
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Review Hasil Penelitian Sejenis 

Penelitian sejenis yang penyusun jadikan sebagai referensi ialah penelitian 

terdahulu yang memiliki tema penelitian yang sama dengan yang penyusun angkat 

yakni tentang makna jilbab, yang dilakukan oleh Hilmi Walidatul  mahasiswa 

Universitas Islam Bandung dengan judul penelitian “Makna Jilbab Gaul Sebagai 

Eksistensi Diri Di Kalangan Mahasiswa”. Selain itu Novi Yulianti dari 

Universitas Islam Bandung dengan judul penelitian “Makna Simbol Jilbab 

Cadar”. Berikut ini adalah ulasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya: 

Pertama, skripsi dari Hilmi Walidatul mahasiswa Universitas Islam 

Bandung tahun 2009, dengan judul “Makna Jilbab Gaul Sebagai Eksistensi Diri 

Di Kalangan Mahasiswa (Studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi 

mengenai makna jilbab gaul sebagai eksistensi diri di kalangan mahasiswa Fikom 

Unisba)”. Penelitian berawal dari perkembangan mode jilbab yang sangat pesat 

sehingga kemudian jilbab menjad bagian dari dunia fashion Indonesia yang juga 

mengikuti kecenderungan sebagaimana yang terdapat dalam gaya busana umum, yaitu 

berada diantara pengaruh dari budaya global (gaya Barat) dan budaya lokal (tradisional). 

Akhirnya jilbab yang terdapat dalam al-Qur’an mengalami pergeseran makna. 

Perkembangan fashion jilbab ini biasa deisebut dengan “Jilbab Gaul”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana makna jilbab gaul sebagai eksistensi diri di 
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kalangan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Pada 

penelitian ini, yang menjadi pembahasannya yaitu (1) nilai estetis pemaknaan jilbab gaul 

di kalangan mahasiswa Fikom Unisba, (2) nilai etis pemaknaan jilbab gaul di kalangan 

mahasiswa Fikom Unisba, serta (3) nilai religius pemaknaan jilbab gaul di kalangan 

mahasiswa Fikom Unisba. Pada penelitian terdahulu ini menggunakan tinjauan tentang 

eksistensi, tinjauan diri, serta tinjauan komunikasi nonverbal. 

Dalam penelitian ini, peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode ini berfokus pada 

pengalaman individu, melakukan wawancara terhadap informan secara mendalam 

untuk mendapatkan pembentukan makna jilbab gaul sebagai eksistensi diri. Proses 

wawancara dilakukan secara alamiah sehingga peneliti tidak boleh ikut campur 

terhadap subjek. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut: 

1. Nilai estetis pada pemaknaan jilbab tidak hanya sekedar kegiatan 

menghasilkan citra, melainkan suatu kesatuan yang dihayati oleh 

perasaan pengguna jilbab gaul. Keindahan jilbab gaul juga dikatakan 

sebagai rasa nikmat yang diobyekstivasikan serta sebagai obyek 

tangkapan akali. Dan yang terakhir keindahan jilbab gaul dikatakan 

sebagai pengalaman diamana ketika menggunakan jilbab gaul 

merupakan sebuah tindakan dan dari tindakan itulah sebuah pengalaman 

itu lahir. 

2. Nilai etis, bagi pengguna jilbab gaul bersifat etis tidak harus sama 

berarti sama atau sesuai dengan adat – istiadat yang berlaku dalam 

kelompok manusia tertentu. 
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3. Pada nilai religius, pemakai jilbab gaul disini tidak puas dengan 

eksistensi ang diperoleh melalu tahap estetis serta tahapan etis, maka 

mereka harus menoleh nilai ini. Sebab eksistensi yang dimiliki manusia 

pada dasarnya akan selalu terbatas ruang dan waktu. 

Sehingga kesimpulannya, tahap estetis dapat dilihat melalui seni atau keindahan 

jilbab gaul tersebut hubunganya dengan eksistensi diri pemakainya. Sedangkan 

tahap etis ini dalam mencapai eksistensi diri mahasiswa pengguna jilbab gaul 

akan berbenturan dengan norma – norma yang berlaku dilingkungannya. 

Selanjutnya tahap religius apabila dari kedua tahap sebelumnya pemakai jilbab 

gaul mengalami keputusasaan dalam mencapai eksistensinya, pada tahap inilah 

pemakai jilbab gaul akan disadarkan bahwa eksistensi yang hakiki sebenarnya 

hanya milik Tuhan dan pemakai jilbab gaul akan memahami nilai religius dalam 

pemakaian jilbab. (Unisba/2009/skripsi/hilmi walidatul/Makna Jilbab Gaul 

Sebagai Eksistensi Diri Di Kalangan Mahasiswa). 

Kedua, skripsi dari Novi Yulianti mahasiswa Universitas Islam Bandung 

tahun 2009, dengan judul “Makna Simbol Jilbab Cadar (Studi kualitatif dengan 

pendekatan interaksi simbolik mengenai makna simbol jilbab cadar sebagai 

simbol ketaatan berpakaian terhadap ajaran agama Islam pada komunitas 

pengguna jilbab cadar Asy-Syifaa di Kp. Badakarsa, Ds. Jelegong, Kec. Soreang, 

Kab. Bandung, Jawa Barat)”.  

Penelitian ini diawali dengan adanya fenomena munculnya jilbab cadar di 

Indonesia yang merupakan sesuatu yang masih dianggap ekstrim, eksklusif 

terlebih bila dikaitka dengan isteri para teroris yang mengguakan jilbab cadar. 
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Tentunya ini sangat bertentangan bagi mereka pengguna jilbab cadar. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui makna jilbab cadar pada komunitas Asy-Syifaa. 

Peneliti terdahulu membahas mengenai beberapa hal yaitu, (1) hakikat diri pada 

komunitas Asy-Syifaa, (2) hakikat simbol jilbab cadar pada komunitas Asy-

Syifaa, (3) hakikat tindakan manusia pada komunitas Asy-Syifaa, dan (4) hakikat 

tindakan sosial pada komunitas Asy-Syifaa. 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan ialah metode 

penelitian kualitatif dengan pendektanan interaksi simbolik mengenai makna 

simbol jilbab cadar sebagai simbol ketaatan berpakaian terhadap ajaran agama 

Islam. Di mana makna juga merupakan hasil dari adanya interaksi dan 

kesepakatan bersama pada suatu komunitas. 

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hakikat diri pada komunitas Asy-Syifaa diawali dari diri yang terbagi 

sebagai saya “I” dan aku “Me”. Munculnya kesadaran “I” berawal dari 

lingkungan sekitar yang telah menggunakan jilbab cadar, dan kesadaran 

“Me” bermula dari adanya interaksi diri dengan adat di sekitarnya. 

Adanya interaksi antara “I” dan “me” inilah pada akhirnya 

menghasilkan hakikat diri pada komunitas Asy-Syifaa, keinginan yang 

kuat dengan mencari tahu landasan bercadar baik dari buku diskusi, 

maupun obrolan santai telah dilakukannya sebagai diri yang aktif. 

2. Hakikat simbol jilbab cadar pada komunitas Asy-Syifaa dimaknai 

sebagai simbol ketaatan. Artinya, dengan bercadar tersebut bukan berarti 

mereka mengklaim dirinya sebagai orang yang paling taat, akan tetapi 
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dengan bercadar mereka berusaha untuk menjadi orang yang taat 

terhadap ajaran agamanya. 

3. Hakikat tindakan manusia pada komunitas Asy-Syifaa dipengaruhi oleh 

pengalaman masa silam narasumber ketika belum menggunakan cadar 

sehingga ketika menggunakan cadar, mereka akan memandang diri 

mereka sebagaimana orang lain memberikan penilaian terhadap dirinya. 

Sehingga banyak perubahan tindakan, sikap, ucapan setelah narasumber 

menggunakan jilbab cadar. 

4. Hakikat tindakan sosial pada komunitas Asy-Syifaa dipengaruhi adanya 

proses interaksi sosial. Jilbab cadar yang sarat makna tersebut terkadang 

menjadikan pengguna jilbab cadar sebagai masyarakat yang dikucilkan 

namun ketika mereka berada dalam lingkungan yang mendukung dan 

memengaruhi mereka untuk mengikutinya keyakinan mereka akan 

kewajiban menutup aurat dengan bercadar semakin bertambah. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa, makna simbol jilbab cadar pada 

komunitas Asy-Syifaa di Kp. Badakarsa, Ds. Jelegong, Kec. Soreang, Kab. 

Bandung, Jawa Barat merupakan sebuah simbol ketaatan terhadap ajaran Islam. 

Jika orang lain memandang pengguna jilbab cadar sebagai orang yang taat, maka 

pengguna jilbab cadar juga akan memandang dirinya sebagai orang yang taat 

dengan diwujudkan melalui tindakan – tindakan yang baik. (Unisba/2009/novi 

yulianti/Makna Simbol Jilbab Cadar). 
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Tabel Review Penelitian Sejenis 

No Tinjauan Peneliti 

Hilmi Walidatul   Novi Yulianti Dianita Asri 

1. Judul 

Penelitian 

Makna Jilbab Gaul 

Sebagai Eksistensi 

Diri Di Kalangan 

Mahasiswa 

Makna Simbol Jilbab 

Cadar 

Makna Jilbab bagi 

Pengguna Jilboobs 

2. Latar 

Belakang 

Penelitian berawal 

dari perkembanga 

mode jilbab yang 

sangat pesat 

sehingga kemudian 

jilbab menjad bagian 

dari dunia fashion 
Indonesia yang juga 

mengikuti 

kecenderungan 

sebagaimana yang 

terdapat dalam gaya 

busana umum, yaitu 

berada diantara 

pengaruh dari 

budaya global (gaya 

Barat) dan budaya 

lokal (tradisional). 

Akhirnya jilbab yang 

terdapat dalam al-

Qur’an mengalami 

pergeseran makna. 

Perkembangan 

fashion jilbab ini 

biasa deisebut 

dengan “Jilbab 

Gaul”. 

Penelitian ini diawali 

dengan adanya 

fenomena munculnya 

jilbab cadar di 

Indonesia yang 

merupakan sesuatu 

yang masih dianggap 

ekstrim, eksklusif 

terlebih bila dikaitka 

dengan isteri para 

teroris yang 

mengguakan jilbab 

cadar. Tentunya ini 

sangat bertentangan 

bagi mereka pengguna 

jilbab cadar 

Penelitian ini diawali 

dengan adanya 

perkembangan 

fashion jilbab di 

Indonesia. Semakin 

banyak wanita yang 

menggunakan jilbab 

pada kenyataannya 

masih banyak juga 

wanita yang kurang 

mengerti bahkan 

tidak mengerti 

bagaimana cara 

menggunakan jilbab 

yang baik dan benar 

sesuai dengan aturan 

ajaran agama Islam 

sesuai dengan al-

Qur’an dan As-

sunnah. Seperti 

istilah Jilboobs yang 

dilontarkan bagi 

wanita yang 

memakai jilbab 

namun tetap 

memperilhatkan 

lekukan badan 

tubuhnya. Cara 

berjilbab yang baik 

sesuai dengan aturan 

agama islam ialah 

pakaian yang 

menutup seluruh 

tubuh perempuan 

tanpa 

memperlihatkan 

lekukan badan atau 

tubuh. Pemakaian 

jilboobs sangat 

bertolak belakang 

dengan ajaran cara 

repository.unisba.ac.id



berpakaan yang 

baik dan benar 

sesuai dengan 

aturan agama 

islam. Namun 

karena 

berkembangnya 

fashion jilbab maka 

hal tersebut banyak 

tidak disadari oleh 

para pengguna 

jilbab baik itu yang 

sudah sesuai aturan 

agama islam 

maupun yang 

hanya sekedar 

menutup kepala 

saja bahkan 

pemakai jilboobs 

sendiri. Dengan 

adanya fenomena 

tersebut, peneliti 

ingin mengatahui 

bagaimana makna 

jilbab bagi para 

pengguna jilboobs. 
 

 

3. Metode 

Penelitian 

Metode Kualitatif 

dengan pendekatan 

Fenomenologi 

Metode Kualitatif 

dengan pendekatan 

Interaksi Simbolik 

Metode Kualitatif 

dengan pendekatan 

Fenomenologi 

4. Hasil 

Penelitian 

tahap estetis dapat 

dilihat melalui seni 

atau keindahan 

jilbab gaul tersebut 

hubunganya dengan 

eksistensi diri 

pemakainya. 

Sedangkan tahap etis 

ini dalam mencapai 

eksistensi diri 

mahasiswa pengguna 

jilbab gaul akan 

berbenturan dengan 

norma – norma yang 

berlaku 

dilingkungannya. 

Penelitian ini 

menunjukkan bahwa, 

makna simbol jilbab 

cadar pada komunitas 

Asy-Syifaa di Kp. 

Badakarsa, Ds. 

Jelegong, Kec. Soreang, 

Kab. Bandung, Jawa 

Barat merupakan 

sebuah simbol ketaatan 

terhadap ajaran Islam. 

Jika orang lain 

memandang pengguna 

jilbab cadar sebagai 

orang yang taat, maka 

pengguna jilbab cadar 
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Selanjutnya tahap 

religius apabila dari 

kedua tahap 

sebelumnya pemakai 

jilbab gaul 

mengalami 

keputusasaan dalam 

mencapai 

eksistensinya, pada 

tahap inilah pemakai 

jilbab gaul akan 

disadarkan bahwa 

eksistensi yang 

hakiki sebenarnya 

hanya milik Tuhan 

dan pemakai jilbab 

gaul akan 

memahami nilai 

religius dalam 

pemakaian jilbab. 

juga akan memandang 

dirinya sebagai orang 

yang taat dengan 

diwujudkan melalui 

tindakan – tindakan 

yang baik 

 

Tabel 2.1 

Review Penelitian Sejenis 

Sumber : Aplikasi Penelitian, 2015 

 

 Tabel Tinjauan Persamaan dan Perbedaan Penelitian 

No Peneliti Tinjauan 

Persamaan Perbedaan 

1. Hilmi Walidatul Persamaan antara 

penelitian terdahulu 

dengan penelitian ini 

terdapat pada metode 

penelitian yang digunakan. 

Kedua peneliti 

menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. 

Keduanya sama-sama 

menguak secara mendalam 

mengenai pengalaman 

informan masing-masing. 

Perbedaan pada penelitian 

ini ialah : 

1. fokus penelitian 

terdahulu yang 

menekankan pada nilai 

estetis dan nilai etis 

pemaknaan jilbab gaul 

sebagai eksistensi diri 

sedangkan peneliti 

menekankan pada 

prilaku, motif, dan 

makna dari pengguna 

jilboobs 

2. Tinjauan teori yang 

mana pada penelitian 

terdahulu  ini 

menggunaakan tinjauan 

teori eksistensi diri, 

serta tinjauan 

komunikasi nonverbal 
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sedangkan peneliti 

menggunakan tinjauan 

teori perilaku, tindakan 

sosial dan konstruksi 

sosial. 

2. Novi Yulianti Persamaan pada penelitian 

ini ialah sama- sama 

meneliti tentang makna 

jilbab dan menggunakan 

metode kualitatif 

Perbedaan antara penelitian 

terdahulu dengan 

penelitian ini adalah: 

1. Penelitian terdahulu 

berbicara tentang makna 

jilbab cadar sedangkan 

peneliti berbicara 

mengenai makna jilbab 

bagi pengguna jilboobs 

2. Metode penelitian yang 

digunakan penelitian 

terdahulu adalah 

menggunakan 

pendekatan interaksi 

simbolik sedangkan 

peneliti menggunakan 

pendekatan 

fenomenologi. 

3. Walaupun sama – sama 

meneliti tentang makna 

jilbab namun penelitian 

terdahulu dalam  subjek 

dan objek penelitian 

meneliti makna jilbab 

cadar pada komunitas 

Asy-Syifaadi  Kp. 

Badakarsa, Ds. 

Jelegong, Kec. Soreang, 

Kab. Bandung, Jawa 

Barat sedangkan 

penelitian ini meneliti 

makna jilbab bagi 

mahasiswa pengguna 

jilboobs di Universitas 

Islam Bandung 

 

Tabel 2.2 

Review Penelitian Sejenis 

Sumber : Aplikasi Penelitian, 2015 

 

2.2 Tinjauan Teoritis  

2.2.1 Tinjauan Makna 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa makna memiliki 

arti pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan, sedangkan 

bermakna memiliki arti  berarti; mempunyai (mengandung) arti penting (dalam), 

memiliki banyak arti.  
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Pateda (2001:79) mengemukakan bahwa “istilah makna merupakan kata-

kata dan istilah yang membingungkan”. Makna tersebut selalu menyatu pada 

tuturan kata maupun kalimat. Menurut Ullman (dalam Pateda Mansoer,  2001:82) 

mengemukakan bahwa “makna adalah hubungan antara makna dengan 

pengertian”.  

Para ahli mengakui istilah makna (meaning) memang merupakan kata dan 

istilah yang membingungkan. Dalam bukunya The Meaning Of Meaning, Ogden 

dan Richards (1972, 186-187) telah mengumpulkan tidak kurang dari 22 batasan 

mengenai makna. Bentuk makna diperhitungkan sebagai istilah, sebab bentuk ini 

mempunyai konsep dalam bidang tertentu, yakni dalam bidang linguistic (Sobur, 

2001:255)  

Aspek-aspek makna dalam semantik menurut Pateda (2010:12) ada empat 

hal, yaitu : 

1. Pengertian (sense); dapat dicapai apabila pembicara dengan lawan 

bicaranya atau antara penulis dengan pembaca mempunyai kesamaan 

bahasa yang digunakan atau disepakati bersama. 

2. Nilai rasa (feeling); berkaitan dengan sikap pembicara terhadap hal yang 

dibicarakan. 

3. Nada (tone); sikap pembicara terhadap kawan bicara 

4. Maksud (intention); maksud senang atau tidak senang, efek usaha keras 

yang dilaksanakan.  

Model proses makna Wendell Johnson (dalam Sobur, 2003: 258) 

menawarkan sejumlah implikasi bagi komunikasi antar manusia, yaitu : 

a. Makna ada dalam diri manusia. Makna tidak terletak pada kata – kata 

melainkan pada manusia. Kita menggunakan kata – kata untuk 

mendekati makna yang ingin kita komunikasikan. Tetapi kata – kata ini 

tidak secara sempurna dan lengkap menggambarkan makna yang kita 

maksudkan. Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan – 
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pesan kita akan sangat berbeda dengan makna yang ingin kita 

komunikasikan. 

b. Makna berubah. Kata – kata relative statis, banyak dari kata – kata yang 

digunaan sejak 200-300 tahun yang lalu. Tetapi makna dari kata – kata 

ini terus berubah dan khususnya terjadi dalam dimensi emosional dari 

makna. 

c. Makna membutuhkan acuan. Walaupun tidak semua komunikasi 

mengacu pada dunia nyata, komunikasi hanya masuk akal bilamana ia 

mempunyai ikatan dengan dunia atau lingkungan eksternal. 

d. Penyingkatan yang ebrlebihan akan mengubah makna. Berkaitan erat 

dengan gagasan bahwa makna membutuhkan acuan adalah masalah 

komunikasi yang timbul akibat penyingkatan yang berlebihan tanpa 

mengaitkannya dengan acuan yang konkret dan dapat diamati. 

Penyingkatan perlu dikatkan dengan objek, kejadian dan perilaku dalam 

dunia nyata. 

e. Makna tidak terbatas jumlahnya. Pada suatu saat tertentu, jumlah kata – 

kata, suatu bahasa terbatas, tetapi maknanya tidak terbatas. Karena itu 

tiap orang memiliki banyak makna. 

f. Makna dikomunikasikan hanya sebagian. Makna yang kita peroleh dari 

suatu kejadian / event bersifat multi aspek dan sangat kompleks, tetapi 

hanya sebagia saja dari makna-makna ini yang benar – benar dapat 

dijelaskan.  

Dari pengertian para ahli bahasa di atas, dapat dikatakan makna setiap orang 

berbeda – beda terhadap sesuatu permasalahan tergantung pengalaman yang 

dialami setiap orang. Orang mempunyai makna masing-masing untuk kata-kata 

tertentu, inilah yang disebut sebagai makna perorangan, makna selalu mencakup 

banyak pemahaman, aspek-aspek pemahaman yang secara bersama dimiliki setiap 

individu. Begitupula dengan seseorang yang menggunakan jilboobs, ia akan 

memaknai apa yang telah ia pilih atau lakukan. Makna tersebut dapat dipahami 

oleh diri sendiri atau ditunjukkan ke dalam perilaku pengguna jilboobs. 
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2.2.2 Tinjauan Motif 

Sebelum menjelaskan pembahasan utama maka terlebih dahulu di jelaskan 

pengertian tentang motif. “Motif berasal dari kata “movere” yang  berarti 

penggerak atau mendorong untuk bergerak” (Singgih D. Gunarsa, 1989 : 90). Dari 

sini motif diartikan sebagai pendorong atau penggerak dalam diri manusia yang 

diarahkan pada tujuan tertentu. Secara morfologi, dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia memberikan pengertian motif  merupakan kata benda yang artinya 

pendorong. “Motif juga merupakan salah satu faktor penting untuk terwujudnya 

tingkah laku manusia” (Sudibyo Setyobroto, 1989 : 19). Dari penjelasan di atas 

menunjukkan bahwa motif merupakan kekuatan pendorong yang akan terus 

melekat pada diri manusia yang akan terus mendorong manusia untuk berbuat, 

bertindak, dan bertingkah laku untuk memenuhi tujuan yang dikehendaki. 

Menurut Rochman Natawijaya (1980: 78), “motif adalah setiap kondisi atau 

keadaan seseorang atau suatu organisme yang menyebabkan atau kesiapannya 

untukmemulai atau melanjutkan suatu serangkaian tingkah lakuatau perbuatan”. 

Hal ini diperjelas oleh Sudibyo Setyobroto (1989: 24), bahwa “motif adalah 

sumber penggerak dan pendorong tingkah laku individu untuk memenuhi 

kebutuhan dalam mencapai tujuan tertentu”.  

Sardiman (2007: 73), menyebutkan “motif dapat diartikan sebagai daya 

upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu”. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 

melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. 
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Ngalim Purwanto (2006 : 70- 71) berpendapat, bahwa “setiap motif itu 

bertalian erat dengan suatu tujuan dan cita-cita”. Makin berharga tujuan itu bagi 

yang bersangkutan, makin kuat pula motifnya sehingga motif itu sangat berguna 

bagi tindakan atau perbuatan seseorang. Guna atau fungsi dari motif-motif itu 

adalah: 

a. Motif itu mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motif itu 

berfungsi sebagai penggerak atau sebagai motor yang memberikan energi 

(kekuatan) kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. 

b. Motif itu mentukan arah perbuatan yakni ke arah perwujudan suatu 

tujuan atau cita-cita. Motivasi mencegah penyelewengan dari jalan yang 

harus ditumpuh untuk mencapai tujuan itu. Makin jelas tujuan itu, makin 

jelas pula terbentang jalan yang harus ditempuh. 

c. Motif menyeleksi perbuatan kita. Artinya menentukan perbuatan-

perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi, guna mencapai tujuan 

itu dengan menyampingkan perbuatan yang tak bermanfaat bagi tujuan 

itu. 

Pendapat lain dari Suryabrata (2004:72), mengenai motif adalah 

penggolongan motif menjadi dua bagian, yaitu; 

a. Motif Ekstrinsik; yaitu motif yang berfungsi karena adanya perangsang 

dari luar, seperti misalnya orang belajar giat karena diberitahu sebentar 

lagi ada ujian. 

b. Motif Intrinsik; yaitu motif yang berfungsi tidak perlu mendapat 

rangsang dari luar. Meman dalam diri individu sendiri telah ada 

dorongan. Misalnya orang gemar membaca, tidak perlu menunggu 

perintah sudah mencari buku-buku bacaan dengan sendirinya. 
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Penggolongan lain (Suryabrata, 2004: 71-72) didasarkan atas terbentuknya 

motif-motif itu. Berdasarkan atas hal ini dapat dibedakan adanya dua macam 

motif,  yaitu : 

a. Motif bawaan, yaitu motif-motif yang dibawa sejak lahir, jadi ada tanpa 

dipelajari. 

b. Motif yang dipelajari, yaitu motif-motif yang timbulnya karena 

dipelajari, seperti: dorongan untuk belajar sesuatu cabang ilmu 

pengetahuan, 

Menurut Ahmadi (dalam Sunaryo 2002:138) motif digolongkan menjadi 

tiga macam, yaitu : 

a. Motif biologis, yaitu motif yang berkembang dalam diri individu dan 

berasal dari kebutuhan individu untuk kelangsungan hidup individu 

sebagai makhluk universal. 

b. Motif sosiologis, yaitu motif yang berasal dari lingkungan kebudayaan 

tempat individu itu berada dan berkembang serta dapat dipelajari, atau 

motif yang berkembang atas dasar interaksi invidu sebagai makhluk 

sosial yang hidup dalam masyarakat. 

c. Motif teologis, yaitu motif yang mendorong manusia untuk 

berkomunikasi dengan sang pencipta. 

 

Sunaryo (2004:137) menjelaskan penyebab timbulnya motif dalam diri 

manusia, yakni : 

motif timbul karena adanya ketidakseimbangan yang menimbulkan 

kebutuhan. Kebutuhan dipandang sebagai kekurangan adanya sesuatu pada 

diri individu yang menuntut untuk segera dipenuhi agar terjadi 

keseimbangan. Adanya kekurangan tersebut, berfungsi sebagai dorongan 

yang menyebabkan individu berperilaku untuk memenuhi kebutuha. 

(Sunaryo, 2004:137).  
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Gambar 2.1 

Sumber : Sunaryo (2004:137) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motif 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan atau perbuatan 

manusia yang dapat diartikan sebagai latar belakang dari tingkah laku manusia itu 

sendiri. Bagi seseorang yang menggunakan jilboobs memiliki motif yang berbeda 

– beda, karena suatu tindakan atau perbuatan manusia pasti ada yang melatar 

belakanginya.  

Untuk menggambarkan keseluruhan tindakan sosial terdapat dua fase yang 

diusulkan Schutz yang diberi nama tindakan in-order-to motive, yang merujuk 

pada masa yang akan datang; dan tindakan because-motif yang merjuk pada masa 

lalu (Kuswarni:2009:111). 

Bagi individu yang menggunakan jilboobs memiliki motif yang berbeda – 

beda. Motif yang dimiliki oleh individu tersebut ada yang untuk mendapatkan 

sesuatu (in-order-to motve) adapula yang karena sesuatu (because-motive). 
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2.2.3 Tinjauan Jilbab 

Jilbab berasal dari bahasa arab yakni jalaabiib yang artinya pakaian yang 

lapang atau luas dan dapat menutup aurat wanita. Dalam kamus al-Muhith 

dinyatakan bahwa jilbab laksanan sirdab (terowongan) atau sinmar (lorong), 

yakni baju atau pakaian yang longgar bagi wanita selain baju kurung atau kain apa 

saja yang dapat menutupi pakaian. 

Hai Nabi, katakanlah kepada istri – istrimu, anak – anak perempuan dan istri 

– istri orang mukmin. “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh 

tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih uda untuk dikenal, 

karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun Lagi 

Maha Penyayang” (Qs. Al-Anzhab : 59). 

Jilbab dalam surat Al-Azhab (33) : 59 yakni sejenis baju kurung yang dapat 

menutup kepala, muka, dan dada yang dipakai oleh perempuan guna menutup 

auratnya. Pada masa kini anggapan bahwa busana muslimah itu adalah pakaian 

yang menutup aurat baik itu terusan atau potongan seperti celana panjang, kemeja 

panjang, atau lainnya dianggap tidak masalah.  

Islam telah menetapkan syarat – syarat bagi busana muslimah dalam 

kehidupannya, seperti yang ditunjukkan oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah. Pakaian 

busana muslimah itu yang longgar atau model baju kurung atau terusan, walaupun 

sudah memakai busana yang menutupi aurat tetap belum bisa dikatakan bahwa 

seserang sudah berjilbab.  

Alqur’an menyatakan: “Jika kamu meminta sesuatu kepada mereka (para 

isteri Nabi saw), maka mintalah dari balik jilbab. Cara ini lebih mensucikan 

hatimu dan hati mereka.” (Al Ahzab: 53). Jilbab dalam ayat ini menyatakan 
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bahwa penutup yang ada di rumah Nabi SAW yang berfungsi sebagai sarana 

pengahalang atau pemisah ntara laki – laki dan perempuan agar tidak berpegangan 

bahkan tidak saling memandang. Yang dimaksud dengan jilbab disini juga adalah 

penghalang seseorang dalam proses mencari dan memahami serta menangkap 

makna kemurnian dan kebenaran agama secara lahir dan bathin dalam tujuan 

mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah. 

Busana yang digunakan seorang wanita dapat mengkomunikasikan beberapa 

hal. Model yang memperagakan busana muslimah yang benar akan 

mengkomunikasikan secara nonverbal bahwa fashion show tersebut ditujukan 

kepada wanita – wanita muslim agar bisa lebih tampil modis dengan busana 

muslimah. Begitu juga dengan wanita yang memakai busana muslim yang, di 

benak kita ketika melihat wanita yang memakai busana muslimah akan tersirat 

bahwa wanita tersebut beragama muslim, taat terhadap ajaran agama.  Jilbab 

disini juga dapat dinyatakan sebagai symbol karena secara langsung akan 

menyatakan diri seseorang yang memakainya, ketika seorang wanita memakai 

jilbab sama dengan mengatakan bahwa agama yang dianutnya adalah agama 

Islam. 

Masa kini, jilbab telah menjadi symbol identitas, status, dan kekuasaan. 

Menurut Crawley (dalam Al- Gundi 2007:117) mengatakan bahwa “pakaian 

adalah ekspresi yang paling khas dalam bentuk material dari berbagai tingkatan 

kehidupan sosial sehingga jilbab menjadi eksistensi sosial, dan individu dalam 

komunitasnya”. 
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2.2.3.1 Pengertian  Jilboobs 

Jilboobs merupakan istilah penggunaan jilbab namun masih berpakaian 

ketat dan menunjukkan lekuk tubuh. Istilah jilboobs diambil dari istilah jilbab 

dan boobs atau payudara wanita. Jilboobs gaya berpakaian berjilbab namun 

masih memperlihatkan lekukan dada, pantat, dan perut mereka. Jilboobs juga 

bisa berarti jilbab yang dikombinasikan dengan pakaian, baik itu baju ataupun 

celana ketat meskipun rambutnya tertutup jilbab, tetapi ada bagian yang 

menonjol. 

Gaya busana ini memang tidaklah sesuai dengan ajaran Islam, dan 

seharusnya tidak perlu ditiru oleh para muslimah. Karena, meski mereka 

memakai jilbab, namun mereka membiarkan bagian lekak-lekuk dadanya itu 

tetap terlihat dengan jelas, apalagi bagi mereka yang memakai pakaian ketat. 

Padahal, sejatinya seorang muslimah yang memakai jilbab, hendaknya mereka 

juga berbusana dengan pakaian yang dapat menutupi aurat, yang sekiranya 

tidak menebar syahwat bagi siapa saja yang melihatnya. 

Perempuan ber-jilboobs seringkali menggunakan kaus lengan panjang 

namun ketat atau baju lengan panjang yang tembus pandang. Atasan tersebut 

biasanya dipadu dengan bawahan rok tembus pandang, legging maupun celana 

jeans ketat. 

Istilah Jilboobs muncul pada tahun 2014, namun fenomena wanita yang 

mengenakan busana jilbab dengan pakaian ketat sudah muncul beberapa tahun 

sebelumnya. Di Bandung sejak tahun 2000-an muncul istilah jilbab leupeut, 
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makanan sejenis lontong yang dibungkus ketat dengan daun pisang hal ini 

diibaratkan wanita yang memakai pakaian ketat namun berkerudung. 

Istilah jilboobs berkembang ke dunia maya pada tanggal 25 Agustus 

2014, muncul sebuah akun Facebook bernama Jilboobs Community. Akun itu 

memuat sejumlah foto wanita yang mengenakan jilbab dengan pakaian yang 

ketat.  

Dikutip dari artikel online (Najah, 2014:online) , terdapat 10 fakta 

tentang fenomena jilboobs, yakni : 

a. Sempat Didahului Istilah Jilbab Lepet 

Jika jilboobs lebih menyoroti bentuk baju ketat yang dikenakan para 

jilbabers, jilbab lepet lebih menyoroti celananya. 

b. Memancing Komentar dari KPAI 

Fenomena jilbab membuat Ketua KPAI Asrorun Niam angkat bicara. Dalam 

sebuah komentar yang diposting Detik (6/8), Asrorun Niam menghimbau 

supaya pelaku industri terkait tidak membuka pintu kriminalitas dengan 

lahirnya style jilbab ala jilboobs. 

c. Ramai Dibicarakan Desainer Baju 

 “Fenomena jilboobs itu benar-benar menyalahi aturan dan sebaiknya 

jangan ditiru,” tutur Yuanita Andiani yang berdiri selaku desainer merk 

Hijmi. 

d. Mulai Tenar Setelah Bulan Ramadan 

Walaupun belum ada sejarah pasti, tapi fenomena jilboobs mulai 

booming setelah bulan Ramadan tahun ini.  

e. Biasa Dipakai Para Newbie 

Jilboobs menjadi jembatan bagi kaum muslimah yang ingin belajar 

mengenakan jilbab.  

f. Dampak Maraknya Modifikasi Baju Muslimah 

g. Para Artis Turut Mengenakan Jilboobs 

h. Aa Gym Turut Berbicara Tentang Jilboobs 

 “Kerudung bukan hanya sekedar untuk menutup kepala, tapi kalau 

bawahannya masih ketat ini sama saja. Ini bukan cara berpakaian seperti 

yang diajarkan Islam, yang dikehendaki Allah.” 

i. Fatwa Haram MUI 

 “Sudah ada fatwa MUI soal pornografi. Termasuk itu tidak boleh 

memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, pakai jilbab tapi berpakaian ketat. 
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MUI secara tegas melarang itu,” tutur Wakil Ketua MUI KH Ma’ruf 

Amin Kamis (7/8/2014). 

j. Yang Jilboobs yang Selfie 

Istilah ini menggambarkan wanita yang berjilbab namun dengan gaya 

seksi dan memakai baju ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh, payudara, 

pinggul, dan bagian bokong wanita. 

Ciri yng paling umum adalah para wanita jilboobs seringkali 

menggunakan kaus ketat berlengan panjang atau kaus yang masih tembus 

pandang karena bahan bajunya yang tipis. Pakaian mereka biasanya sering 

dipadukan dengan celana legging atau jins ketat. 

Ibnu Abdil Barr mengatakan,”Makna ‘kasiyatun ‘ariyatun’ (berpakaian 

tapi telanjang) adalah para wanita yang memakai pakaian yang tipis yang 

menggambarkan bentuk tubuhnya, pakaian tersebut belum menutupi (anggota 

tubuh yang wajib ditutup dengan sempurna). Mereka berpakaian, namun 

hakikatnya mereka telanjang.” (Jilbab Mar’ah Muslimah: 125-126). Dari 

pernyataan diatas jelas bahwa jilboobs memang sangat bertentangan dengan 

aturan agama islam dalam berpakaian, walaupun diaktakan menutup kepala 

dengan kerudung namun belum berarti telah memakai jilbab yang sesuai 

dengan aturan agama islam.  

2.2.4 Tinjauan Teori Identitas Diri 

Dalam berbagai tempat dan berbagai situasi sosial, seseorang masih 

memiliki perasaan menjadi orang yang sama. Sehingga, orang lain yang 

menyadari kontinuitas karakter individu tersebut dapat merespon dengan tepat. 
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Sehingga, identitas bagi individu dan orang lain mampu memastikan perasaan 

subjektif tersebut (Kroger, 1997) 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

identitas diri adalah perkembangan pemahaman diri seseorang yang membuat 

individu semakin sadar akan kemiripan dan keunikan dari orang lain dan akan 

memberikan arah, tujuan, dan makna pada hidup seseorang. 

Marcia (1993) menyatakan bahwa pembentukan identitas diri merupakan:  

“Identity formation involves a synthesis of childhood skills, beliefs, and 

identification into a more or less coherent, unique whole that provides the 

young adult with both a sense of continuity with the past and a direction for 

the future” (Marcia, 1993:3)  

Dari definisi diatas maka dapat dikatakan bahwa pembentukan identitas diri 

merupakan suatu proses pengkombinasian pengalaman, kepercayaan, dan 

identifikasi yang dimiliki pada masa kanak-kanak kepada kesatuan yang unik dan 

akan semakin lebih atau tidak koheren, yang akan memberikan para dewasa awal 

baik perasaan keterkaitan dengan masa lalu maupun arah bagi masa yang akan 

datang. Hal ini berarti bahwa dalam pembentukan identitas diri terdapat 

aspekaspek masa kanak-kanak seperti pengalaman, kepercayaan dan identifikasi 

yang menjadi dasar terbentuknya identitas pada masa dewasa awal yang akan 

memberikan arah untuk masa depan dan menjadi sebuah benang pengait dengan 

masa lalu.  

Marcia (1993) menyatakan bahwa pembentukan identitas diri dapat 

digambarkan melalui status identitas berdasarkan ada tidaknya eksplorasi (krisis) 

dan komitmen. Eksplorasi yang juga dikenal dengan istilah krisis adalah suatu 
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Universitas Sumatera Utara periode dimana adanya keinginan untuk berusaha 

mencari tahu, menyelidiki berbagai pilihan yang ada dan aktif bertanya secara 

serius, untuk mencapai sebuah keputusan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai, 

nilai-nilai, dan keyakinankeyakinan. Dimensi eksplorasi (krisis) ialah (Marcia, 

1993):  

a. Sudah melalui eksplorasi (past crisis) Seseorang dikatakan berada pada tahap 

eksplorasi di masa lalu (past crisis) ketika periode dimana pemikiran aktif 

terhadap sejumlah variasi dari aspek-aspek identitas yang potensial sudah 

berlalu sekarang. Individu mampu menyelesaikan krisis dan memiliki 

pandangan yang pasti tentang masa depan atau tugas tersebut ditunda tanpa 

mencapai adanya sebuah kesimpulan yang bermakna.  

b. Sedang dalam eksplorasi (in crisis) Seseorang dikatakan sedang berada pada 

tahap eksplorasi ketika seseorang sedang berusaha untuk mencari tahu dan 

menjajagi pertanyaan-pertanyaan mengenai identitas dan sedang berjuang 

untuk membuat keputusan hidup yang penting.  

c. Tidak adanya eksplorasi (absence of crisis) Seseorang dikatakan tidak 

mengalami eksplorasi ketika seseorang tidak pernah merasa penting untuk 

melakukan eksplorasi pada berbagai alternatif identitas tentang tujuan yang 

ingin dicapai, nilai ataupun kepercayaan seseorang 

2.2.5 Teori Fenomenologi Schutz 

Alfred Schutz adalah salah satu tokoh fenomenologi yang merupakan ahli 

fenomenologi yang paling menonjol, menurutnya  tugas utama analisis 
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fenomenologis adalah merekontruksi dunia kehidupan manusia “sebenarnya” 

dalam bentuk yang mereka sendiri alami. Realitas dunia tersebut bersifat 

intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat beragi persepsi dasar 

mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui sosialisasi dan 

memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi 

Fenomenologi memfokuskan pada pemahaman dan  pemberian makna atas 

berbagai tindakan yang dilakukan seseorang atau orang lain di dalam kehidupan 

keseharian sehingga fenomenologi memang merupakan  pengetahuan yang sangat 

praktis serta bukan merupakan  pengetahuan yang sifatnya intuitif dan metafisis. 

Sosiologi memang termasuk ke dalam pengetahuan yang sifatnya praktis karena 

sosiologi dapat memberikan penjelasan mengenai dunia sosial. 

Schutz mengawali pemikirannya dengan mengatakan bahwa objek 

penelitian ilmu sosial pada dasarnya berhubungan degan interpretasi terhadap 

realitas. Jadi, sebagai peneliti ilmu sosial, kita pun harus membuat interpretasi 

terhadap realitas yag diamati. Orang-orang saling terikat satu sama lain ketika 

membuat interpretasi ini. (Bernard Raho, 2007:126) 

Fenomenologi sosial yang diintrodusir oleh Schutz mengandaikan adanya 

tiga unsur pengetahuan yang membentuk pengertian manusia tentang masyarakat, 

yaitu dunia sehari-hari, tindakan sosial dan makna. Dunia sehari-hari adalah dunia 

yang paling fundamental dan terpenting bagi manusia. Di katakan demikian 

Dikarenakan dunia sehari-hari dalah lokus kesadaran intersubjektif yang 

menjembatani adanya kesadaran sosial. Dalam dunia ini, seseorang selalu berbagi 
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dengan teman, dan orang lain, yang juga menjalani dan menafsirkannya. Schutz 

mengkhususkan perhatiannya kepada satu  bentuk dari subyektivitas yang 

disebutnya, antar subyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan keadaan 

subyektif atau secara sederhana menunjuk kepada dimensi dari kesadaran umum 

ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi (because 

motive and in order to motive) 

Schutz juga membedakan dua tipe motif, yakni motif ”dalam kerangka 

untuk” (in order to) dan motif “karena” (because). Motif pertama berkaitan 

dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya 

menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa datang. Motif kedua 

merupakan  pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan 

seseorang melakukan tindakan tertentu (Haryanto, 2012 : 149). 

Motif “sebab” adalah yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan 

tertentu. Sedangkan motif “tujuan” adalah tujuan yang ingin dicapai oleh 

seseorang yang melakukan suatu tindakan tertentu. 

Bagi seseorang pengguna jilboobs memiliki motif yang berbeda – beda. 

Motif yang dimiliki oleh individu tersebut ada yang untuk mendapatkan sesuatu 

(in-order-to motve) adapula yang karena sesuatu (because-motive) dimana motif – 

motif yang ada dalam diri individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal 

baik sebagai mahasiswa di kampus maupun sebagai anak di dalam lingkungan 

keluarga. 
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