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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perguruan Tinggi Islam memiliki peran yang penting dalam 

mengembangkan dan memajukan masyarakat, seperti yang digambarkan 

dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi Islam, yaitu pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat (Dacholfany, 2013). Disisi lain, misi  

dari Perguruan Tinggi Islam salah satunya adalah sebagai Institusi 

Pendidikan Tinggi yang bertanggungjawab secara moral untuk melakukan 

dakwah Islamiyah. Dakwah Islamiyah merupakan upaya untuk 

mengarahkan dan mengubah masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih 

maju (Darmaji, Zudaidah, Yusdani, dan Safitri, 2014). 

Di Yogyakarta, yang dikenal sebagai kota pelajar di Indonesia 

hampir setiap hari di bulan Ramadhan disela-sela kegiatan kuliah, selalu 

mengadakan kegiatan halaqah, pengajian maupun kegiatan keagamaan 

lainnya. Dari hasil pengamatan di dua masjid yaitu,  di masjid Universitas 

Gadjah Mada (UGM) serta di masjid Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga (UIN) Yogyakarta, ditemukan adanya gerakan Islam dengan 

tujuan menghidupkan dan mengaplikasikan nilai-nilai ajaran Islam melalui 

aktifitas peribadatan di masjid kampus, seperti diskusi keagamaan yang 

dilakukan rutin. Semakin banyaknya gerakan Islam di kampus menjadi 

sebuah fakta tentang bangkitnya Islam. Bangkitnya Islam ditandai dengan 

adanya perubahan gaya hidup oleh mahasiswa dengan menggunakan 
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simbol-simbol keagamaan. Sebagaimana yang terjadi sekarang ini, 

semakin banyak dijumpai mahasiswi yang menggunakan jilbab serta pakai 

syar’i dan mahasiswa menggunakan baju koko saat ke kampus (Andries, 

2012). 

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh Novri (2016) di 

Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru menunjukkan 

bahwa kaum wanita mayoritas memiliki keinginan untuk selalu tampil 

cantik agar mendapat pujian dari orang lain. Hal ini dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan cara mengenakan pakaian sesuai 

dengan trend masa kini. Pakaian adalah salah satu dari sekian banyak 

nikmat yang diberikan oleh Allah yang wajib disyukuri oleh manusia. 

Manfaat pakaian bagi manusia yaitu untuk menutupi aurat, melindungi 

tubuh dari terik panas ataupun dingin, serta memperindah penampilan 

seseorang (Fitriani dan Astuti, 2012). 

Fenomena wanita atau muslimah yang memakai cadar belakang ini 

menjadi sesuatu yang sudah banyak dijumpai oleh masyarakat. Cadar atau 

niqab atau purdah dalam Islam merupakan jilbab tebal dan longgar yang 

menutupi seluruh anggota tubuh termasuk wajah dan telapak tangan 

(Amanda dan Mardianto, 2014). Apabila dicermati dengan seksama, 

jumlah muslimah yang memakai cadar di Indonesia sungguh 

mencengangkan dan mengalami kenaikan yang sangat fantantis seperti, di 

Aceh, Poso, Bandung, Jakarta, Makassar dan Pekanbaru. Peningkatan 

jumlah muslimah yang mengenakan cadar di berbagai daerah ini dapat 
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dikatakan bahwa keberadaan muslimah yang menggenakan cadar telah 

menyebar hampir di seluruh Indonesia. Meningkatnya jumlah wanita 

bercadar ini dikarenakan konsep ajaran Islam telah menyebar di seluruh 

Indonesia (Novri, 2016). Walaupun umat muslim sepakat bahwa menutup 

aurat itu wajib, keputusan perempuan memakai cadar tetap jadi pro-kontra 

(Lensa Terkini, 2014). 

Gaya berbusana wanita muslimah di Kota Pekanbaru bisa 

dikatakan “biasa”. Akan tetapi, sekarang di Kota Pekanbaru sudah bisa 

dijumpai perempuan dengan pakaian warna gelap dan jilbab menjulur 

kebawah serta memakai niqab. Adanya perempuan yang memakai niqab 

diantara masyarakat modern tentu saja mendapat pandangan aneh dari 

masyarakat (Rahayu, 2016). 

Sekelompok wanita muslim di Kota Pekanbaru bercadarpun tetap 

teguh pada pendirian untuk memakai cadar sebagai salah satu bentuk 

ketaatan terhadap agama Islam yaitu menutup aurat. Salah satu pertintah 

Allah untuk kaum perempuan adalah memakai niqob dan dikuatkan dalam 

Hadist. Tujuan dari perintah Allah tersebut adalah untuk selalu 

mendekatkan diri kepada Allah serta untuk menghindari pandangan 

syahwat laki-laki lain. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada masa 

datang oleh wanita bercadar adalah mengharapkan ridho dari Allah, 

memuliakan dan mengangkat martabat suami dan untuk memotivasi kaum 

perempuan agar lebih mengenal dan mengaplikasikan cadar (Novri, 2016). 
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Dari penelitian yang dilakukan oleh Tanra, Nawir dan Syarifuddin 

(2016) dapat diketahui bahwa wanita bercadar di Desa Tobi’a, Kabupaten 

Luwu, Kota Makassar menunjukkan bahwa bercadar atau memakai niqob 

adalah hal yang indah. Selain itu, dengan menggunakan cadar dapat 

membuat seorang wanita merasa lebih aman dan nyaman ketika keluar 

rumah. Kemudian Sari, Lilik dan Agustin (2014) juga melakukan 

wawancara dengan  AF dan AA. AF memutuskan bercadar karena 

perintah dari suami. Walaupun dikarenakan perintah dari suami, setelah 

bercadar AF merasa dirinya lebih terjaga. Sedangkan AA menggunakan 

cadar karena merasa malu dan risih ketika ada lawan jenis yang melihat 

wajahnya. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2016) pada 

masyarakat di Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenaya, Kota 

Pekanbaru, didapatkan bahwa niqob yang dipakai oleh seorang muslimah 

adalah suatu bentuk dan bukti keshalehan dan ketaatan terhadap agama 

Islam. Selain itu, masyarakat juga menganggap bahwa perempuan yang 

memakai cadar adalah orang yang santun, ramah, serta mempunyai ilmu 

agama yang luas. Menurut Quraish Shihab (dalam Rusmiyanti, 2017) 

bahwa jilbab pada dasarnya dapat memberikan rasa aman kepada 

pemakainya. Wanita yang menggunakan jilbab akan terhindar dari godaan 

lawan jenis, sehingga dapat meminimalkan hal-hal yang bersifat negatif. 

Fungsi tersebut juga diatur dalam Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 81 

tentang fungsi pakaian yaitu, untuk melindungi manusia dari sengatan 
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panas dan dingin serta membentengi dari hal-hal yang dapat mengganggu 

ketenteraman. 

Terlepas dari manfaat cadar yang dirasakan oleh wanita muslimah 

bercadar dan pandangan positif masyarakat tentang penggunaan cadar, 

ternyata masih banyak pandangan negatif mengenai wanita yang memakai 

cadar. Stigma buruk terhadap wanita yang memakai cadar seringkali 

muncul di masyarakat, karena dikaitkan dengan kelompok fanatik dan 

jaringan terorisme (Lensa Terkini, 2014). Di Kota Pekanbaru khususnya 

dalam perspektif anggota perkumpulan Umar bin Khatab, menyatakan 

bahwa keberadaan wanita bercadar umumnya dianggap sebagai suatu hal 

yang dapat membatasi interaksi dan komunikasi dengan orang lain (Novri, 

2016). Sebagaimana yang dialami oleh D wanita bercadar yang memakai 

cadar sejak tahun 2015, bercerita bahwa sering mengalami perbedaan 

pemeriksaan ketika datang di mall. Perempuan yang berhijab tanpa cadar 

ketika masuk mall diperiksa biasa saja. Akan tetapi, ketika D masuk 

dengan memakai cadar, pemeriksaan dibuat lebih ketat. Hal ini membuat 

D merasa kurang nyaman (Yulistara, 2017).  

Bukan hanya sekarang bahkan di masa lalu wanita bercadar juga 

sudah dianggap sebelah mata, dimana Pemerintah Mesir dan Indonesia di 

masa lalu pernah memojokkan wanita bercadar, membuat wanita bercadar 

susah memperoleh pekerjaan (Lensa Terkini, 2014). Di Pakistan 

perempuan yang menggunakan purdah atau cadar didiskriminasikan dan 

dirampas dari banyak fasilitas dasar oleh pemerintah yang beranganggap 

https://www.detik.com/search/search?query=cadar&source=dcnav&siteid=63
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bahwa cadar dapat menghambat atau membatasi ruang gerak wanita. 

Bahkan kebutuhan dasar perempuan seperti fasilitas kesehatan, 

pendidikan, dan kesempatan kerja diremehkan (Haque, 2010). Hal serupa 

juga terjadi di Jerman, dimana pemerintah melarang muslim yang ada di 

Jerman untuk menggunakan cadar karena bertentantan dengan integrasi di 

masyarakat Jerman. Busana cadar di Jerman harus dilarang secara parsial 

di sekolah, universitas, dan saat perempuan mengemudi (Aditya, 2016). 

Pada pertengahan abad, jibab yang digunakan oleh seorang wanita 

di Eropa dianggap sebagai bentuk kerendahan hati wanita. Sejarah 

peraturan jilbab wanita di Eropa mengungkapan bahwa bahkan sepotong 

kain sederhana yang digunakan sebagai jilbab ditetapkan atau diatur oleh 

otoritas yang berdaulat melalui kekuatan peraturan perundang-undangan 

(Baldi, 2017). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanra, dkk (2016) di desa 

Tobi’a, Kabupaten Luwu, Kota Makassar masyarakat disana 

mengganggap muslimah bercadar juga diidentikan dengan terorisme serta 

penganut aliran sesat yang sekarang sedang marak terjadi. Selain itu 

muslimah bercadar juga dianggap sangat tertutup dan kurang berinteraksi 

dengan masayarakat. Anggapan wanita bercadar itu teroris juga 

disampaikan oleh D yang merupakan seorang wanita bercadar. Menurut D, 

pandangan negatif  kepada perempuan bercadar masih sering ditemukan di 

Indonesia dan di luar negeri. Sejumlah perempuan bercadar juga masih 

dianggap seperti ninja hingga istri teroris. Padahal peremuan yang 
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memakai cadar juga memiliki aktivitas seperti perempuan umum lainnya 

bahkan tak jarang juga ada yang telah sukses di bidangnya (Yulistara, 

2017). Fakta yang sering dilihat oleh masyarakat bahwa mayoritas istri 

dan keluarga para pelaku bom bunuh diri dan teroris yang selama ini ada 

di Indonesia mengenakan cadar. Dari fakta inilah, akhirnya sering muncul 

stigma negatif dari masyarakat atas keberadaan perempuan bercadar (Sari 

dkk, 2014). Dari berbagai fakta dan anggapan masyarakat tersebut lalu 

mulailah berkembang prasangka negatif bahwa setiap perempuan bercadar 

terkait dengan aliran sesat dan terorisme (Fitriani dan Astuti, 2012). 

Menurut Liliweri (dalam Amanda dan Mardianto, 2014) prasangka 

mengandung sikap, pikiran, keyakinan, kepercayaan dan bukan tindakan. 

Kendala lain yang dialami oleh perempuan bercadar adalah 

penolakan dan larangan menggunakan cadar baik dari pihak keluarga 

maupun Instansi Perguruan Tinggi tertentu, baik yang bersifat tertulis 

maupun tidak (Fitriani dan Astuti, 2012). Seperti kasus yang pernah terjadi 

yaitu, seorang mahasiswi berinisial S dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 

Indonesia Maju (STIKIM) Jakarta dikeluarkan dari tempat kuliahnya 

karena menggenakan cadar saat berkuliah. Pihak kampus beralasan jika 

mahasiswi menggenakan cadar dosen tidak dapat mengetahui apakah 

benar itu mahasiswinya atau bukan (Voa-Islam.com, 2013). 

Di IAIN Bukittinggi juga ada larangan untuk mahasiswi yang 

bercadar. Apabila mahasisiwi tidak mau melepas cadar ketika kegiatan di 

kampus, maka mahasiswi tersebut akan dipecat. Hal tersebut dikarenakan 
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pihak kampus menganggap keberadaan mahasisiwi yang bercadar memicu 

dampak negatif, seperti masuknya atribut organisasi terlarang ke kampus 

(Iko, 2018). Selain itu, di UIN Sunan Kalijaga ada larangan dimana tidak 

boleh memakai cadar ketika berada di lingkungan kampus. Hal tersebut, 

karena cadar dianggap salah satu cara berpakaian yang identik dengan 

ekstrimisme (Ivooxid, 2018). Di UIN Sunan Kalijaga juga ada anggapan 

bahwa wanita cadar merupakan salah satu bentuk wanita terbelakang 

(Gunadha, 2018). Kemudian, ada dosen di IAIN Bukittinggi yang diskors 

dari kampus karena dosen tersebut mengajar dengan mamakai cadar, jadi 

saat mengajar tidak bisa diketahui identitas oleh mahasiswa dan kurang 

jelas ketika sedang menjelaskan materi kulian (Candra, 2018). 

Dari survey awal yang telah peneliti lakukan, didapatkan hasil 

bahwa di dua Perguruan Tinggi Islam yaitu di UMS dan IAIN Surakarta 

didapatkan bahwa 18 dari 30 orang atau sekitar 60% civitas akademika 

menanggap bahwa wanita bercadar itu seperti ninja, orang yang terkait 

dengan teroris, orang yang tertutup dan kurang bersosialisasi dengan 

masyarakat. Sedangkan 12 dari 30 orang atau sekitar 40% civitas 

akademika, berpendapat bahwa wanita bercadar adalah wanita yang bisa 

menjaga kehormatannya, orang yang memiliki ilmu agama tinggi serta 

tetap teguh dan percaya diri dengan pilihannya untuk menyempurkan 

agama. 

Berdasarkan hasil survey awal dapat diketahui bahwa terdapat dua 

sudut pandang terhadap waita bercadar, yang pertama wanita bercadar 
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dianggap sebagai teroris, dianggap mengikuti aliran sesat, dan dianggap 

sebagai individu yang tidak bisa bersosialisasi serta tertutup, sedangkan 

yang kedua wanita bercadar menggunakan cadar untuk mendapat ridho 

Allah serta untuk melindungi diri dari kaum laki-laki. Pada penelitian-

penelitian sebelumnya banyak dilakukan di masyarakat umum, tetapi 

belum menyentuh civitas akademika yang ada di Perguruan Tinggi Islam 

yang meliputi mahasiswa, dosen maupun staf. Institusi Pendidikan Tinggi 

Islam bertanggung jawab secara moral untuk melakukan dakwah 

Islamiyah, yaitu sebagai upaya mengarahkan dan mengubah masyarakat 

ke arah yang lebih baik dan lebih cerdas. Oleh karena itu, untuk mencari 

tahu lebih lanjut terkait topik penelitian senada, maka judul penelitian 

yang diajukan adalah “Prasangka Sosial Civitas Akademika Terhadap 

Wanita Bercadar Di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam”. 

B. Tujuan Penelitian 

Untuk memahami dan mendiskripsikan prasangka sosial civitas 

akademika di lingkungan Perguruan Tinggi Islam terhadap wanita 

bercadar. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapakan penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan di 

bidang psikologi, terutamanya di bidang psikologi sosial mengenai 

prasangka sosial. 

 



10 
 

 
 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika: 

1) Dosen agar dapat menghindari memprasangkai individu lain. 

2) Staff/karyawan agar dapat menghindari memprasangkai 

individu lain. 

3) Mahasiswa dan mahasiswi agar dapat menghindari 

memprasangkai individu lain. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

menjadi acuan bagi mahasiswa dalam kaitannya dengan prasangka 

sosial. 

c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

peneliti selanjutnya yang serupa. 

 




