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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak dulu wanita memegang peran penting dalam perkembangan zaman, 

baik dari segi sosial dan individual, karena tanpa wanita seorang anak tidak dapat 

dilahirkan ke dunia. Peran wanita sebagai ibu yaitu melahirkan dan membesarkan 

anak sering kali diidentikkan dengan status sosial kelas bawah atas dominasi 

kaum pria. Terbukti dari sejak masa peradaban Babilonia (2300 SM), wanita 

menjadi penebus dosa dengan cara dihukum mati apabila suaminya melakukan 

kesalahan. Sedangkan pada masa sebelum datangnya ajaran agama Islam atau 

yang disebut dengan zaman Jahiliyah (zaman sebelum Nabi Muhammad SAW 

atau sekitar tahun 610-SM), kedudukan wanita di negara Arab Saudi dalam 

keadaan lemah dan teraniaya (Al-Masri 2006, 16). Penganiayaan dan penderitaan 

yang dialami wanita antara lain menjadi pekerja atau budak, dan sebagai 

pelampiasan gairah seksual kaum pria, sehingga wanita tidak dapat merasakan 

kebebasan layaknya laki-laki yang selalu dianggap pemimpin di negara Arab. 

 Pada tahun 610 M Nabi Muhammad datang sebagai “penyelamat” 

manusia yang selanjutnya mengajarkan agama baru, yaitu Islam. Tidak hanya 

menjadi pembawa agama kepada seluruh manusia di tanah Arab, Nabi 

Muhammad menjadi simbol kebebasan bagi kaum wanita. Sejarah mencatat, Nabi 

Muhammad telah memberi kemerdekaan kepada kaum wanita antara lain, 

memberi hak kepada wanita untuk memilih calon suaminya, mendapat bagian dari 

harta warisan, dan melarang pembunuhan terhadap bayi perempuan. Hak-hak  
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wanita yang diperjuangkan tersebut diikuti dengan salah satu perintah yang masih 

dijalankan hingga saat ini yaitu pemakaian jilbab.  

Jilbab telah menjadi lambang kebebasan bagi perempuan, serta simbol 

ketaatan agama sejak zaman Nabi Muhammad karena dengan berjilbab wanita 

bisa melakukan pekerjaan di luar rumah dan beraktifitas seperti laki-laki. Menurut 

agama Islam, jilbab adalah wajib hukumnya bagi perempuan untuk menutup 

rambut, dada, dan bagian tubuh lainnya (aurat). Pada zaman Nabi Muhammad, 

jilbab adalah pakaian luar yang menutupi hampir seluruh bagian badan kecuali 

muka dan telapak tangan yang terbuat dari potongan kain sederhana. Jilbab 

merupakan penjaga kehormatan dan penutup aurat wanita dari orang-orang yang 

tidak boleh melihatnya (Al-Qaradhawi 2006, 765). Sehingga fungsi jilbab 

sesungguhnya adalah menjaga tubuh wanita dari pengelihatan hawa nafsu dan 

pelindung dari hal-hal yang berbahaya, seperti pelecehan seksual dari kaum pria. 

Seiring dengan perkembangan agama Islam, maka perintah pemakaian jilbab juga 

diadopsi oleh negara yang menganut agama Islam, salah satunya Indonesia.  

Di Indonesia, jilbab mulai dikenal sejak dua puluh tahun terakhir dimulai 

dari era pemerintahan presiden Soeharto. Sebuah penelitian di Yogyakarta dan 

Solo oleh Suzanne Brenner (1994) diketahui bahwa maraknya jilbab di Indonesia 

dimulai pada tahun 80-an, tidak hanya diterima namun juga menjadi identitas 

seorang muslim. Meskipun pemakaian jilbab sempat dilarang di era Soeharto, 

fenomena Jilbabisasi atau gerakan memakai jilbab di tahun 1980-1990 an 

menghidupkan kembali tentang ke Islam an dan santrifikasi  yaitu jilbab tidak 

hanya dipakai di pesantren-pesantren tetapi juga di masyarakat luas. Jilbabisasi 

merupakan suatu tanda globalisasi, suatu lambang identifikasi orang Islam 
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Indonesia dengan umat-umat Islam di negara-negara lain di zaman modern. 

Pengaruh dari globalisasi ini ditandai dengan model jilbab yang berbeda antara 

negara Indonesia dengan negara Islam lainnya didukung oleh peran media massa 

yang juga turut menciptakan tren dan mode gaya jilbab yang bervariasi dan 

bermacam-macam. 

Kekuatan media massa ternyata berdampak besar pada kehidupan 

masyarakat dan budaya, khususnya pada cara pemakaian dan bentuk jilbab. 

Yuyun Sunesti (2004) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa perkembangan 

mode jilbab yang salah satunya ditampilkan melalui media (elektronik dan cetak), 

secara cepat diserap oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah modernitas. 

Perubahan kondisi dari yang bersifat kuno menjadi modern dimanfaatkan oleh 

media massa dengan menampilkan artis perempuan muslim (Ratih Sanggarwati, 

Inneke Koesherawati, dan Marshanda) yang mampu menarik perhatian 

masyarakat, terlihat dari banyaknya model-model jilbab yang memakai nama-

nama artis tersebut. Munculnya nama-nama public figure menjadi nama model 

jilbab terbaru menyebabkan terciptanya gaya dan model jilbab yang bermacam-

macam serta menandai era baru dalam cara pemakaian dan gaya berjilbab. 

Munculnya jilbab dengan variasi gaya dan model atau yang disebut 

dengan jilbab trendi menawarkan karakter Islami namun tetap modern. Seperti 

yang dikatakan oleh Prasetia (2009) jilbab trendi berperan dalam mengubah 

persepsi masyarakat Indonesia terhadap jilbab yang sebelumnya menyimbolkan 

fundementalisme agama, kini jilbab dipandang positif sebagai simbol kemodernan 

tanpa harus meninggalkan relijiusitas. Jilbab yang sebelumnya adalah perintah 

agama mendorong kesadaran bagi para pemakainya untuk mengikuti perubahan 
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tren yang sedang dihadapinya. Kesadaran diri ini menuntut para pemakai jilbab 

untuk lebih memperhatikan lingkungan di sekelilingnya dengan mengubah sikap 

dan perilaku yang juga mempengaruhi gaya hidupnya. Cara yang dapat dilakukan 

oleh wanita berjilbab agar tidak dianggap kuno dan konservatif atau tertutup 

adalah mengekspresikan dirinya dengan menggunakan jilbab yang mengikuti 

gaya dan fesyen, atau yang dikenal dengan sebutan Hijabers. 

Pemakaian jilbab sebagai cara untuk mengekspresikan diri telah menjadi 

gaya hidup wanita modern, dan pada saat yang bersamaan muncul komunitas 

jilbab di kota-kota besar. Menurut Raleigh (2004), jilbab telah menjadi suatu 

kebudayaan populer dan tidak hanya sebagai simbol yang mencerminkan identitas 

agama, namun jilbab juga dapat menjadi identitas kolektif kelompok. Salah satu 

kelompok yang menjadikan jilbab sebagai identitas kolektif kelompoknya adalah 

komunitas Hijabers Community. Komunitas yang dibentuk di Jakarta oleh 

desainer busana muslim Jenahara Nasution ini mampu menarik ribuan wanita 

berjilbab untuk bergabung. Antusiasme tersebut ternyata memberi insipirasi bagi 

wanita lainnya yang ada di kota-kota lain untuk ikut mendirikan komunitas jilbab, 

salah satunya adalah Hijab Community Depok (HC Depok). 

Munculnya HC Depok didasari pada keprihatinan wanita muslim, 

khususnya daerah Depok yang kurang tertarik pada jilbab. Untuk 

mensosialisasikan “gerakan berhijab” nya, HC Depok menawarkan kegiatan yang 

menghibur dan menarik bagi wanita untuk ikut serta. Anggota-anggota yang ada 

di dalamnya ikut memperkenalkan kepada khalayak bahwa jilbab tidak lagi 

dianggap sebagai hal yang kuno tetapi bisa menampilkan gaya yang stylish, chic, 

dan fashionable. Oleh karena itu, komunitas ini mendapat dukungan dari istri 
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wakil wali kota Depok yang tertarik dengan kegiatan berhijab tersebut. Semua 

aktivitas komunitas HC Depok mendapat dukungan penuh dari pemerintah kota 

Depok, meskipun tidak dalam bentuk material. Peran pejabat daerah tersebut 

memberi semangat kepada HC Depok untuk menyelenggarakan acara-acara yang 

dapat mewakili citra kota Depok.  

Pengaruh berdirinya komunitas HC Depok tidak hanya berpengaruh 

kepada kota Depok, tetapi juga bagi anggota yang bergabung. Anggota menjadi 

lebih paham mengenai ajaran agama dan hubungan sosial antar anggota juga 

meningkat. Hubungan tersebut bertambah karena bila dibandingkan dengan 

komunitas jilbab lainnya yang ada di daerah Jabodetabek, HC Depok lebih sering 

mengadakan pertemuan (2-3 kali dalam sebulan). Di dalam komunitas ini, 

anggota mendapat pelajaran agama Islam melalui acara pengajian yang sekaligus 

memberi pemahaman baru kepada khalayak bahwa wanita berjilbab juga bisa 

aktif seperti wanita lain (yang tidak berjilbab) melalui kegiatan-kegiatannya. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perubahan makna pada jilbab yang pada awalnya adalah sebagai 

pelindung dari kaum laki-laki dan penutup aurat menjadi sebuah fesyen yang 

didasari oleh identitas agama menyebabkan banyaknya wanita merubah 

penampilannya sesuai dengan tren dan mode saat ini. Wanita berjilbab 

menunjukkan bahwa ia juga ingin terkesan menarik dan tidak kuno di depan 

orang lain.  

Keinginan wanita untuk berpenampilan menarik mendorongnya untuk 

lebih menunjukkan ekspresinya saat berinteraksi dengan orang lain secara bebas  
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dan tidak membatasi ruang publik dan informasi yang diterima olehnya. 

Sebaliknya, sebuah penelitian dilakukan oleh Yuyun Sunesti (2004) di 

Yogyakarta memperlihatkan pembatasan ruang publik dan ekspresi keberagaman 

perempuan di Yogyakarta dengan membagi dua jenis cara memakai jilbab, yaitu 

gaya jilbab cadar dan jilbaber. Jilbab cadar adalah cara berpakaian yang menutupi 

seluruh tubuh namun hanya kedua mata saja yang terlihat, sedangkan Jilbaber 

merujuk pada perempuan muslim dengan busana yang lebar dan panjang, tapi 

tidak menutup bagian wajah mereka. 

Sunesti (2004, 5) menyebutkan ada dua hal yang harus mereka terima 

sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut. Pertama, informasi yang terbatas 

tentang dunia di luar, karena beberapa dari mereka menolak melihat televisi, 

mendengar radio dan menolak internet. Kedua, mereka tidak bekerja sesuai 

dengan latar belakang pendidikan yang telah ditempuh. Kelompok cadar dan 

jilbaber menyatakan untuk tidak bekerja di ruang publik meskipun mereka 

memiliki latar belakang bekerja professional seperti apoteker, dokter, juga tehnik 

elektro. Mayoritas kelompok ini memilih untuk tinggal di rumah mengurus anak 

dan suami, meskipun beberapa ada yang berencana untuk bekerja, mereka lebih 

memilih melakukan pekerjaan yang tidak bersamaan dengan laki-laki. Dengan 

kata lain, perempuan yang memakai jilbab cadar dan jilbaber dianggap tertutup 

dan tidak bebas dalam bergaul. 

Kondisi sebaliknya terlihat pada anggota HC Depok yang tidak membatasi 

interaksi dengan siapapun, termasuk lawan jenis. Pemakaian ruang publik mereka 

juga lebih luas, seperti mall café, dan restaurant untuk mengadakan acara. Mereka 

juga lebih melek teknologi yang terlihat pada penggunaan smartphone dan 
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kepemilikan akun di sosial media. (Twitter, Facebook, Instagram). Mereka juga 

lebih bebas beraktifitas karena dari beberapa diantaranya bekerja sebagai wanita 

karir, seperti di bank dan kantor. Aktifitas para anggota yang tidak dibatasi oleh 

ruang publik ini, menyebabkan anggota bebas mengekspresikan dirinya sesuai 

dengan apa yang mereka inginkan, ditambah dengan kondisi lingkungan yang 

menuntut wanita untuk berpenampilan menarik mengikuti zaman. Kebebasan 

berekspresi yang dilakukan oleh para anggota dapat dilihat dari acara-acara yang 

diselenggarakan oleh HC Depok. 

 Pada tanggal 6 Oktober 2013, beberapa anggota HC Depok mengikuti 

acara Hijab Beauty Contest di sebuah mall di daerah Depok. Acara ini merupakan 

ajang bagi para anggota untuk berpenampilan seperti model catwalk, namun 

berbusana muslim dan berjilbab. Salah satu anggota bernama Dhesti dengan 

percaya diri bergaya layaknya model memperagakkan busana muslimnya di atas 

panggung dan selalu tersenyum saat di foto oleh seorang fotografer. Warna 

pakaian dan jilbab yang dipakai saat itu adalah hijau dan merah ditambah 

aksesoris bunga di kepala.  

Penampilannya berbeda ketika berada dia acara pengajian bulanan yang 

diselenggarakan pada tanggal 15 September 2013. Hari itu ia mengenakan baju 

dan jilbab berwarna hitam, berbeda dengan warna baju yang ia pakai saat acara 

Hijab Beauty Contest. Di acara ini, Dhesti adalah anggota yang tidak 

menunjukkan ekspresi ramah dibandingkan dengan anggota yang lainnya. 

Sikapnya lebih pasif dalam hal berinteraksi dengan khalayak, dan raut mukanya 

juga tidak menunjukkan keramahan kepada orang lain.  



 8 

  Sikap, perilaku, penampilan dan gaya yang ditunjukkan Dhesti pada kedua 

kegiatan tersebut adalah proyeksi dan gambaran dirinya di waktu dan situasi yang 

berbeda. Menurut Goffman, ketika orang-orang berinteraksi, mereka ingin 

menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain, yang disebut 

sebagai “pengelolaan kesan” (Mulyana 2008, 112). Manusia berusaha 

memanipulasi diri baik untuk diri sendiri atau orang lain yang bertujuan memberi 

kesan, melalui peran yang ia mainkan dengan cara mendefinisikan situasi. Dhesti 

telah menunjukkan perilaku narsis saat acara Hijab Beauty Contest dan 

menunjukkan sikap tertutup ketika berada di acara pengajian. Definisi situasi yang 

telah dimaknai oleh Dhesti mengakibatkan dirinya memanipulasi sikap, perilaku, 

serta penampilannya di tempat dan waktu yang berbeda untuk memupuk kesan 

tertentu kepada orang lain dengan maksud dan tujuan yang ia ingin capai.  

 Gejala pengelolaan kesan yang dilakukan oleh salah satu anggota HC 

Depok bernama Dhesti mungkin bisa juga terjadi oleh anggota HC Depok 

lainnya. Setiap anggota memiliki kemampuan untuk melakonkan peran dengan 

mendefinisikan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh mereka. Peran-peran yang 

mereka mainkan tersebut akan menciptakan kesan melalui penampilan yang 

ditujukan kepada sesama anggota dan khalayak. Sehingga peneliti tertarik ingin 

mencari tahu bagaimana pengelolaan kesan yang dilakukan oleh anggota HC 

Depok. 
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I.3 Rumusan Masalah  

Bagaimana pengelolaan kesan yang dilakukan oleh anggota komunitas Hijab 

Community Depok? 

 

I.4 Pembatasan Masalah 

Hijab Community (HC) Depok memiliki lebih banyak acara dan kegiatan 

dibandingkan dengan Hijabers Community lainnya di wilayah Jabodetabek, yaitu 

dua sampai tiga kali acara dalam satu bulan. Banyaknya aktivitas yang 

diselenggrakan oleh HC Depok membuat intensitas pertemuan antara anggota satu 

dengan anggota lainnya cenderung lebih rutin. Sehingga pengelolaan kesan yang 

dilakukan oleh para anggota kepada khalayak juga lebih sering dilakukan. Oleh 

karena itu peneliti membatasi masalah ini pada pengelolaan kesan yang dilakukan 

oleh HC Depok.  

I.5 Tujuan Penelitian 

I.5.1 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengelolaan kesan yang dilakukan oleh anggota HC Depok. 

 

I.6 Kegunaan Penelitian 

I.6.1 Kegunaan Akademis 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat berguna untuk perkembangan studi 

Ilmu Komunikasi, yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta 

memberi gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan kesan yang dilakukan 
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oleh anggota komunitas HC Depok dengan penggunaan jilbab sebagai atribut diri, 

karena sebelumnya jilbab dimaknai sebagai simbol ketaatan agama dan tertutup.  

 

I.5.3 Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan dan bahan evaluasi kepada 

anggota HC Depok untuk memahami pengelolaan kesan agar dapat memenuhi 

ekspektasi khalayak, khususnya warga Depok, baik dalam sikap, perilaku dan 

penampilan.  

 

I.6 Sistematika Penelitian  

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah-masalah yang akan 

diulah dalam penelitian ini dan memberikan gambaran yang sistematis, maka 

peneliti membagi penulisan penelitian ini dalam enam bab, yaitu Pada BAB I 

PENDAHULUAN peneliti menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, 

identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan & kegunaan penelitian, serta 

sistematika penelitian. 

Pada BAB II OBJEK PENELITIAN akan membahas sejarah dan 

perkembangan komunitas Hijabers di Indonesia, dan sejarah tentang Hijab 

Community Depok dan Fenomena Hijabers di Indonesia. Selanjutnya dalam BAB 

III TINJAUAN PUSTAKA, Peneliti menjelaskan teori Dramaturgi dan konsep 

Pengelolaan Kesan yang akan digunakan sebagai tinjauan pustaka, teori dan 

konsep penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada BAB IV 

METODE PENELITIAN, Peneliti akan menguraikan jenis metode penelitian, 

teknik pengumpulan datanya, sumber data, dan metode analisa data yang dipakai 
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dalam penelitian ini. Hasil analisa yang berupa proses pengumpulan data dari 

hasil pengamatan dan wawancara akan dijelaskan dan diuraikan secara lengkap di 

BAB V PEMBAHASAN. Pada akhir penelitian ini, Peneliti akan memberi 

kesimpulan dan saran diperoleh dari hasil penelitian yang akan diuraikan dalam 

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN. 

 




