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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menururt Waspodo (2014) Negara Indonesia merupakan negara muslim 

terbesar di dunia, meskipun hanya 88% penduduknya beragama Islam. Besarnya 

jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia tentunya berpengaruh pada kultur 

masyarakatnya, terutama pada kaum perempuan. Sebagian besar kaum perempuan 

atau muslimah di Indonesia menggunakan pakaian panjang atau pakaian 

muslimah dan jilbab sebagai salah satu alternatif untuk menutup aurat, sejak tahun 

80 sampai 90-an jumlah pemakai jilbab terus bertambah hingga sekarang, 

utamanya di kalangan mahasiswa dan pelajar saat jilbab dan busana muslim 

masuk ke Indonesia.  

Kesadaran memakai jilbab sudah mulai tumbuh dan diminati oleh wanita 

muslim di indonesia, mengenakan jilbab sudah bukan lagi sesuatu yang aneh atau 

terlarang di berbagai tempat termasuk di lingkungan sekolah dan di kampus. 

Semakin berkembangnya era globalisasi dan tekonologi pada beberapa wanita 

muslim menggunakan jilbab dengan tujuan untuk mengikuti trend, supaya terlihat 

terlihat lebih modis. Kebanyakan dari wanita muslim memakai jilbab agar terlihat 

lebih Islami, terlihat lebih anggun dan cantik, namun yang sangat di sayangkan 

dari wanita muslimah ini hanyalah mementingkan faktor keindahan dan 

kecantikan saja tanpa memikirkan dan memperdulikan mengenakan jilbab yang 

baik dan benar  (Waspodo, 2014). 
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Wanita beranggapan bahwa penampilan merupakan salah satu hal yang 

penting termasuk juga bagi wanita muslimah, sehingga tidak jarang dari wanita 

muslimah mengenakan jilbab supaya terlihat mengikuti trend model yang ada. 

Keinginan wanita yang ingin selalu tampil menarik dihadapan orang lain tersebut 

dapat membuat wanita muslimah lupa akan cara berjilbab yang benar sesuai 

dengan syariat agama islam (Bio, 2014). Di lingkungan masyarakat indonesia 

sering dilihat ketika seorang wanita muslim yang menutup kepalanya dengan 

mengunakan jilbab namun masih memakai celana ketat dan kaos ketat yang 

menunjukkan lekukan tubuh, tidak menutupi dada dan tidak menutupi pantat. 

Fenomena berpakaian tersebut marak terjadi di indonesia dan sering menjadi 

bahan perbincangan, masyarakat sering menyebut perilaku tersebut dengan 

sebutan jilboob, jilboob adalah gaya pakaian seorang wanita yang berjilbab 

namun masih menggunakan pakaian yang ketat dan tidak sesuai dengan syaria‟at 

agama islam (Waspodo, 2014). 

Menurut Hananto (2014) Jilboob merupakan suatu sindirian bagi mereka 

yang berjilbab namun masih memperlihatkan aurat (dada, pantat atau lekukan 

tubuh), walau sudah memakai hijab banyak di antaranya yang ingin tetap 

menonjolkan bagian-bagian tubuh yang dianggap memiliki kelebihan. Perilaku 

itulah yang membuat remaja perempuan masih memilih pakaian-pakaian ketat 

walaupun sudah menggunakan jilbab, jilbab seharusnya dipakai untuk menutup 

aurat, bukan sekedar pakaian modis atau menarik perhatian lawan jenis. Busana 

muslim yang dikenakan oleh wanita muslimah saat ini sebagian tidak menutupi 

aurat, masih ada saja celah-celah yang menampakkan aurat diantaranya masih ada 
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yang menampakkan leher, lengan, tangan, kaki. Jilbab syar‟i yang sebenarnya 

adalah yang menutup aurat secara sempurna, kecuali muka dan telapak tangan 

saja. Pengertian diatas sesuai dengan firman Allah SWT : 

"Katakanlah kepada wanita beriman, Hendaklah mereka 

menahan pandangan mereka, memelihara kemaluan 

mereka dan jangan menampakkanperhiasan mereka, 

kecuali yang biasa nampak. Hendaklah mereka 

menutupkan khimar mereka ke dada mereka; dan jangan 

menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami 

mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, anak-anak 

mereka, anakanak suami mereka, saudara-saudara 

mereka, anak-anak saudara lakilaki mereka, anak-anak 

saudara perempuan mereka, wanita-wanita muslimah, 

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

laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, 

atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. 

janganlah mereka menghentak-hentakkan kaki mereka 

agar diketahui adanya perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Bertobatlah wahai orang-orang beriman, 

agar kalian beruntung" (Surat An-Nur: 31). 

 

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan istri 

orang-orang beriman, Hendaklah mereka mengulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu 

agar mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak 

diganggu orang. Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang" (Surat  Al-Ahzab: 59). 

 

 
Gambar 1. Contoh Penggunaan Jilboob 
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Gambar 2. Contoh pengunaan jilbab syar'i 
 

Kebanyakan wanita memakai jilbab karena mengikuti  fashion yang 

sedang trend dan berkembang saat ini, hal itu juga berlaku bagi wanita muslimah 

yang sudah berjilbab sejak lama sebab gaya fashion merupakan selera dan stlye 

dari masing – masing orang. Gaya fashion dan style tersebut dapat menjadi 

karakter dan digunakan untuk mengidentifikasi diri baik bagi diri sendiri maupun 

orang lain. Berjilbab adalah salah satu cara perempuan menjalankan ajaran agama, 

ketika seorang perempuan memutuskan memakai jilbab, memakai busana 

tertutup, maka perempuan tersebut telah mengidentifikasikan dirinya atau 

membentuk citra diri sebagai wanita muslimah yang punya tata cara tersendiri 

dalam berbusana. Artinya, gaya busana muslimah selain menunjukkan identitas 

dirinya, gaya personalnya, dengan membentuk citra diri sebagai seorang 
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wanitamuslimah secara tidak langsung akan menunjukkan konsep diri seseorang 

(Hananto, 2014).  

Konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang 

mengenai dirinya, keyakinan seseorang mengenai dirinya bisa berkaitan dengan 

bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik dan lain sebagainya. Konsep diri 

bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul sebab pembentukan konsep diri dapat 

dipengaruhi oleh orang lain melalui interaksi sosial (Sarwono & Mienarno, 2011). 

Menurut Sobur (2013) konsep diri terbentuk karena adanya interaksi individu 

dengan orang lain disekitarnya, apa yang dipresepsi individu lain mengenai diri 

individu tidak terlepas dari peran, dan status sosial. Stuktur peran dan status sosial 

merupakan salah satu ciri dari adanya interaksi individu dengan orang lain dan 

atau individu dengan kelompok.  

Interaksi sosial individu dengan lingkungan masyarakat akan memperoleh 

suatu evaluasi atau penilaian orang lain mengenai individu dan, membentuk suatu 

identitas diri yang dapat mempengaruhi proses perkembangan konsep diri pada 

seorang individu. Konsep diri dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu konsep diri 

akademik dan konsep diri non akademik, konsep diri akademik adalah suatu 

presepsi mengenai kemampuan diri sendiri dalam hal akademik yang meliputi 

pengetahuan, mata pelajaran tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan konsep diri 

non akademik meliputi kondisi fisik serta hubungan atau interaksi individu 

dengan lingkungan sosial (Tang, 2011).  

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan partisipan RW, partisipan 

menyatakan bahwa sebenarnya dirinya menggunakan jilbab hanya karena tuntutan 
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dalam kuliah, sehingga ketika kuliah dan diwajibkan memakai jilbab partisipan 

memakainya dengan seadanya. Artinya partisipan sebenarnya tidak nyaman dan 

merasa tidak percaya diri ketika harus mengenakan jilbab, partisipan merasa 

bahwa ketika mengenakan jilbab dengan celana atau rok panjang membuat dirinya 

merasa gerah, membuat wajahnya terlihat bulat dan membuat rambutnya cepat 

lepek dan mudah berketombe. Namun partisipan memilih style jilboob karena 

menurut partisipan itu sesuai dengan dirinya yang sebenarnya, partisipan RW 

menyatakan bahwa dengan style tersebut dia dapat merasa lebih percaya diri, 

selain itu dengan memakai celana lebih simpel daripada harus menggunakan rok 

meskipun harus berjilbab.  

Hasil wawancara awal dengan partisipan kedua AO menyatakan bahwa 

subjek adalah seorang yang sedang belajar untuk berjilbab dalam kehidupan 

sehari – harinya, partisipan memilih style jilboob merupakan salah satu langkah 

yang diambilnya untuk belajar mengenakan jilbab. Kehidupan sehari – hari 

partisipan lebih merasa nyaman dengan memakai celana jeans dan kemeja 

panjang saat menggunakan jilbab daripada harus menggunakan rok atau gamis 

ketika sedang berjilbab. Partisipan beranggapan bahwa dengan menggunakan rok 

dia akan semakin kelihatan gendut, tidak modis dan merasa tidak percaya diri, 

partisipan berharap semakin hari niat untuk menggunakan jilbab akan semakin 

baik dan sesuai dengan syari‟at islam. Namun semakin hari dalam menggunakan 

jilbab, partisipan mulai memakai baju yang panjang menutupi pantat meskipun 

masih menggunakan celana bahkan terkadang partisipan memakai baju yang 

panjangnya dibawah lutut dan menggunakan celana panjang. 
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Hananto (2014) menyatakan bahwa jilboob awalnya untuk orang yang 

kurang pengetahuannya dalam memakai busana muslim. Seorang wanita muslim 

yang mengenakan jilbab pada awalnya bangga memakai kerudung untuk 

menunjukkan eksistensi mereka, Selain itu banyak wanita muslim ketika berjilbab 

menggunakan rok yang masih terlalu pendek dan menunjukkan lekukan tubuh. 

Bagi wanita yang berjilbab hanya untuk menunjukkan eksistensinya akan merasa 

nyaman dan percaya diri dengan gaya jilboob sebab mereka berjilbab hanya 

karena suatu tuntutan dari lingkungan, dari cara berpakaian dapat menunjukkan 

konsep diri yang ada pada seseorang, 

 Menurut Sobur (2011) salah satu ciri dari pembentukan konsep diri yang 

rendah adalah ketidakmauan atau enggan memperbaiki tanggapan-tanggapan 

negatif dari orang lain, seseorang dikatakan memiliki konsep diri yang positif 

apabila dapat memahami dan menerima fakta atau informasi yang beragam 

mengenai dirinya. Menurut Sarwono dan Mienarno (2011) untuk memperoleh 

gambaran diri yang positif kita dapat memilih untuk melakukan perbandingan 

dengan orang lain yang kategorinya sama dengan kita, misalnya laki-laki dengan 

laki-laki atau perempuan dengan perempuan.  

Perilaku seorang individu pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh konsep 

diri, konsep diri merupakan suatu produk sosial yang dibentuk melalui proses 

interaksi dan organisasi pengalaman – pengalaman psikologis individu terhadap 

lingkungan fisiknya dan refleksi dari dirinya yang diterima significant others 

disekitarnya, tanggapan  yang diberikan dijadikan cermin bagi individu untuk 

menilai  dan memandang dirinya sendiri (Sobur, 2011). Dari paparan diatas maka 
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didapatkan pertanyaan “ Seperti apakah konsep diri yang dimiliki mahasiswi 

jilboobers ? ”.  

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep diri yang dimiliki 

oleh mahasiswi dengan gaya berpakaian jilboob. 

 

C. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membangun 

pemikiran ilmiah dalam mengembangkan bidang Psikologi, khususnya 

Psikologi Sosial mengenai konsep diri.  

b. Manfaat Praktis  

a) Bagi Peneliti  

Dapat memberikan pengetahuan atau wawasan baru mengenai konsep 

diri pada mahasiswa yang bergaya pakaian dengan jilboob. 

b) Bagi Mahasiswa  

a. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi serta 

menambah wawasan mahasiswa mengenai konsep diri . 

b. Dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian 

selanjutnya mengenai konsep diri.  

 

 




