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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan atau dorongan yang 

menggerakkan individu untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa tujuan 

dari tingkat tertentu, atau dengan kata lain motif  menyebabkan timbulnya 

semacam kekuatan agar individu itu berbuat, bertindak atau bertingkah laku
1
.  

Motivasi juga diartikan sebagai suatu tenaga atau faktor yang 

terdapat dalam diri manusia yang menimbulkan, menggerakkan dan 

mengorganisasikan tingkah lakunya. Sedangkan kata motif adalah suatu 

alasan atau dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan 

sesuatu dan bersikap tertentu
2
. 

Indonesia merupakan negara berketuhanan yang mengakui enam 

agama resmi. Yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu Buddha dan Konghucu. 

Saat ini, Indonesia memiliki penduduk lebih dari 237 juta jiwa dan pemeluk 

agama Islam tetap menempati urutan terdepan dari sekian banyak agama dan 

keyakinan yang ada.
3
 

Islam adalah agama yang syamil, dimana segala aspek kehidupan 

diatur, mulai dari  yang paling mendasar seperti aqidah dan ibadah hingga 
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aspek yang bagi sebagian orang dipandang remeh, seperti adab makan, 

minum ataupun mandi. Begitupun dalam masalah berpakaian.
4
 

Trend pakaian muslim kini tampak semakin marak, tidak hanya 

dalam pertemuan-pertemuan khusus yang bernuansa religius, misalnya 

pengajian, melainkan juga dalam acara ulang tahun, pernikahan, arisan dan 

acara resepsi lainnya. Remaja muslim, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu dan bapak-

bapak dengan suka ria dan percaya diri memakainya dalam setiap kali 

menghadiri acara dengan desain, mode dan warna kain yang harmonis.  

Di pagi hari kalau kita berada di pinggir jalan, kita saksikan hilir 

mudiknya para pelajar dan mahasiswa berangkat ke sekolah dan kampus, 

serta pegawai berangkat ke kantor tempat kerjanya, dengan menggunakan 

pakaian muslim. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang sudah memberikan 

apresiasi terhadap karyawan-karyawati, khususnya bagi karyawati untuk 

memakai busana muslimah dalam bekerja, sehingga setiap pergantian jam 

kerja perusahaan mudah menemukan karyawati yang memakai busana 

muslimah. Begitu juga di instansi pemerintah, menunjukkan hal yang sama. 

Perkembangan jumlah pemakai busana muslimah di kampus-

kampus, baik negeri maupun swasta juga menunjukkan peningkatan yang luar 

biasa. Termasuk Universitas Muhammadiyah Surakarta yang merupakan 

universitas Islam swasta terkemuka di Jawa Tengah, mayoritas mahasiswinya 

memakai busana muslimah. Hal ini dapat dijumpai di ruang kelas, 

perpustakaan, kantin dan di jalan sekitar kampus. Dari tahun ke tahun jumlah 
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mahasiswi yang memakai busana muslimah semakin meningkat. Tidak hanya 

mahasiswi, ternyata dosen dan karyawatinya pun juga menunjukkan hal yang 

sama. Namun kadang masih ada yang belum memenuhi standar syar’i.  

Semakin banyaknya wanita memakai busana muslimah, menandakan 

ada kesadaran agama yang meningkat. Ajaran-ajaran agama dipercaya 

mampu membawa umatnya ke arah yang lebih baik, dan diyakini bahwa 

berbusana muslimah merupakan bentuk ibadah, karena melaksanakan 

perintah Allah. Semua perintah Allah apabila dilaksanakan sepenuh hati akan 

membawa kebaikan bagi yang melaksanakan maupun lingkungan sosialnya. 

Munculnya pelecehan terhadap wanita antara lain disebabkan wanita tidak 

melaksanakan perintah Allah dalam hal berpakaian, terlalu murah menjual 

auratnya untuk laki-laki yang bukan mahramnya.  

Berbusana muslimah juga bentuk pengamalan akhlaq terhadap 

dirinya sendiri, menghargai dan menghormati harkat dan martabat dirinya 

sendiri. Berharga dan terhormatnya seseorang terletak pada lidahnya, serta 

berharga dan terhormatnya badan jasmani terletak pada pakaian yang 

dikenakannya.
5
 

Busana muslimah merupakan busana wajib bagi seorang muslimah. 

Adapun diantara hikmah pensyariatannya adalah agar wanita muslimah lebih 

mudah dikenali dan tidak mendapat perlakuan buruk. Dalam Islam busana 

muslimah lebih sering disebutnya dengan jilbab atau hijab. Hal ini 

sebagaimana tercantum dalam firman-Nya:  
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Artinya : 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.
6
 

 

Fenomena busana muslimah di Indonesia secara historis terjadi 

bersamaan dengan revolusi Islam Iran yang dipimpin oleh Ayatullah 

Khomeini melawan kekejaman Savak dengan polisi rahasianya Syah Reza 

Pahlevi pada tahun 1979. Semenjak itu simbol-simbol kekuatan Khomeini, 

seperti foto Imam Khomeini dan komunitas Black Veil menjadi trend di 

kalangan generasi muda Islam seluruh dunia. Busana muslimah pun mulai 

menghiasi kampus dunia Islam, tidak terkecuali Indonesia. Identitas busana 

muslimah bagai lambang kemenangan
7
.  

Di era 1980-1990-an, busana muslimah boleh dikatakan seperti 

simbol gerakan baru keagamaan di Indonesia, dimana kaum muda di 

kalangan mahasiswa dan pelajar cenderung melakukan purifikasi dalam sikap 

keberagamaan mereka, termasuk dalam hal berbusana.
8
 Sebelum dikeluarkan 

SK Dirjen Dikdasmen no.100/1991 tentang seragam sekolah, seluruh siswi 

SLTA/SLTP dilarang memakai busana muslimah di lingkungan sekolah, 
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sehingga bagi pelajar yang sudah memiliki kesadaran memakai busana 

muslimah ketika memasuki area sekolah mereka harus melepasnya. Para 

pelajar dan mahasiswa juga dilarang memasang fotonya yang berkerudung di 

ijazah. Seluruh karyawan pun di dalam lingkungan kerjanya, baik instansi 

pemerintah maupun swasta, diancam akan di-PHK (Pemutusan Hubungan 

Kerja) jika masih menggunakan kerudung.
9
  

Seiring dengan perjalanan zaman, ternyata penggunaan busana 

muslimah di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Tampak banyak oleh 

kita mahasiswi dan pelajar yang mengenakan jilbab ditempat mereka belajar, 

baik yang berada di lembaga pendidikan negeri maupun swasta. Bahkan guru 

atau dosen mereka berbusana muslimah.  

Sejalan dengan hal itu, memasuki abad 21, terjadi fenomena yang 

menggembirakan. Pemakaian busana muslimah semakin marak di berbagai 

kalangan, melintasi batas-batas kalangan pelajar dan mahasiswi sebagai 

pelopor. Busana muslimah mulai menjadi trend perempuan muslimah. 

Kalangan eksekutif dan profesional, bahkan sampai para politikus perempuan 

mulai mengenakan busana muslimah. Terakhir pemakaian busana muslimah 

merambat sampai di kalangan artis, yang merupakan trend center para 

remaja.  

Ketika artis marak berbusana muslimah, mempunyai dampak positif 

semakin banyak orang yang memakai busana muslimah karena artis telah 

menjadi public figure dan idola masyarakat.  
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Bersamaan dengan kegembiraan akan maraknya pemakaian busana 

muslimah di berbagai kalangan itu, terjadi pula keprihatinan yang merupakan 

dampak negatif karena menjadikan artis sebagai panutan. Dengan 

keterbatasan pemahaman tentang syariat busana muslimah, maka yang 

berkembang di masyarakat pun tidak sesuai dengan ajaran Islam yang 

kemudian terakumulasi dengan istilah yang terkenal saat ini yakni “jilbab 

gaul”. Pada dasarnya prinsip jilbab gaul
10

 yang terpenting adalah memakai 

kerudung (untuk menutup rambut), tanpa memperhatikan syarat syar’i 

pakaian yang dipakai olehnya. Contohnya, kepala dibalut kerudung hanya 

sebatas leher, berbaju/berkaos ketat juga tipis/transparan memakai rok tapi 

tipis atau celana jeans/legging yang mencetak lekuk tubuh.   

Melihat perkembangan minat berbusana muslimah yang sangat luar 

biasa di kalangan masyarakat saat ini dan munculnya berbagai fenomena 

berbusana muslimah yang cenderung keluar dari aturan Islam karena tidak 

terpenuhinya syarat syar’i busana yang dikenakan oleh wanita muslim yang 

diakibatkan oleh kurangnya pemahaman akan perintah berbusana muslimah 

itu sendiri dan didukung oleh perkembangan mode busana muslimah yang 

beraneka ragam, membuat penulis merasa tertarik untuk meneliti apa yang 

sebenarnya memotivasi para kaum lemah lembut ini mengenakan busana 

muslimah. Dalam penelitian ini penullis sengaja memilih Fakultas Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai obyek kajian, dengan 

subyeknya adalah mahasiswi angkatan 2010-2013. Sehingga penelitian ini 
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penulis beri judul : “Motivasi Berbusana Muslimah Mahasiswi Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2014” 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang jelas dapat menghindari penumpukan data 

yang tidak diperlukan, sehingga penelitian dapat lebih terarah pada tujuan 

yang ingin dicapai. Perumusan masalah digunakan untuk mengetahui dan 

menegaskan masalah-masalah apa yang hendak diteliti sehingga dapat 

memudahkan penulis dalam mengumpulkan data, menyusun data dan 

menganalisisnya, sehingga penelitian dapat dilakukan secara mendalam dan 

sesuai dengan sasaran yang ditentukan.  

Berdasarkan latar belakang masalah dan paparan yang telah 

dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian 

ini adalah : Apakah yang menjadi motivasi berbusana muslimah mahasiswi 

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 2014 ?  

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi 

mahasiswi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta 

tahun 2014 dalam berbusana muslimah.  

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis maupun praktis. 

Secara teoritis, selain penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

pengembangan wacana keilmuan islam yang berkenaan dengan pensyariatan 
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busana muslimah, diharapkan penelitian ini juga dapat memperbaiki persepsi 

tentang etika berbusana para wanita muslim pada umumnya dan mahasiswi 

Fakultas Agama Islam pada khususnya, terutama dalam hal motivasi 

berbusana muslimah.  

Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi para mahasiswi Fakultas Agama Islam untuk lebih 

mengembangkan kemampuannya dalam mewujudkan kepribadian dengan 

tampilan yang Islami sehingga mampu memberikan contoh-contoh yang baik 

dan benar untuk lingkungan keluarga, kampus dan masyarakat umum.  

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai refrensi 

untuk dikembangkan lagi secara mendalam oleh peneliti selanjutnya, supaya 

lebih bermanfaat bagi semuanya dan juga dapat digunakan sebagai wahana 

dalam memperoleh informasi dan pengetahuan serta pengalaman.  

 

 


