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BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. KESADARAN BERAGAMA

1. Pengertian Kesadaran Beragama

Menurut Harun Nasution (dalam Jalaluddin, 2001; 12) yang merunut

pengertian agama berdasarkan asal kata, yaitu al-Din, religi (relege, religare) dan

agama. Al-Din (Semit) berarti undang-undang atau hukum. Kemudian dalam

dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh,

utang, balasan, kebiasaan. Sedangkan dari kata religi (Latin) atau relegare berarti

mengumpulkan dan membaca. Kemudian religare berarti mengikat. Adapun kata

agama terdiri dari (a= tidak; gam= pergi) mengandung arti tidak pergi, tetap

ditempat atau diwarisi turun-temurun.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut Harun Nasution, intisarinya adalah

ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan harus

dipatuhi manusia. Ikatan dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi

dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap melalui panca

indera, namun memiliki pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia

sehari-hari.

Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, pengalaman ke-Tuhanan,

keimanan, sikap dan tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam sistem

mental dari kepribadian. Karena agama melibatkan seluruh fungsi jiwa-raga

manusia, maka kesadaran bergama pun mencakup aspek-aspek afektif, kognitif
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dan motorik. Keterlibatan fungsi afektif terlihat didalam pengalaman keTuhanan,

rasa keagamaan dan kerinduan kepada Tuhan. Aspek kognitif nampak dalam

keimanan dan kepercayaan. Sedangkan keterlibatan fungsi motorik nampak dalam

perbuatan dan gerakan tingkah laku keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari,

aspek-aspek tersebut sukar dipisahkan karena merupakan suatu sistem kesadaran

beragama yang utuh dalam kepribadian seseorang (Ahyadi, 1987; 37).

Kesadaran agama adalah bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam

pikiran dan dapat dilihat gejalanya melalui introspeksi. Disamping itu dapat

dikatakan bahwa kesadaran beragama adalah aspek mental atau aktivitas agama;

sedangkan pengalaman agama adalah unsur perasaan dan kesadaran beragama,

yaitu perasaan yang membawa kepada keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan

(amaliah) (Jalaluddin, 2002; 16).

Dalam kesadaran beragama dan pengalaman beragama, menggambarkan

sisi batin seseorang yang terkait dengan sesuatu yang sakral dan dunia ghaib. Dari

kesadaran dan pengalaman agama tersebut, muncul sikap keagamaan yang

ditampilkan seseorang. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaaan yang ada

dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan

ketaatannya pada agama yang dianutnya. Sikap tersebut muncul karena adanya

konsistensi antara kepercayaan terhadap agama sebagai unsur kognitif, perasaan

terhadap agama sebagai unsur afektif dan perilaku terhadap agama sebagai unsur

konatif. Jadi sikap keagamaan merupakan integrasi secara kompleks antara

pengetahuan, perasaan serta tindak keagamaan dalam diri seseorang (sururin,

2004;7).
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Pencapaian kesadaran beragama dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor:

diantaranya :

1. Faktor psikologis, , individu yang memiliki jiwa yang tidak sehat maka

internalisasi nilai-nilai agama dalam dirinya tidak dapat diaplikasikan dalam

perilaku sehari-hari. Individu tersebut belum dapat menselaraskan antara nila-

nilai agama dengan tingkah laku dan perbuatannya, oleh karena itu jiwa yang

tidak sehat akan mengurangi rasa keberagamaannya.

2. Faktor umur, individu yang memasuki usis remaja dan dewasa akan dapt

memiliki rasa kesadaran beragama yang tinggi disebabkan saat memasuki usia

ini biasanya inidvidu tersebut memiliki semangat pencarian terhadap nilai-

nilai kebenaran agamanya yang sangat tinggi.

3. Faktor kelamin, inidividu yang berjenis kelamin laki-laki lebih memiliki rasa

kesadaran beragama dbanding wanita. Hal ini disebabkan adanya tuntutan

masyarakat yang membuat laki-laki menjadi lebih aktif, mandiri dan

kompetitif, sementara wanita menjadi pasif tergantung dan konformis.

4. Faktor pendidikan dan kecerdasan, seseorang yang memiliki tingkat

kecerdasan yang tinggimaka akan mampu merefleksikan nilai-nilai kegamaan

yang diyakini kebenarannya pada kehidupannya sehari-hari

(Jalaluddin,1978:62).
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2. Kesadaran Beragama Dalam Menutup Aurat

Kesadaran beragama meliputi banyak hal salah satunya menutup aurat

bagi wanita. Dalam penelitian ini kesadaran beragama difokuskan pada kesadaran

beragama untuk menutup aurat bagi wanita. Aurat merupakan istilah islam yang

melambangkan suatu bahagian dari anggota badan perempuan maupun laki-laki

yang haram apabila dibuka atau dipamerkan. Dalam arti kata lain sesuatu anggota

badan yang wajib ditutup atau disembunyikan dan haram bagi orang yang bukan

mahramnya melihat (http://ms.wikipedia.org/wiki/Aurat).

Menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap muslim, kewajiban ini

berdasarkan dali-dalil Al-Quran, yaitu yang artinya : Wahai anak-anak Adam!

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu (bahan-bahan untuk)

pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan dan pakaian yang berupa

takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah dari tanda-tanda

(limpah kurnia) Allah (dan rahmatNya kepada hamba-hambaNya) supaya mereka

mengenangnya (dan bersyukur). (QS. Al-A’raaf: 26)

Di dalam agama islam telah menetapkan adab dan cara berpakaian

muslimah yang syar’i, setiap syarat ini perlu dipatuhi supaya i memenuhi maksud

menutup aurat itu sendiri. Jika salah satu syarat ini tidak dilaksanakan oleh

seseorang wanita itu, maka ia tidak dikira sebagai menutup aurat, adapun syarat

pakain muslimah yang baik antara lain:

- Hendaknya pakaian itu menutupi seluruh badan kecuali anggota yang

bukan aurat.
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- Hendaklah pakain itu tebal dan tidak tipis.

- Hendaklah pakain itu longgar dan tidak sempit.

- Pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian lelaki.

Wanita muslimah yang benar-benar cerdas dan senantiasa memperhatikan

petunjuk serta ajaran-ajaran agamanya akan selalu memperhatikan kesederhanaan

dalam segala hal, khususnya dalam berpakaian dan berpenampilan. Di mana ia

berusaha berpenampilan baik, tidak berlebih-lebihan dan tidak menunjukkan

kesombongan, dan tidak meremehkan penampilan dan pakaian yang sederhana

dan menyenangkan. Dalam hal ini dia senantiasa berada dalam batas-batas

kesederhanaan yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt yang bunyinya:

Artinya : “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu

di tengah-tengah antara yang demikian” (QS. Al-Furqan : 67) .

Hijab yang sempurna adalah dengan cara menutup semua anggota badan

wanita. Hijab bukanlah semata-mata perhiasan tubuh, tidak berwarna mencolok

dan mengundang perhatian, tebal dan tidak transparan sehingga menampakkan

warna kulit, longgar dan tidak ketat sehingga menggambarkan bentuk tubuh

wanita seperti yang diterangkan dalam Firman Allah SWT berikut ini :

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak

perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan

jilbabnya, keseluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih
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mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S Al-Ahzab: 59).

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman : Hendaklah mereka

menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan

hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah

menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,

atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-puta suami

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

mereka, atau putra-putra 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 aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertubatlah kamu sekalian kepada

Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (Q.S An-Nur :

31).

Dengan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran beragama

dalam menutup aurat merupakan suatu perbuatan  menutup aurat yang diwajibkan

kepada muslimah dengan dilandasi dari kepercayaan terhadap ajaran islam,

perasaan yakin dan nyaman dalam menutup aurat dan melakukannya  sebagai

sebuah kewajiban yang berasal dari pribadi tanpa dipengaruhi dan ikut-ikut

dengan individu lainnya. Dengan memakai pakaian yang menutup aurat,
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seseorang wanita telah menunjukkan harga diri sebenar seorang wanita dan

sekaligus menghindari perbuatan tidak senonoh di kalangan para lelaki terhadap

wanita. Wanita yang menutup aurat dan berpegang teguh dengan ajaran islam

akan mendapat keredhaan Allah SWT dan lelaki akan memandang mereka dengan

penuh rasa hormat dan memberi penghormatan yang tinggi sesuai dengan sifat

mereka yang pemalu dan bersopan santun.

3. Kematangan Kesadaran Beragama Dalam Menutup Aurat

Dalam perkembangan jiwa seseorang, pengalaman kehidupan beragama

sedikit demi sedikit makin mantap sebagai suatu unit yang otonom dalam

kepribadiannya. Unit itu merupakan suatu organisasi yang disebut  “kesadaran

beragama” sebagai hasil peranan fungsi kejiwaan terutama motivasi, emosi dan

intelejensi. Motivasi berfungsi sebagai daya penggerak mengarahkan kehidupan

mental. Emosi berfungsi melandasi dan mewarnainya, sedangkan intelegensi yang

mengorganisasi dan mempolakannya. Bagi seseorang yang memiliki kesadaran

beragama yang mantap, pengalaman kehidupan beragama yang terorganisasi tadi

merupakan pusat kehidupan mental yang mewarnai keseluruhan aspek

kepribadiannya.

Penggambaran tentang kemantapan kesadaran beragama tidak dapat

terlepas dari kriteria kematangan kepribadian. Kesadaran beragama yang mantap

hanya terdapat pada orang yang memiliki kepribadian yang matang. Akan tetapi

kepribadian yang matang belum tentu disertai kesadaran beragama yang mantap.

Seseorang yang tidak bergama (atheis) mungkin saja memiliki kepribadian yang
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matang walaupun ia tidak memiliki kesadaran beragama. Sebaliknya, sukar untuk

dibayangkan adanya kesadaran beragama yang mantap pada kepribadian yang

belum matang. Kemantapan kesadaran beragama merupakan dinamisator, warna

dan corak serta memperkaya kepribadian seseorang.

Gordon W.Alport (1962) mengemukakan 3 ciri kepribadian yang matang

(Ahyadi, 1987: 38) :

a. Berkembangnya kebutuhan sosial psikologis, rohaniah dan arah minat, yang

menuju pada pemuasan ideal dan nilai-nilai sosial budaya melampaui

kebutuhan biologis atau hawa nafsu. Pribadi yang matang mampu

mengendalikan dorongan biologis dan hawa nafsunya sehingga pemuasannya

sesuai dengan norma-norma sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat.

Sebaliknya orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya

menunjukkan kepribadian yang masih kanak-kanak. Kepribadian yang matang

tidak lagi besifat egosentrisme. Perhatian sudah terarah pada hal-hal diluar

dirinya. Ia udah brusaha memberikan tenaga pada kepentingan sosial dan

kepentingan kultural. Ia dapat melibatkan diri pada bermacam-macam

aktivitas tanpa mementingkan diri sendiri. Hal ini tercapai melalui berbagai

pengalaman, ikatan, keterlibatan emosional, pengalaman frustasi serta cara-

cara mengatasinya. Karena itu ia sudah belajar menemukan cara-cara

penyesuaian diri yang tepat.

b. Kemampuan mengadakan instropeksi, merefleksikan diri sendiri, memandang

diri sendiri secara objektif dan kemampuan untuk mendapatkan pemahaman

tentang hidup dan kehidupan. Kemampuan mengambil distansi terhadap diri
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sendiri dan memandang diri sendiri sebagai objek sehingga ia mampu

membandingkan hal-hal yang ada pada dirinya sendiri dengan hal-hal yang

ada pada diri orang lain. Dengan pemahaman terhadap diri sendiri

sebagaimana orang lain mengenalnya, individu akan mampu menempatkan

dirinya dalam hubungan dengan orang lain,msyarakat dan alam semesta.

c. Kepribadian yang matang selalu memiliki filsafat hidup yang utuh walaupun

mungkin bukan berasal dari filsafat agama atau kurang terolah dalam bentuk

bahasa. Tanpa filsafat dan tujuan hidup terarah serta pola hidup yang

terintegrasi, maka kehidupan seseorang akan nampak bersifat fragmentaris,

segmental dan hidupnya tidak bermakna. Kepribadian tanpa filsafat hidup

yang utuh akan menunjukkan pandangan yang berat sebelah, picik dan

menunjukkan perilaku yang tidak konsisten. Walaupun setiap kepribadian

yang matang belum tentu memiliki pandangan hidup keagamaan, karena

mungkin ia memiliki pandangan hidup filosofis lainnya, namun kematangan

kepribadian tanpa dilandasi agama akan menunjukkan kehidupan yang miskin,

kurang bermakna dan mudah goyah.

Kesadaran beragama merupakan dasar dari kesiapan seseorang mengadakan

tanggapan, reaksi, pengolahan dan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang

datang dari dunia luar. Kesadaran beragama tidak hanya melandasi tingkah laku

yang nampak, tetapi juga mewarnai sikap, pemikiran, i’tikad, nit, kemauan dan

tanggapan terhadap nilai-nilai abstrak yang ideal seperti demokrasi, keadilan,

pengorbanan, persatuan, kemerdekaan, perdamaian dan kebahagiaan.
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Sejalan dengan pendapat G.W.Alport (1962), ciri-ciri kesadaran beragama

yang matang ialah sebagai berikut (Ahyadi, 1987; 50)

(1) Differensiasi yang baik, (2) Motivasi kehidupan beragama yang dinamis, (3)

Pelaksanaan ajaran agama yang secara konsisten dan produktif, (4)

Pandangan hidup yang komprehensif, (5) Pandangan hidup yang integral, (6)

Semangat pencarian dan pengabdian kepada Tuhan.

Dengan demikian kematangan kesadaran beragama dalam menutup aurat

dapat diperoleh dengan baik jika proses-proses yang dijelaskan diatas telah

terdapat dalam diri seseorang melalui proses perkembangan dan pembelajaran.

Kesadaran beragama yang matang dalam menutup aurat, dapat diartikan bahwa

perbuatan dalam menutup aurat berdasarkan kepada dorongan pribadi individu

yang telah menyadari apa yang wajib dilakukan sebagai seorang muslimah, dan

tidak dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti faktor lingkungan atau sosial.

B. KONFORMITAS

1. Pengertian Konformitas

Menurut Conger (dalam Yusuf, 2007: 59) konformitas adalah motif untuk

menjadi sama, sesuai, seragam dengan nilai-nilai kebiasaan, keragaman (hobby)

atau budaya teman sebayanya. Konformitas ini cenderung terjadi pada remaja

karena ini merupakan aspek kepribadian remaja yang berkembang secara

menonjol dalam pengalamannya bergaul dengan teman sebaya. Konformitas ini

cenderung untuk mengerahkan atau mengikuti opini, pendapat, nilai, kebiasaan,

kegemaran (hobby) atau keinginan orang lain (teman sebaya).
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Menurut David  W. Jhonson (dalam Yusuf, 2007: 59) menjelaskan bahwa

konformitas kepada norma kelompok terjadi, apabila: (1) norma tersebut secara

jelas dinyatakan, (2) individu berada dibawah pengawasan kelompok, (3)

kelompok memiliki sanksi yang kuat, (4) kelompok memiliki sifat kohesif yang

tinggi.

Konformitas (conformity) terjadi apabila individu mengadopsi sikap atau

perilaku orang lain karena merasa didesak oleh orang lain (baik desakan nyata

atau hanya bayangannya saja). Desakan untuk konform pada kawan-kawan sebaya

cenderung sangat kuat selama masa remaja (Santrock, 2007: 60).

Dari penjelasan-penjelasan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa

konformitas adalah kecendrungan untuk mengikuti pendapat, kebiasaan,

kegemaran atau keinginan teman sebayanya  walaupun tidak ada permintaan

langsung untuk mengikuti apa yang telah dibuat tapi karena teman sebayanya juga

menampilkan perilaku tersebut dan ingin menyesuaikan diri dengan standar

kelompoknya serta dapat terbina keeratan dalam kelompoknya.

2. Alasan Terjadinya Konformitas

Menurut Sears (1985: 80) pada dasarnya, orang melakukan konformitas

karena dua alasan utama, yaitu :

a. Perilaku orang lain memberikan informasi yang bermanfaat, hal ini meliputi :

1) Kurangnya Informasi
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Orang lain merupakan sumber informasi yang penting. Seringkali mereka

mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Dengan melakukan apa yang mereka

lakukan kita memperolah manfaat dari pengetahuan mereka.

Tingkat konformitas yang didasarkan pada informasi ditentukan oleh dua

aspek situasi: sejauh mana mutu informasi yang dimilki orang lain tentang apa

yang benar dan sejauh mana kepercayaaan diri kita terhadap penilaian kita sendiri.

2) Kepercayaan terhadap kelompok

Faktor utamanya adalah apakah individu mempercayai kelompok atau

tidak. Dalam situasi konformitas, individu  mempunyai suatu pandangan dan

kemudian menyadari bahwa kelompoknya menganut pandangan yang

bertentangan. Individu ingin memberikan informasi yang tepat. Oleh karena itu,

semakin besar kepercayaan kelompok sebagai sumber informasi yang benar,

semakin besar pula kemungkinan untukmenyesuaikan diri terhadap kelompok.

Bila orang tersebut berpendapat bahwa kelompok selalu benar, dia akan

mengikuti apapun yang dilakukan kelompok tanpa memperdulikan pendapatnya

sendiri. Demikian pula, bila kelompok mempunyai informasi penting yang belum

dimiliki individu, konformitas akan semakin meningkat. Mekanisme kerjanya

adalah sebagai berikut:individu memutuskan bahwa dia saalah dan kelompoknya

benar.

Salah satu faktor penentu kepercayaan kelompok adalah tingkat keahlian

anggotanya. Sejauh mana pengetahuan mereka tentang suatu topik. Sejauh mana

kewenangan mereka untuk memberikan informasi. Semakin tinggi tingkat
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keahlian kelompok itu dalam hubungannya dengan individu, semakin tinggi

tingkat kepercayaan dan penghargaan individu terhadap pendapat mereka.

3) Kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri.

Sisi lain adalah bahwa sesuatu yang meningkatkan kepercayaan individu

terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan konformitas. Salah satu faktor

yang sangat mempengaruhi  rasa percaya diri dan tingkat konformitas adalah

tingkat kepercayaan orang tersebut pada kemampuannya sendiri untuk

menampilkan suatu reaksi.

b. Individu menyesuaikan diri karena ingin diterima secara sosial, menghindari

celaan dan konflik. Hal ini meliputi :

1) Rasa takut terhadap celaan sosial

Alasan utama konformitas yang kedua adalah demi memperolah persetujuan

atau menghindari celaan kelompok.

2) Rasa takut terhadap penyimpangan

Rasa takut akan dipandang sebagai orang yang menyimpang ini diperkuat oleh

tanggapan kelompok terhadap perilaku menyimpang. Orang tidak mau mengikuti

apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung resiko mengalami akibat

yang tidak menyenangkan.

Selanjutnya menurut Johnson (dalam Yusuf, 2004: 59) bahwa konformitas

kepada norma kelompok terjadi ketika :
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a. Norma tersebut secara jelas dinyatakan

b. Individu berada dibawah pengawasan kelompok

c. Kelompok memiliki sanksi yang kuat

d. Kelompok memiliki sifat kohesif yang tinggi

3. Konformitas Dalam Berbusana

Konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial dimana individu

mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang

ada, sehingga konformitas merupakan usaha terus menerus dari individu untuk

selalu selaras dengan norma-norma yang diharapkan oleh kelompok. Banyak

sekali objek dari konformitas tersebut, salah satunya yang difokuskan dalam

penelitian ini yaitu konformitas dalam objek berbusana pada anggota komunitas

hijabers pekanbaru.

Menurut Sears (1985: 80), alasan seseorang itu melakukan konformitas

adalah karena perilaku orang lain memberikan informasi yang bermanfaat, dan

kepercayaan terhadap kelompok. Berdasarkan hal tersebut maka bentuk

konformitas yang pada anggota komunitas hijabers pekanbaru dapat

dikategorisasikan menjadi dua bentuk, yaitu individu mengubah perilakunya

didepan publik agar sesuai dengan image komunitas hijabers, tetapi secara diam-

diam tidak mengubah pendapat pribadinya dan individu menyamakan sikap,

keyakinan pribadi untuk menggunakan hijab, maupun perilakunya didepan publik

agar sesuai dengan image dari komunitas Hijabers.

Ketika individu menggunakan hijab dengan alasan mengikuti aturan

kelompok, atau pun individu menggunakan hijab dengan alasan merasa tidak
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nyaman karena semua orang dilingkungannya memakai jilbab maka ketika

individu tidak berada dilingkungan komunitas, individu tersebut tidak akan

menggunakan hijab. Individu tersebut tunduk terhadap norma kelompok namun

secara terpaksa. Didepan umum individu melakukan penyesuaian perilaku

terhadap kelompok namun secara diam-diam individu tidak mengubah keyakinan

yang ada pada dirinya.

Sedangkan alasan individu yang menggunakan hijab karena meyakini

bahwa itulah pakaian yang diwajibkan Islam maka individu akan mengikuti

norma kelompok dengan senang hati. Dengan bergabungnya individu di

komunitas Hijabers maka individu dapat berbagi informasi mengenai hijab,

individu dapat berkonsultasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan hijab

dan agama, mulai dari cara pemasangan, cara memadupadankan, mode baju

muslim, dan lain-lain. Bahkan hingga norma kelompok dijadikan normanya

sendiri atau individu tersebut menginternalisasi norma kelompok. Hal ini

dilakukan individu karena kurangnya informasi individu dan individu

menganggap bahwa kelompok mempunyai informasi yang lebih mengenai hijab.

Bentuk sikap atau tanggapan individu seperti ini disebut penerimaan terhadap

kelompok.

Konformitas sebenarnya dominan terjadi pada usia remaja ketika individu

masih labil untuk mencari jati diri dan penerimaan diri, namun konformitas dapat

juga terjadi sepanjang rentang kehidupan kehidupan manusia. Pada penelitian ini

subjek dominan berada pada usia dewasa awal, yang dapat dikatakan bahwa
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individu telah dapat melakukan pencapaian untuk mencari jati diri dan

penerimaan diri yang baik.

C. Komunitas Hijabers

1. Pengertian Hijab

Al Hijab berasal dari kata hajaban yang artinya menutupi, dengan kata lain

al hijab adalah benda yang menutupi sesuatu, dalam arti bahasa berarti ma’nu

yaitu mencegah, contohnya mencegah diri kita dari penglihatan orang lain.

Menurut Al-Zabidy bahwa yang dimaksud dengan al-Hijab adalah segala sesuatu

yang menghalangi antara kedua belah pihak. Artinya ada sebuah benda yang

menghalangi penglihatan kita terhadap orang lain, contohnya ketika ada dua orang

sedang berbicara, tetapi di tengah-tengah mereka terdapat tembok yang besar,

sehingga dengan adanya tembok yang besar itu mengakibatkan kedua orang

tersebut tidak melihat satu sama lain, tembok inilah yang dinamakan al-Hijab

(http://www.suara-islam.com/read/index/5194/).

Allah SWT telah memberikan aturan yang tegas kepada muslimah perihal

kewajiban menutup aurat yang terdapat dalam Surah (QS Al-Ahzab: 59), dan (QS

An-Nur: 31), yang artinya secara khusus bahwa busana dan hijab bagi muslimah

yaitu pakaian yang diulurkan keseluruh tubuh dari atas hingga bawah tanpa

memperlihatkan sedikitpun aurat wanita.

Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah juga selalu mejelaskan syarat-syarat

pakaian muslim yaitu : harus menutupi seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan

telapak tangan, pakaian yang digunakan bukan dari pakaian yang tipis dan tembus

pandang, longgar dan tidak ketat sehinggga tidak memperlihatkan lekuk tubuh,



25

tidak diberi wewangian atau parfum, tidak menyamai pakaian orang kafir, panjang

melewati mata kaki.

2. Pengertian Komunitas Hijabers

Beberapa tahun terakhir, fashion jilbab di Tanah Air mengalami

perkembangan pesat dan diperbincangkan di mana-mana. Itu terjadi karena

fashion hijab tak lagi monoton karena mulai dipadupadankan dengan berbagai

aksesoris, model dan variasi warna warni. Di Indonesia sendiri, perubahan fashion

berjilbab tak lepas dari tangan kreatif anak negeri. Sebut saja Dian Pelangi,

Jenahara Nasution. Keduanya sama-nama mengelola fashion clothing khusus

busana muslim, dengan konsep dan desain yang modern

(http://www.merdeka.com).

Pergerakan hijabers terus pesat seiring dengan berbagai variasi yang

mereka hasilnya. Seperti dilansir dari hanatajima.com, Hana Tajima, selaku

desainer mengatakan, selama ini gaya berjilbab umat muslim cenderung monoton,

sehingga dirinya berinisiatif untuk bermain model dan warna dengan jilbab

modern kini. Model berjilbab yang modern, mendorong hijabers muda dan tua

Indonesia untuk membentuk sebuah komunitas yang lebih sering disebut dengan

komunitas hijab Indonesia. Salah satunya adalah Hijabers Community Indonesia.

Komunitas ini dikomandoi oleh sang desainer terkenal Jenahara Nasution. Seperti

dilansir vemale.com, sebagai pencetus dan presiden dari Hijabers Community

Indonesia, Jehan berharap komunitas ini dapat melakukan kegiatan yang

bermanfaat. Komunitas ini bertujuan untuk sebagai wadah silaturahmi antar

sesama hijabers. Bukan sekadar bergaya dengan busana muslim modern yang
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semakin modis dan trendy, mereka juga melakukan aktivitas positif, seperti

pengajian rutin, kegiatan amal, seminar agama, tadarus, talkshow dan hijab

tutorial.

2. Komunitas Hijabers Pekanbaru

Hijabers Pekanbaru berdiri pada 5 Juni 2011 yang diketuai oleh Nidhya

Edward. Seperti halnya komunitas lain, kehadiran komunitas Hijabers Pekanbaru

tentu saja punya tujuan yang sama, visinya Pretty Heart, Pretty Mind, Pretty Soul.

Keberadaan Hijabers Pekanbaru diharapkan bisa menjadi wadah dalam

mensosialisasikan Hijab sebagaimana kewajiban yang menyenangkan bagi

seluruh muslimah dan menjalin hubungan sosial kemasyarakatan dengan tujuan

utamanya yaitu meningkatkan ketaqwaan serta merangkul semua wanita bergelar

muslimah yang belum dan sedang dalam proses belajar memenuhi kewajiban

berhijab.

Ada banyak kegiatan yang dilaksanakan komunitas ini, seperti pengajian,

tausyiah, bakti sosial ke panti asuhan dan anti jompo, make up class, hijab class,

talkshow bersama publik figur (tokoh wanita di bidang pendidikan Wiza

Rahadiani, entrepreneur Dr. Mirra Noor Milla, desainer Dian Pelangi, penyanyi

muslimah Ghaida Tsurayya, Model Muslimah Lulu Elhasbu, penulis buku best

seller Muhammad Assad).
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D. KERANGKA PEMIKIRAN

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa kesadaran beragama merupakan

bagian atau segi yang hadir (terasa) dalam pikiran dan dapat dilihat gejalanya

melalui introspeksi. Disamping itu dapat dikatakan bahwa kesadaran beragama

adalah aspek mental atau aktivitas agama; sedangkan pengalaman agama adalah

unsur perasaan dan kesadaran beragama, yaitu perasaan yang membawa kepada

keyakinan yang dihasilkan oleh tindakan.

Membicarakan tentang kesadaran beragama yang mana pada penelitian ini

terpusat pada kesadaran beragama dalam menutup aurat pada anggota Komunitas

Hijabers Pekanbaru. Sebagaimana aturan dalam ajaran islam bahwa setiap

muslimah diwajibkan untuk menutup aurat sesuai dengan syariah Islam. Dalam

ajaran Islam mewajibkan muslimah untuk menutup aurat tidak lain untuk

kebaikan dan kemaslahatan wanita. Hal serupa juga dikemukakan oleh Duwal

(2009) bahwa penekanan fungsi jilbab yaitu, untuk menutup aurat bagi perempuan

dan untuk melindungi diri dari fitnah, untuk menjaga dan melindungi kesucian,

kehormatan dan kemuliaan sebagai seorang wanita, serta menjaga identitas

sebagai perempuan muslimah yang membedakan dengan perempuan lain.

Selain itu ketentuan berhijab yang sesungguhnya didalam ajaran islam yaitu

antara lain yang terkandung dalam Alquran (Q.S An-Nur : 31). Hal serupa juga

dikemukakan oleh Sopiah, dkk (2011) bahwa ayat tersebut merupakan rambu-

rambu yang sudah ditetapkan syari’at untuk mengatur bagaimana seorang

muslimah berhijab dan menutup auratnya.
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Hal serupa yang juga dikemukakan oleh Syaifuddin Zuhri yaitu syarat

berpakaian yang baik menurut islam, antara lain:

a. Harus memperhatikan syarat-syarat pakaian yang islami, yaitu yang dapat

menutup aurat terutama wanita.

b. Memakai pakaian yang bersih dan rapi.

c. Hendaklah mendahulukan anggota badan yang kanan.

d. Tidak terlalu ketat dan transparan, sehingga memperlihatkan bentuk tubuh

wanita.

e. Tidak terlalu berlebihan atau sengaja melebihkan lebar kainnya, sehingga

terkesan berat dan rikuh memakainya.

f. Sebelum berpakaian hendaklah berdoa terlebih dahulu.

Sebagai seorang muslimah yang bertakwa dan memiliki kesadaran

beragama untuk menutup aurat seharusnya dalam berhijab itu benar-benar

didasarkan pada kewajiban sebagai umat islam untuk selalu menutup aurat

semata-mata karena Allah dan untuk mendapat ridho-Nya, bukan karena hanya

ingin terlihat lebih menarik secara mode atau tampilan luar saja.

Fenomenanya sekarang muncul suatu komunitas wanita muslimah yang

disebut dengan Komunitas Hijabers yang memiliki ciri khas dalam penampilan

berhijab. Penggunaan hijab pada anggota Komunitas Hijabers Pekanbaru bukan

tidak mungkin dapat dipengaruhi oleh teman sekitarnya karena keinginan untuk

meniru lingkungan dan menjadi sama dengan temannya. Hal ini juga dapat

tergambar dari maraknya usaha dan bisnis online yang menjual kebutuhan
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hijabers, hal ini dikarenakan banyaknya peminat hijabers dari berbagai kalangan.

Ditambah pula dengan hijab style hijabers yang sangat variatif dan dengan

perpaduan gaya dan warna yang beragam membuat para wanita cepat tertarik

untuk menggunakannya. Hal serupa juga ditemukan oleh Hardiyanti (2012),

bahwa toko-toko kerudung dengan cepat diserbu oleh banyak perempuan yang

berhasrat membeli banyak kerudung kemudian mengkreasikannya dan tampil di

depan umum seperti perempuan-perempuan dalam komunitas Hijabers.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa konformitas menurut Conger (dalam

Yusuf, 2007: 59) adalah motif untuk menjadi sama, sesuai, seragam dengan nilai-

nilai kebiasaan, keragaman (hobby) atau budaya teman sebayanya. Konformitas

ini cenderung untuk mengerahkan atau mengikuti opini, pendapat, nilai,

kebiasaan, kegemaran (hobby) atau keinginan orang lain (teman sebaya).

Mengkaji persahabatan dikalangan teman sebaya, banyak hasil penelitian

menunjukkan, bahwa faktor utama yang menentukan daya tarik hubungan

interpersonal diantara teman sebaya umumnya adalah kesamaan dalam: minat,

nilai-nilai, pendapat, dan sifat-sifat kepribadian. Selain itu, menurut hasil

penelitian Hans Sebald (dalam Yusuf, 2007: 60) bahwa teman sebaya lebih

memberikan pengaruh dalam memilih: cara berpakaian, hobi, perkumpulan, dan

kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Meilinda

(2013) karena remaja lebih banyak berada diluar rumah bersama dengan teman

sebaya dan kelompoknya, maka dapatlah dimengerti pengaruh teman sebaya lebih

besar dari pengaruh orangtua dan keluarga.
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Para anggota komunitas hijabers pekanbaru merupakan wanita muslimah

yang telah dewasa, yang mana dalam tahap kedewasaannya itu kesadaran

beragama khususnya dalam menutup aurat merupakan suatu hal yang telah

dilandasi oleh pemahaman agama yang dianutnya, yang artinya mereka berhijab

bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja, tetapi seharusnya telah mendasari dalam

hatinya bahwa menutup aurat memang merupakan kewajiban bagi muslimah dan

melalukannya semata-mata karena Allah. Sejalan dengan hasil penelitian Sopiah,

dkk (2011), bahwa secara kuantitas semakin banyaknya muslimah yang menutup

aurat, salah satu faktor pendukungnya yaitu mengentalnya kesadaran beragama.

Pemahaman mengenai kesadaran beragama melalui psikologi

perkembangan merupakan pendekatan yang tepat, karena kesadaran beragama

seseorang bersifat dinamis-evolusionistis, berkembang secara berlanjut mulai dari

adanya fitrah keagamaan, potensi dasar yang akan direalisasikan atau

dikembangkan melalui kesadaran beragama yang samar sampai menjadi

kesadaran beragama yang matang.

Sikap keberagamaan orang dewasa memiliki perspektif yang luas

didasarkan atas nilai-nilai yang dipilihnya. Selain itu, sikap kebergamaan ini juga

dilandasi oleh pendalaman pengertian dan perluasan pemahaman tentang ajaran

agama yang dianutnya. Beragama bagi orang dewasa adalah sudah merupakan

sikap hidup dan bukan sekedar ikut-ikutan.

Sejalan dengan tingkat perkembangan usianya, maka sikap keberagamaan

pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut :



31

1. Menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang

matang, bukan sekedar ikut-ikutan.

2. Cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak

diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku.

3. Bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, dan berusaha untuk

mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan.

4. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab

diri hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup.

5. Bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas.

6. Bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama sehingga kemantapan

beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas

pertimbangan hati nurani.

7. Sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian

masing-masing, sehingaa terihat adanya pengaruh kepribadian dalam

menerima, memahami serta melaksanakan ajarang agama yang diyakininya.

8. Terlihat adanya hubungan antara sikap keberagmaan dengan kehidupan sosial,

sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah

berkembang.

Kemantapan jiwa orang dewasa ini setidaknya memberikan gambaran

tentang bagaimana sikap keberagmaan pada orang dewasa. Mereka sudah

memberikan tanggung jawab terhadap sistem nilai yang dipilihnya, baik dari

sistem nilai yang bersumber dari agama maupun yang bersumber dari norma-
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norma lain dikehidupannya. Pokoknya, pemilihan nilai-nilai tersebut telah

didasarkan atas pertimbangan pemikiran matang (Sururin, 2004;87).

Dari penjelasan diatas dapat dilihat hubungan konformitas berbusana

dengan kesadaran beragama dalam menutup aurat pada anggota komunitas

hiijabes Pekanbaru, semakin tinggi kesadaran beragama seseorang, maka semakin

kuat keinginannya untuk berhijab dan menutup aurat sesuai ajaran Islam dan

bukan karena ikut-ikutan.

E. ASUMSI

Dengan memperhatikan keterangan-keterangan yang telah dipaparkan pada

kerangka pemikiran di atas, maka peneliti merumuskan asumsi sebagai berikut :

“Kesadaran beragama dalam menutup aurat pada anggota Komunitas Hijabers

Pekanbaru dipengaruhi oleh konformitas berbusana”.

F. HIPOTESIS

Dari uraian diatas, maka disini akan dikemukakan hipotesis berdasarkan

kerangka teori adalah sebagai berikut :

Terdapat hubungan antara konformitas berbusana pada anggota komunitas

hijabers pekanbaru dengan kesadaran beragama dalam menutup aurat.


