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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Memakai jilbab merupakan kewajiban bagi seorang muslimah. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga kehormatan perempuan dengan menutup aurat 

mereka. Di zaman jahiliyah dulu, kedudukan seorang wanita tidaklah lebih dari 

sekedar pemuas nafsu belaka. Seorang perempuan biasanya memiliki banyak 

suami, dan mereka dianggap seperti makhluk hina yang dilarang bersanding 

dengan seorang lelaki. Hingga akhirnya Islam datang dan memberikan perhatian 

yang layak dan lebih pada seorang perempuan. Perempuan tidak lagi dianggap 

seperti binatang dan pemuas nafsu para lelaki saja. Perempuan dijaga dan 

dihormati. Berjilbab merupakan kewajiban bagi para muslimah, sebab ini 

merupakan wujud ketaatan kepada Allah dan menetapi perintah agama (Tsuwaini, 

2007). 

Islam juga mengajarkan kita untuk menutup aurat bagi kaum muslimin dan 

muslimat. Menutup aurat berarti memakai pakaian yang mengandung hikmah, tak 

lain dan tak bukan untuk menjaga kehormatan dan kesucian Abdilah, (dalam 

Istiqomah 2013). Seorang muslim diharapkan mengenakan pakaian rohani dan 

jasmani yang menggambarkan identitasnya. 

Allah SWT memerintahkan kepada segenap kaum wanita yang beriman 

supaya mengenakan jilbab untuk menutupi bagian rambut, wajah, dan bagian 

anggota lain. Sehingga mereka dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan 

dirinya, karena itu mereka tidak diganggu. Dalam Islam, wanita muslimah 
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diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung. Perintah itu 

diturunkan dalam dua surat : Al-Ahzab ayat 59 dan Al-Nur ayat 31. Dalam surat 

Al-Ahzab disebutkan demikian: 

                     

             

 

Artinya:  “hai , nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak wanita, dan 

istri-istri orang mukmim,’hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 

untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah 

Maha pengampun lagi Penyayang”. 

 

Dalam surat An-Nur ayat 31 disebutkan 

                       

                           

                      

                               

                            

                         

                                

          

Artinya:  “katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 
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menampakkan perhiasanya kecuali yang biasa nampak dari padanya. 

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan 

janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau 

ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera suami 

mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera 

saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, 

atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau 

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap 

wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang tentang aurat 

wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan.Dan bertaubatlah kamu sekalian 

kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. 

  

   Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT telah mewajibkan wanita 

muslimah agar menggunakan jilbab. Kewajiban memakai jilbab atau menutup 

aurat berlaku untuk setiap wanita yang telah mencapai usia akil baligh. Seseorang 

yang telah memasuki usia akil baligh, maka secara otomatis terkena kewajiban 

menjalankan syariat agama. Seseorang wanita dikatakan telah mencapai akil 

baligh ketika ia mendapatkan haid (menstruasi) pertama. Hal ini biasa terjadi pada 

usia sekitar 10 tahun atau pada perkembangan remaja. 

 Usia remaja merupakan usia yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan, 

karena mereka sedang mencari identitas dirinya. Remaja berada dalam kondisi 

kebingungan, karena ia tidak tahu harus menentukan pilihan atau bersikap, 

sehingga mereka nampak labil, karena proses peralihan dari kanak- kanak menuju 

dewasa. Gunarsa dan Gunarsa (2004) mengelompokkan tahapan perkembangan 

remaja menjadi tiga yaitu, remaja awal usia 12-14 tahun, remaja madya usia 15-17 

tahun, dan remaja akhir usia 18-21 tahun. 

 Dalam penelitian ini, tahap remaja akhir diangkat sebagai subjek penelitian 

karena dianggap sebagai kaum muda yang lebih memiliki kecenderungan untuk 

dipengaruhi oleh kelompok, karena pada usia ini mereka cenderung lebih banyak 
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menghabiskan waktu bersama teman-teman sebayanya. Remaja akhir juga 

cenderung lebih bebas dalam mengambil keputusan serta melakukan perilaku 

yang mereka sukai. 

  Keputusan memakai jilbab bukanlah hal yang mudah dilakukan melainkan 

pengambilan keputusan ini memerlukan banyak pertimbangan. Sweeney dan 

McFarlin (dalam Sarwono & Mienarno, 2009) mendefinisikan pengambilan 

keputusan sebagai proses dalam mengevaluasi satu atau lebih pilihan dengan 

tujuan untuk meraih hasil terbaik yang diharapkan. Sebelum muslimah 

memutuskan untuk berjilbab, ia akan mengkaji pengetahuan mengenai agama. 

Hukum memakai jilbab dalam agama Islam tertuang dalam Al-Quran surat An-

Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59. 

 Nurhadi (2005) mengatakan bahwa jilbab banyak dipakai oleh kalangan 

remaja dan mahasiswi sebagai simbol modernitas. Masa remaja adalah masa 

mencari identitas. Salah satu perkembangan remaja yaitu perkembangan 

psikososial yang didalamnya terdapat perkembangan identitas. Pengambilan 

keputusan untuk memakai jilbab merupakan salah satu bentuk ekspresi remaja 

untuk menggambarkan identitasnya sebagai seorang muslim.  

Berdasarkan berbagai faktor tersebut kognisi dan nilai merupakan faktor-

faktor penting dalam pengambilan keputusan berjilbab. Faktor kognisi berkaitan 

dengan pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki seseorang salah satunya 

yaitu pengetahuan agama. Nilai merupakan keyakinan yang dijadikan landasan 

seseorang dalam menghadapi masalah dan menentukan pilihan yang dianggap 

baik. Keyakinan berkaitan dengan keimanan, yang dapat bertambah maupun 
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berkurang. Schieman (2011) dalam penelitiannya, mengatakan bahwa seseorang 

yang berpendidikan tinggi maka ia akan mengandalkan kitab suci dan ajaran 

agamanya untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian Siregar, dkk (2000) dilakukan terhadap sejumlah 

remaja usia 18-20 tahun tentang pandangan mereka terhadap norma-norma yang 

berkembang di masyarakat, khususnya ketertarikan dengan kelompok (teman 

sebaya). Hasil penelitian menyatakan bahwa remaja cenderung melakukan 

keinginan kelompoknya ketika ia sedang bersama kelompoknya dan remaja 

merasa terhina apabila ada orang lain yang menghina kelompok, keluarga atau 

teman sebaya, dengan alasan dirinya merupakan bagian dari kelompok tersebut.  

Penelitian yang dilakukan oleh Asch (dalam Moesono, 2001) 

menunjukkan bahwa adanya kecenderungan konformitas pada orang, sehingga 

keputusan yang dibuat secara individual dapat berubah ketika dipengaruhi oleh 

suatu kelompok. Remaja lebih banyak berada di luar rumah bersama dengan 

teman-teman sebayanya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti bahwa 

pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan 

perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga. Misalnya bila anggota kelompok 

mencoba mengkonsumsi obat-obatan terlarang atau merokok, maka remaja 

cenderunag mengikutinya tanpa memperdulikan perasaan meraka dan akibatnya 

(Hurlock, 2004). 

Di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai yang menemukan 

adanya kebersamaan dan keselarasan tingkah laku dari individu yang berada di 

dalamnya, sehingga walaupun individu mengambil keputusan sesuai dengan 
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pilihan ataupun kebutuhannya, individu tetap tidak akan meninggalkan 

kelompoknya. Pengambilan keputusan menurut Robbins (2007) adalah membuat 

pilihan-pilihan dari dua alternatif atau lebih yang muncul karena ada 

ketidaksesuaian antara masalah saat ini dan keadaan yang diinginkan, yang 

membutuhkan pertimbangan, interpretasi, dan evaluasi informasi untuk membuat 

tindakan alternatif. 

Memakai jilbab merupakan bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan 

rohaniah yang membentuk pada dirinya suatu kesadaran beragama. Atau apa yang 

disebut Louis Raths yang dikutip vebrianto sebagai kebutuhan akan 

teringtegrasinya sikap keyakinan dan nilai-nilai. Disini nilai “aku”  sangat 

menonjol, sehingga tidak akan mudah dipengaruhi oleh kehendak orang lain atau 

bentuk lain dari motif yang banyak.  

 Menurut Baron, Branscombe, Byrne (dalam Sarwono, 2009) konformitas 

merupakan suatu jenis perilaku sosial di mana individu mengubah sikap dan 

tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Menurut Chaplin (2008) 

konformitas diartikan sebagai kecenderungan memperbolehkan satu tingkah laku 

seseorang yang dikuasai oleh sikap dan pendapat yang sudah berlaku. Menurut 

Meinarno (2009) konformitas adalah suatu bentuk pengaruh sosial di mana 

individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial 

yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti Remaja akhir 

mengenai hubungan Konformitas dengan pengambilan keputusan memakai jilbab. 

Dengan demikian peneliti  akan mengadakan penelitian dengan Judul : 
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“HUBUNGAN KONFORMITAS DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

MEMAKAI JILBAB PADA REMAJA AKHIR” 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah ada hubungan 

antara konformitas dengan pengambilan keputusan memakai jilbab jilbab pada 

Remaja Akhir?‟  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui  ada tidaknya hubungan yang antara konformitas dengan pengambilan 

keputusan memakai Jilbab pada Remaja Akhir”. 

 

D. Keaslian Penelitian 

 Penelitian terkait hubungan konformitas dengan pengambilan keputusan 

Memakai Jilbab pada remaja akhir yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: 

1. Hubungan Antara Konformitas Dengan Pengambilan Keputusan Dalam 

Menggunakan Produk Skin Care Pada Mahasiswi Fakultas Psikologi 

Universitas Diponegoro  (Liestianti Surya Putri1, Hastaning Sakti 2015).  

Hasil penelitian menunjukkan koefisien korelasi sebesar -0,346 dengan p = 

0,000(p<0,05) yang berarti bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara konformitas dengan pengambilan keputusan dalam menggunakan 

produk skin care. Konformitas memberikan sumbangan efektif sebesar 12% 

pada pengambilan keputusan dalam menggunakan produk skin care dan 

sebesar 88% ditentukan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 
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ini. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang akan peneliti lakukan 

adalah terletak pada Variabelnya yaitu melihat pengambilan keputusan 

menggunakan produk Skin Care sedangkan yang akan saya teliti adalah 

pengambilan keputusan memakai jilbab. Sedangkan persamaan dengan 

penelitian ini sama-sama menggunakan variaber Y yaitu pengambilan 

keputusan dan variabel X nya konformitas. 

2. Religiusitas Dan Pengambilan Keputusan Memakai Jilbab Gaul Pada 

Mahasiswi Universitas Diponegoro ( Nuha „Azizah Mas‟ud, Prasetyo Budi 

Widodo 2015).  Hasil penelelitian ini terlihat dari Analisis regresi sederhana 

menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas 

dengan pengambilan keputusan memakai jilbab gaul pada mahasiswi 

Universitas Diponegoro (r = -0,251, p < 0,05), yang berarti bahwa semakin 

tinggi religiusitas maka semakin rendah pengambilan keputusan mamakai 

jilbab gaul. Religiusitas memberikan sumbangan efektif sebanyak 6,3% 

terhadap pengambilan keputusan memakai jilbab gaul. Persamaan penelitian 

diatas dengan yang akan diteliti adalah  sama-sama mengunakan Variabel Y 

sebagai Pengambilan keputusan memakai jilbab. Sedangkan perbedaannya 

terletak pada variabel X yaitu Penelitian diatas menggunakan Religiusitas 

sebagai variabel X sedangkan peneliti menggunakan konformitas sebagai 

variabel X. 

3. Hubungan Antara Konformitas teman sebaya Dan konsep diri dengan 

kemandirian pada Remaja Panti Asuhan Muhammadiyah Karangayar (Krisna 

Susilowati 2011). Hasil penelitian ini menujukkan berdasarkan regresi ganda 
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diperoleh koefesien koelasi (R) sebesarr 0,6000; p = 0,000 (p < 0,05) dan F 

Hitung 10,399> F Tabel 3,25 artinya ada hubungan positif yang signifikan 

antara konformitas teman sebaya dan konsep diri dengan kemandirian pada 

remaja panti Asuhan Muhammadiyah Karangayar. Hasil hitung secara parsial 

menunjukkan ada hubungan ada hubungan positif yang signifikan antara 

konsep diri dengan kemandirian pada remaja panti Asuhan  

Muhammmadiyah Karanganyar dengan koefesien korelasi (r) sebesar 0,442; 

p= 0,229 (p>0,05). Persamaan penelitiannya sama-sama menggunakan 

konformitas pada variabel X nya , sedangkan perbedaaanya terletak pada 

variabel Y yaitu kemandirian sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah 

pengambilan keputusan. 

4. Konsep Diri Dengan Konfromitas Pada Komunitas Hijabers (Mutia Andriani 

dan Ni‟matuzahroh 2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi (r) = -0,469 dan probabilitas kesalahan (p) = 0,001. Derminan 

korelasi (r2) = 0,220. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara konsep diri dengan konformitas pada komunitas 

Hijabers, dengan sumbangan efektif sebesar 22%. Penelitian ini sama –sama 

menggunakan variabel Konformitas, perbedaan  Vaiabel konformitas sebagai 

variabel Y pada penelitian diatas ,sedangkan yang akan peneliti lakukan 

konformitas sebagai variabel X nya. 
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E. Manfaat  Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam 

pengembangan disiplin keilmuan Psikologi. Khususnya Psikologi Agama, 

Psikologi pendidikan dan Psikologi Sosial, serta memperkaya hasil penelitian 

yang berorentasi terkait dengan konformitas dan pengambilan keputusan. 

2. Manfaat  Praktis 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk remaja akhir dalam 

mengambil keputusan dalam memakai jilbab, menambah wawasan proses 

dalam mengambil keputusan memakai jilbab yang dapat digunakan. Serta 

menambah wawasan mengenai apa itu konformitas, dan hal-hal apa saja yang 

harus mereka pertimbangkan dalam melakukan konformitas terhadap sesuatu 

yang ingin mereka ikuti. 

 


