
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam sebagai etika normatif bagi pemeluknya diharapkan dapat 

diwujudkan nilainya secara sempurna. Oleh karena itu Islam bukanlah agama 

yang hanya terbatas dalam kehidupan pribadi yang semata-mata mengatur 

hubungan manusia dengan tuhannya, akan tetapi memberikan pedoman hidup 

yang utuh dan menyeluruh. 

Lengkaplah nilai Islam dalam mengatur kehidupan manusia, maka 

tidak ada fenomena kehidupan yang tidak terbahas dalam ajaran Islam, 

termasuk aturan berbusana bagikaum wanita, hal itu nampak dari beberapa 

ayat Al-Qur’an dan Hadits yang mengupas tentang busana muslimah, mulai 

dari pembahasan tentang aurat wanita sampai pada batasan atau kriteria 

busana muslimah itu sendiri. 

Dalam hal ini model pakaian di dalam Islam telah diatur supaya 

menjadi pembeda mana yang Islami. Secara normatif dalam Al-Qur’an telah 

ditegaskan kriteria berpakaian bagi muslimah, sebagaimana surat dibawah ini: 

                         

                  

Artinya: “Hai Anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demi 

kanitu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-

mudahan mereka selalu ingat (Q.S Al-A’raaf : 26).
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Selanjutnya Allah berfirman: 

                        

           

Artinya: “Haianak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) masjid. (Q.S. Al-a’raaf :31).
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Artinya : Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka 

menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) Nampak dari 

padanya, dan janganlah menampakkan perhiasanya kecuali kepada 

suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau 

putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara 

laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau 

saudara putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-

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

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau 

anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan 

janganlah mereka memukul kankakinya agar diketahui perhisan 

yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekallian 

kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu 

beruntung (Q.S An-Nuur : 31).
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Persyaratan dalam menutup aurat harus sesuai dengan ketentuan Islam 

yang harus memawajibkan bagi wanita muslim yang harus menutup auratnya 

agar terlindung dari hal-hal yang negatif. 

Persepsi mahasiswi terhadap busana hijab dapat memberikan harapan 

yang tinggi dalam upaya meningkatkan kemajuan dalam pendidikan. Sebab 

dengan adanya persepsi dapat melahirkan tingkahl aku yang mendorong 

keaktifan dan kesadaran serta kemauan dari mahasiswi guna melaksanakan 

tugas yang diharapkan. 

Dalam hal ini mahasiswi semester lima jurusan pengembangan 

masyarakat Islam dari awal penelitian hanya sebagian mahasiswi yang 

memakai busana hijab sesuai dengan syariat Islam seperti, mahasiswi yang 

memakai busana hijab panjang yang busana hijab nya menutupi ujung rambut 

hingga telapak tangan. Selain itu terlihat juga mahasiswi yang memakai 

busana hijab tidak sesuai dengan syari’at Islam seperti, mahasiswi yang 

memakai busana hijab yang tidak menutupi dada. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul“ PERSEPSI MAHASISWI SEMESTER LIMA 

JURUSAN PENGEMBAGAN MASYARAKAT ISLAM TERHADAP 

BUSANA HIJAB” 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari dari salah pengertian terhadap judul ini penulis 

kemukakan beberapa istila hantara lain: 

1. Persepsi Mahasiswi 

Secara etimologis persepsi berasal dari bahasa latin percaptio, dari 

percaptio, yang artinya menerima atau mengambil. Adapun proses dari 

persepsi itu sendiri adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam 

otak. 

Persepsi merupakan proses dimana individu memilih, 

mengorganisasi, dan menginterpretasi apa yang dibayangkan tentang dunia 

disekelilingnya. Persepsi setiap orang berbeda-beda sesuai degan makna 

yang dia berikan kepada “suatu” kepada seseorang kepada peristiwa. 

Disini penting untuk dicatat bahwa semua manusia tidak dapat mengela 

persepsi yang mempengaruhi komunikasi. 

Persepsi merupakan pemberian makna pada stimulus indrawi. 

Persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif, dimana yang 

memegang peranan bukan stimulus yang mengenainya, tetapi ia juga 

sebagai keseluruhan dengan motivasi dan sikap-sikap yang relevan dengan 

stimulus tersebut. Dan persepsi mahasiswi merupakan suatu pandangan 

atau tanggapan mahasiswi terhadap apa-apa yang telah diamatinya. 

 

 

 



 5 

2. Hijab  

Kata hijab berasal dari bahasa arab, yakini, hajaba, yahjubu, 

hijabu, berarti melindungi, menutupi, menghalangi, menahan atau 

menabiri.
4
 Sedangkan pengertian hijab dalam aplikasinya adalah hijab 

yang diwajibkan atas seseorang wanita ini, jika berbeda di dalam rumah 

bisa dilakuakan di balik dinding dan dari dalam kamar, sedang bila ia 

menghadapi seorang laki-laki lain di dalam atau di luar rumah, maka hijab 

ini berarti pakaian syar’i, yaitu jilbab dan kerudung yang menutupi seluruh 

tubuh dan perhiasan yang dipakainya. 

Secara termologi, kata jalabib adalah bentuk jamak dari jilbab. 

Pakar tafsir al-Bigo’i memakai jilbab sebagai baju yang longgar atau 

kerudung penutup kepala (Al-Khamir) atau pakaian yang dipakainya, atau 

semua pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau 

semua pakaian yang menutupi badan wanita. Dalam bahasa arab jilbab 

berarti kain lebar yang diselimutkan kepakain luar, yang menutupi kepala, 

punggung dan dada yang biasanya dipakai ketika seseorang wanita ke luar 

rumah. 

Jilbab dan Al-Khimar erat kaitannya dengan hijab, karena jilbab 

menunjukkan fungsi hijab, yaitu fungsi mempertegas dan memperjelas 

Artinya, eksistensi jilbab terhadap hijab menjadi penguat bagi eksistensi 

hijab, jika kita menyebut jilbab, otomatis kita menyebut bagian dari hijab. 
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Hijab merupakan penghalang atau kerudung yang digunakan oleh 

wanita muslim yang biasa disebut juga dengan jilbab. Namun dalam 

pandangan Islam, hijab lebih tepat merujuk kepada tatacara berpakaian 

yang pantas sesuai dengan tuntunan agama. Jadi  kaum wanita yang tidak 

memakainya, mereka telah mengikari hukum syari’at Islam. 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan maka dalam penelitian ini 

dibatasi permasalahannya yaitu :persepsi mahasiswi semester lima jurusan 

pengembangan masyarakat Islam terhadap busana hijab. 

 

D. RumusanMasalah 

Dari latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas, 

penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu bagaimana persepsi mahasiswi 

semester lima jurusan pengembangan masyarakat Islam terhadap busana 

hijab? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti 

mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui persepsi mahasiswi semester lima 

jurusan pengembangan masyarakat Islam terhadap busana hijab? 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Berguna bagi penulis memenuhi persyaratan bagi penulis untuk 

mendapatkan gelar SarjanaSosial (S.Sos). Pada Jurursan 

Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan serta 

informasi agar lebih memperhatikan bagi kualitas persepsi mahasiswi 

semester lima jurusan pengembangan masyarakat Islam terhadap 

busana hijab 

c. Dengan data ini diharapkan akan menjadi bahan informasi bahanin 

formasi pula bagi semua nya untuk dapat meningkatkan pelanajaran 

pendidikan agama Islam bagi lambang formal maupun formal. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam lima Bab 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pendahuluan terdiri dari Latar belakang Masalah, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Penegasan Istilah dan Sistematika Penulisan 

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 

  Terdiri dari Kajian Teori, Kajian Terdahulu dan kerangka Pikir. 
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu 

Penelitian, Sumber Data, Informan Penelitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Validitas Data dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM JURUSAN PMI 

Gambaran Umum Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, 

Keadaan Geografis, Struktur Organisasi, Dosen Pengajar, visi 

misi dan tujuan, Laboraturium 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan 

BAB VI : PENUTUP 

  Terdiri dari Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

 


