang tetapi tidak terkesan nora bagi saya 

kak. Seperti yang saya pakai ini kak jilbab 

syar’i 2layer yang warnanya ada 2 

sehingga membuat saya merasa mengikuti 

style jilbab masa kini”. (Lina Hardianty 18 

tahun, 08 Februari 2021). 



 

113 
 

“dengan beragamnya style jilbab yang ada 

saya sudah banyak menggunakan style 

jilbab yang ada, tapi kak saya lebih 

nyaman menggunakan jilbab pashmina ini. 

Yang bilamana saya menggunakan style 

jilbab ini saya merasa muka saya yang 

agak lonjong ini cocok menggunakan style 

ini kak, dengan menggunakan jilbab ini 

dalam sehari-hari ataupun berpergian jauh 

saya merasa lebih percaya diri, jilbab 

pashmina inipun bisa di model untk 

menutup dada saya, bisa juga di model lilit 

untu berpergian ke acara-acara, jadi jilbab 

ini tidak hanya untuk kegiatan sehari-hari. 

Tapi juga bisa digunakan saat acara kak. 

Warna-warna dari jilbab pashmina ini juga 

yang membuat saya sangat menyukainya. 

Jilbabnya juga mudah diatur dan mudah di 

setrika, apalagi buat umur-umur kaya saya 

ini kak sangat cocok untuk digunakan kak 

dan harganya juga yang murah-meriah.”  

(Widi Astuti 17 Tahun, 08 Februari 2022) 

“style jilbab yang paling saya sukai kak 

style jilbab pashmina inner, dimana jilbab 
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pashmina inner ini sangat cocok digunakan 

di wajah saya yang tembem ini. Pashmina 

inner ini membuat saya merasa percaya 

diri dalam mengekspresikan penampilan 

saya dalam kehidupan sehari-hari. Dimana 

pashmina ini sudah ada innernya yang 

membuat rambut saya tidak akan terlihat, 

karena sudah dilindungi oleh inner yang 

ada di dalam jilbab. Cara penggunaannya 

yang mudah, dengan melihat 

perkembangan style jilbab yang ada saya 

merasa lebih nyaman, cantik dan betah 

menggunakan style jilbab pashmina inner 

ini.” (Cindy Handayani 17 Tahun, 08 

Februari 2022) 

“style jilbab yang paling saya sukai adalah 

pashmina plisket seperti yang sayan 

gunakan ini kak, dimana bahan yang 

digunakan pashmina plisket ini sangat 

mudah menyatu dengan wajah kak, 

contohnya lipitannya ini membantu untuk 

membuat muka agar terlihat tembem kak. 

Rasa percaya diri mulai muncul bilamna 

saya menggunakan pashmina plisket ini 



 

115 
 

untuk berpergian, saya kadang tidak 

percaya diri jika menggunakan style jilbab 

lain, tapi entah kenapa kalau menggunakan 

pashmina plisket ini sangat nyaman dan 

ukurannya juga bisa untuk menutupi dada 

kak.” (Ayu Caca Aminah 17 Tahun, 10 

Februari 2022) 

“saya kak adalah orang malas mengikuti 

perkembangan style jilbab yang ada, 

dimana saya ini tidak tertarik untuk 

mengikuti style jilbab yang menurut saya 

ribet dalam penggunaannya, jadi saya lebih 

memilih untuk menggunakan jilbab yang 

simpel yang bisa digunakan untuk pergi 

sekolah, jalan-jalan dan acara kelarga. 

Seperti saya ini yang masih anak SMA jadi 

saya lebih menyukai jilbab bergo yang 

langsung bisa satu kali pakai dan modelnya 

yang simpel ini kak.” (Sitti Khodijah 16 

Tahun, 10 Februari 2022) 

“style jilbab yang sering saya gunakan itu 

jilbab bergo kak, modelnya yang simpel 

dan tidak membuat saya ribet jika dalam 

keadaan buru-buru, seperti halnya kemarin 
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inikan saya kuliah inline jadi saya itu 

malas ribet kak, jadi saya lebh senang 

menggunakan style jilbab bergo ini, yang 

mana modelnya juga simpel dan tidak 

berbelit-belit kak” (Riska Umrah 18 

Tahun, 10 Februari 2020) 

“jilbab bergo adalah style jilbab yang 

paling saya sukai kak, semenjak muncul 

style jilbab ini saya mulai tertarik untuk 

membelinya kak. Karena modelnya yang 

simpel, sama seperti saya orangnya yang 

malas ribet kak. Jadi style jilbab bergo ini 

adalah jalan saya untuk terus 

menggunakan jilbab kak.” (Leli Lia Wati 

18 Tahun 12 Februari 2022) 

“saya kak sangat menyukai style jilbab 

segiempat atau bella ini, karena style jilbab 

ini sangat cocok saya gunakan untuk ke 

sekolah dan aktivitas di luar rumah. 

Dimana untuk usia seperti saya ini sangat 

nyaman untuk menggunakannya. Bukan 

hanya harganya yang murah tapi bahannya 

juga mudah diatur saat digunakan”. 

(Salsabilla Azzahra 16 Tahun, 10 Februari 
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2022) 

“diantara banyaknya style jilbab yang 

pernah saya coba kak, saya paling setia 

dengan style jilbab segiempat atau bella 

ini. Mungkin karena sudah terbiasa 

mungkin ya kak saya menggunakannya di 

sekolah, jadi saat aktivitas di luar sekolah 

saya juga menggunakan style jilbab 

segiempat atau bella ini kak, dimana model 

dan stylenya yang tidak pernah ketinggalan 

zaman, bahkan dikasih model bentuk apa 

saja selalu bagus kak.” (Arni Esa Saputri 

17 Tahun, 10 Februari 2022) 

4 Apakah Anda menggunakan 

jilbab karena tahu akan 

hukum menggunakan jilbab 

? 

“saya termotivasi menggunakan jilbab 

karena saya tahu bahwa agama 

mewajibkan seorang muslimah 

menggunakan jilbab dan juga dorongan 

orangtua kak  di keluarga saya 

menggunakan jilbab sudah menjadi 

kebiasaaan, dan bisa dikatakan kebiasaan 

itu sudah menjadi aturan tersirat.” (Nur 

Istiqamah 18 Tahun, 12 Februari 2022) 

5 Apakah dengan Anda 

menggunakan jilbab Anda 

“ ia kak saya merasa nyaman dan lebih PD 

saja jika saya menggunakan jilbab dengan 
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merasa cantik? berbagai style yang saya sukai, ataupun 

yang cocok di muka saya. Sehingga jika 

saya menggunakan jilbab dengan style 

yang membuat muka saya bulat saya lebih 

merasa cantik dan PD. Dengan jilbab 

pashmina yang lebih membuat saya merasa 

percaya diri dan cantik. (Cindy Handayani, 

08 Februari 2022). 

“sebagai remaja kak, saya makin 

memperhatikan penampilan saya terlebih 

jika saya keluar rumah pasti saya akan 

menutup aurat saya dengan menggunakan 

style jilbab yang saya sukai dan bagus jika 

saya gunakan. Dimana saya merasa cantik 

jika saya menggunakan style jilbab bella 

yang dimana model yang simpel dan 

ukurannya yang standar yang membuat 

saya merasa nyaman dan cantik 

menggunakan jilbab. Karena penampilan 

adalah nomor satu ketika kita beranjak 

remaja”. (Salsabilla Azzahra 16 Tahun, 10 

Februari 2022) 

6 Apakah Anda menggunakan 

jilbab karena Anda mampu 

“ ia kak saya termotivasi menggunakan 

berbagai style jilbab dikarenakan harganya 
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membeli style jilbab? yang tidak terlalu mahal, sesuai dengan 

kantong pelajar. Dimana jika saya ingin 

membeli style jilbab yang saya sukai 

terkadang saya menyisipkan uang 

pemberian dari orang tua saya jika jilbab 

yang ingin saya beli harganya agak sedikit 

murah seperti style jilbab yang saya sukai 

ialah pashmina. Namun, jika harga 

jilbabnya agak sedikit mahal bagi saya 

maka saya akan meminta kepada orang tua 

saya. Tapi jilbab itu tidak terlalu mahal 

kisaran harga Rp-,45.000-an. Saya sangat 

menyukai harga dan style jilbab saat ini 

bukan hanya harganya murah namun 

stylenya moderen dan terkesan tidak 

kampungan.” (Widi Astuti 17 Tahun, 08 

Februari 2022). 

7 Apakah Anda menggunakan 

jilbab karena Anda merasa 

nyaman jika menggunakan 

jilbab? 

“ iya kak jika saya menggunakan style 

jilbab pashmina plisket ini saya merasa 

lebih nyaman dan percaya diri. Dimana 

jilbab ini modelnya yang sangat bervariasi 

namun mudah digunakan. Contohnya jika 

saya menggunakan style jilbab ini saya 

merasa kepala saya tertutup dengan 
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sempurna dimana kedua sisi jilbab ini 

panjang sehingga belakang kepala saya 

tertutup/terbungkus dengan lengkungan 

dari sisi jilbabnya. Saya merasa sangat 

nyaman jika style jilbab pashmina plisket 

ini saya gunakan hari-hari untuk keluar 

rumah.” (Ayu Caca Aminah 17 Tahun, 09 

Februari 2022). 

“iya kak saya sangat nyaman jika 

menggunakan style jilbab syar’i dalam 

kehidupan sehari-hari saya. Dimana 

dengan menggunakan style jilbab syar’i ini 

saya merasa hati dan perasaan saya merasa 

nyaman dimana ketika saya telah 

mendengar ceramah bahwa jika kita 

menutup aurat kita secara sempurna maka 

kita akan menyelamatkan orangtua dan 

saudara laki-laki kita di akhirat nanti. 

Dengan rasa nyaman menggunakan jilbab 

saya merasa saya terhindar dari fitnah 

dunia dimana laki-laki sudah tidak ada 

yang menggoda lagi jika saya 

menggunakan jilbab syar’i yang menutupi 

secara sempurna.” (Yuni Anjarwati 15 
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Tahun, 12 Februari 2022). 

8 Apakah Anda menggunakan 

jilbab karena sudah siap dan 

konsisten menggunakan 

jilbab? 

 “ kami termotivasi menggunakan jilbab 

karena dalam dalam diri kami sudah 

konsisten dalam menggunakan jilbab 

karena saya sudah mengetahui hukum 

dalam menggunakan jilbab.”(Cindy 

Handayani (17 Tahun) dan Widi Astuti (17 

Tahun) : 08 Februari 2022). 

 “ ia kak kami mendapatkan dorongan dari 

dalam diri bahwa kami sudah konsisten 

dan siap dalam menggunakan jilbab untuk 

menutut aurat dengan berbagai style yang 

kita sukai dengan harapan dengan kesiapan 

ini kami akan konsisten dalam 

menggunakan jilbab dengan berbagai 

style.” (Riska Umrah (18 Tahun), Yeni 

Anjarwati (15 Tahun), Sitti Khodijah (16 

Tahun), Leli Lia Wati (18 Tahun) dan Arni 

Esa Saputri (17 Tahun)  

“ iya kak kami merasa rasa siap dan 

konsisten ini memotivasi kami untuk tidak 

buka pasang dalam berjilbab, dengan ilmu 

yang sudah kita dapat bahwa jika kami 

sudah baligh maka kami harus 
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berkonsisten dalam menggunakan jilbab, 

dikarenkan hukumnya sudah wajib.” (Nur 

Istiqamah (17 Tahun), Lina Hardianti (18 

Tahun), Ayu Caca Aminah (17 Tahun) dan 

Salsabila Azzahrah (15 Tahun 

9 Apakah Anda menggunakan 

jilbab memang ada dorongan 

dari keluarga Anda? 

 “ ia kak di keluarga saya menggunakan 

jilbab sudah menjadi kebiasaaan, dan bisa 

dikatakan kebiasaan itu sudah menjadi 

aturan tersirat”. (Nur Istiqamah (17 Tahun) 

12 Februari 2022) 

“ sebagai keluarga Islam menggunakan 

jilbab sudah menjadi aturan yang harus 

dipatuhi, apalagi bapak saya guru mengaji 

kak jadi kalau ada anggota keluarga yang 

tidak menggunakan jilbab pasti akan 

marah-marah.” (Lina Hardianti 18 Tahun 

08 Februari 2022) 

Sitti Khodijah (16 Tahun) : “di keluarga 

saya menggunakan jilbab sudah menjadi 

keharusan, jadi mau enggak mau harus 

menggunakan jilbab. (Sitti Khodijah 15 

Tahun, 10 Februari 2022). 

10 Apakah Anda bersekolah 

yang mewajibkan Anda 

“ saya kuliah di kampus yang mewajibkan 

untuk menggunakan jilbab kak, akhirnya 
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menggunakan jilbab?   kami sebagai mahasiswi mau enngak mau 

harus menggunakan walaupun di luar 

kampus ada yang enggak pake jilbab, dan 

ternyata setelah agak lama menggunakan 

jilbab akhirnya kami merasakan nyaman 

juga menggunakan jilbab”. (Riska Umrah 

18 Tahun, 12 Februari 2022). 

11 Apakah Anda menggunakan 

jilbab karena melihat artis 

idola Anda menggunakan 

jilbab? 

“ia kak semenjak munculnya Fatin di acara 

pencariab bakat “penyanyi”. Dia lebih 

cantik dibandingkan dengan yang lain, 

semenjak itu saya lebih menyukai artis 

yangmenggunakan jilbab, sama juga 

seperti pemain sinetron Dinda Hauw, itu 

juga salah satu yang membuat saya lebih 

senang menggunakan jilbab. (Arni Esa 

Saputri 17 Tahun, 10 Februari 2022). 

12 Apakah Anda menggunakan 

jilbab karena melihat teman 

atau sahabat Anda 

menggunakan jilbab? 

“saya menggunakan jilbab ini kak 

termotivasi karena lingkungan pertemanan 

saya. Dimana teman-teman terdekat sudah 

pada menggunakan jilbab semua bagi yang 

muslim. Jadi dalam diri sayapun terdorong 

untuk menggunakan jilbab, karena saya 

sudah malu jika tidak menggunakan jilbab 

kak, sehingga saya menggunakan jilba 
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bergo ini untuk menutupi aurat saya kak.” 

(Leli Lia Wati 18 Tahun, 12 Februari 

2022) 

“saya kak mulai menggunakan jilbab ini 

karena termotivasi dari lingkungan 

pertemanan saya, yang mana semenjak 

kami SMA teman-teman saya itu sudah 

pada mulai menggunakan jilbab, jadi saya 

juga otomatis terpengaruhi dari lingkungan 

pertemanan saya, sehingga jika keluar 

rumah juga saya sudah menggunakan 

jilbab dengan style jilbab yang saya sukai 

yaitu style jilbab pashmina plisket kak. 

Karena dalm pertemanan kami ini ada 

salah satu teman kami yang selalu 

mengingatkan untuk menutup aurat kak 

yaitu dengan berjilbab kak.” Ayu Caca 

Aminah 17 Tahun 10 Februari 2022) 

13 Apakah anda dalam 

berjilbab hanya memakai 

jilbab pada saat di sekolah 

saja atau disemua aktivitas 

anda sehari-hari? 

“iya kak saya menggunakan jilbab disemua 

aktivitas saya sehari-hari kak.”(Yuni 

Anjarwati 15 Tahun 12 Februari 2022) 

“iya kak saya menggunkaan jilbab dalam 

aktivitas saya sehari-hari di luar rumah 

kak.”(Nur Istiqamah 18 Tahun, 12 



 

125 
 

Februari 2022) 

“iya kak saya menggunakan jilbab jika 

hendak keluar rumah dan ke kampus 

kak.”(Lina Hardianti 18 Tahun, 08 

Februari 2022) 

“saya menggunakan jilbab jika saya keluar 

rumah kak begitu juga di sekolah kak.” 

(Widi Astuti 17 Tahun, 08 Februari 2022) 

“saya menggunakan jilbab jika akan keluar 

rumah dan di sekolah juga kak”. ( Cindy 

Handayani 17 Tahun, 08 Februari 2022) 

“saya menggunakan jilbab setiap hendak 

berpergian kak, dan juga di sekolah saya 

tetap menggunakan jilbab kak.”(Ayu Caca 

Aminah 17 Tahun, 10 Februari 2022) 

“saya menggunakan jilbab kak bukan 

hanya di sekolah saja kak tapi dalam 

kegiatan sehari-hari juga kak.”(Sitti 

Khodijah 16 Tahun,10 Februari 2022) 

“saya menggunakan jilbab jika kegiatan 

diluar dan ke kampus juga kak.”(Riska 

Umrah 18 Tahun, 10 Februari 2022) 
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Lampiran 5. Hasil Dokumentasi Wawancara Dan Observasi 

 

Foto Bersama Staf Bappeda Litbang Kolaka Timur 

 

Foto Kantor Lurah Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timur 

 

Foto Bersama Staf Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timur 
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Foto Kantor Camat Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timur 

 

Foto Bersama Staf Camat Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten 

Kolaka Timur 

 

Kantor Gedung Olahraga Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 
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Foto Masjid Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur 

 

Foto Wawancara Bersama Widi Astuti style jilbab pashmina (18 Tahun) 

 

Foto Wawancara Bersama Nur Istiqamah style jilbab syar’i (17 Tahun) 

 

Foto Wawancara Bersama Yuni Anjarwati style jilbab syar’i (15 Tahun) 
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Foto Wawancara Bersama Leli Lia Wati style jibab instan bergo (18 Tahun) 

 

Foto Wawancara Bersama Ayu Saputri style jilbab pashmina plisket (17 Tahun) 

 

Foto  Wawancara Bersama Salsabila Azzahra style jilbab bella square atau jilbab 

segi empat (16 Tahun) 
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Foto Wawancara Bersama Lina Hardianti style jilbab syar’i kekinian (18 Tahun) 

 

Foto  Wawancara Bersama Arni Esa Saputri style jilbab bella square atau jilbab 

segi empat (17 Tahun) 

 

Foto Wawancara Bersama Riska Umrah style jilbab instan bergo (18 Tahun) 
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Foto Wawancara Bersama Sitti Khodijah style jilbab instan bergo (16 Tahun) 

 

Foto Wawancara Bersama Cindy Handayani style jilbab pashmina inner (17 

Tahun) 
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Lampiran 6. Halaman Persetujuan Seminar Proposal  
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Lampiran 7. Pengesahan Seminar Proposal 

 

 

 

 

 



 

134 
 

Lampiran 8. Surat Izin Meneliti Dari Kampus Institut Agama Islam Negeri  

Kendari 
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Lampiran 9. Surat Izin Penelitian Dari Badan Penelitian Dan  

Pengembangan Kendari 
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Lampiran 10. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian Di  

Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka  

Timur 
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Lampiran 11. Persetujuan Pembimbing Seminar Hasil Penelitian 
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Lampiran 12. Pengesahan Seminar Hasil 
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Lampiran 13. Daftar Nama Informan 

NO NAMA UMUR 

1 Cindy Handayani 17 Tahun 

2 Lina Hardianti 18 Tahun 

3 Riska Umrah 18 Tahun 

4 Widi Astuti 17 Tahun 

5 Arni Esa Saputri 17 Tahun 

6 Sitti Khodijah 16 Tahun 

7 Nur Istiqamah 17 Tahun 

8 Leli Lia Wati 18 Tahun 

9 Yuni Anjarwati 15 Tahun 

10 Ayu Caca Aminah 17 Tahun 

11 Salsabilla Azzahrah 15 Tahun 
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