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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk yang padat di dunia, 

Indonesia memiliki berbagai suku, bangsa, ras dan juga agama. Agama 

merupakan sebuah kepercayaan atau ajaran dan keyakinan terhadap Tuhan yang 

dianut oleh manusia. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia 

adalah agama Islam. Bahkan Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki 

jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.  

Berbagai kepercayaan dan peribadatan agama sudah menjadi ciri universal 

masyarakat manusia. Namun manusia tidak hanya berdoa, menyembah (Tuhan) 

dan berkorban, mereka juga memikirkan secara mendalam peribadatan-

peribadatan mereka sendiri (Scharf, 2004).  

Agama telah dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim, 

sebagai sejumlah besar mortalitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian 

batin individu, sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia 

beradab. Tetapi agama telah pula dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, 

dan mempertinggi fanatisme dan sifat tidak toleran, pengacuhan, pengabaian, 

tahayul dan kesia-siaan (O’dea, 1995).  
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Islam sebagai salah satu agama samawi yang berlaku universal, merupakan agama 

yang mempunyai sistem hidup yang lengkap. Dan di dalamnya terdapat hukum-

hukum yang mengatur tata cara kehidupan manusia mulai dari hal yang rutin 

dilakukan sehari-hari, misalnya cara berbicara atau makan, sampai hal-hal yang 

lebih rumit contohnya dalam tata cara bernegara (El-Guindi, 1999). Salah satu 

yang diatur dalam agama Islam yaitu pemakaian jilbab pada perempuan.  

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : 

“Ada dua macam penghuni neraka yang tak pernah kulihat sebelumnya, 

sekelompok laki-laki yang memegang cemeti laksana ekor sapi, mereka 

mencambuk manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaiaan 

namun telanjang, sesat dan menyesatkan, di kepala mereka ada sesuatu 

yang mirip dengan punuk unta. Mereka (wanita-wanita seperti ini) tak 

akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya sedangkan bau surga 

itu tercium dari jarak jauh yang jauh.”(HR.Muslim). 

Wanita yang berpakaian namun telanjang adalah wanita yang tidak berpakaian 

dengan benar. Menurut Imam Nawawi, perempuan yang berpakaian namun 

telanjang adalah mereka yang menutup sebagian tubuhnya dan menampakkan 

sebagian lainnya dengan maksud menunjukkan kecantikannya (FSLDK Indonesia, 

2014). Oleh sebab itu Islam mewajibkan jilbab untuk para perempuan untuk 

menutup auratnya.  

Satu penelitian yang dilakukan Fedwa El Guindi dalam (Budiati, 2011), jilbab 

merupakan fenomena yang kaya dan penuh makna. Jilbab berfungsi sebagai 

bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya. Bagi umat Kristen, 
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jilbab menjadi sebuah simbol fundamental yang bermakna ideologis, khusus bagi 

Katholik jilbab merupakan bagian pandangan keperempuanan dan kesalehan, dan 

dalam pergerakan Islam jilbab itu memiliki posisi penting sebagai simbol identitas 

dan resistensi.  

Seiring dengan realitas sosial yang berkembang pada masyarakat, pengguna jilbab 

kini semakin banyak mulai dari anak kecil hingga orang lanjut usia. Hal ini juga 

terlihat dengan jelas dalam berbagai lingkungan seperti lingkungan tempat 

tinggal, sekolah atau kampus, hingga tempat-tempat umum. Bahkan, pada 

lingkungan tertentu jilbab bukan hanya sebagai penutup aurat namun juga menjadi 

sebuah komunitas tertentu yang juga mampu menunjukkan strata sosial seseorang. 

Jilbab adalah satu hukum yang tegas dan pasti yang seluruh muslimah diwajibkan 

Allah untuk mengenakannya. Melanggar atau tidak mengakuinya berarti 

mengingkari salah satu hukum Islam yang esensial (Azmi, 2013). 

Dilandasi pada fenomena jilbab di Indonesia saat ini, jilbab telah memasuki 

tahapan baru dalam struktur masyarakat. Keberadaan jilbab menjadi cermin wajah 

kehidupan perempuan muslim di Indonesia yang diadopsi tetapi juga dimodifikasi 

menjadi sebuah bentuk pemaknaan yang beragam. Meski berawal dari ideologi 

atau agama, namun keberadaan jilbab dalam masyarakat Indonesia juga menjadi 

bagian dari berjalannya sebuah proses kebudayaan dalam realitas sosial yang 

memiliki dimensi subyektif dan obyektif (Budiastuti, 2012). 
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Pemaknaan jilbab pada saat ini salah satunya adalah menganggap jilbab sebagai 

sebuah perhiasan yang digunakan pada moment-moment tertentu seperti 

pernikahan, pengajian, arisan, dan lain sebagainya. Dan kini juga bermunculan 

fenomena-fenomena melepaskan jilbab, salah satu contohnya yaitu melepaskan 

jilbab pada jejaring sosial. 

Jejaring sosial pertama kali muncul berasal dari atas ide untuk menghubungkan 

orang-orang dari seluruh belahan dunia. Ide ini dikembangkan agar manusia yang 

saling tak mengenal menjadi kenal satu sama lain. Banyak fitur-fitur menarik 

yang terdapat pada jejaring sosial, salah satunya yaitu fitur profil pengguna. Fitur 

ini memungkinkan orang lain untuk melihat profil pengguna lain. Di dalam fitur 

itu sendiri terdapat informasi-informasi yang berkaitan dengan pengguna lain. 

Selain itu, profil juga menampilkan foto pengguna, hal ini bertujuan agar sesama 

pengguna bisa lebih mengenal (Putra, 2014). 

Pada saat ini, banyak remaja perempuan yang telah berjilbab namun memasang 

foto profil jejaring sosial tidak memakai jilbab. Pengetahuan yang minim tentang 

jilbab itu sendiri merupakan salah satu penyebab perempuan melakukan hal 

tersebut. Orang tua dan sekolah memiliki peran yang cukup besar untuk 

memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang jilbab itu sendiri 

terhadap anak dan siswinya. Salah satu hal yang dilakukan orang tua agar anaknya 

mendapatkan pendidikan Islam yang lebih baik yaitu menyekolahkan anaknya di 

sekolah Islam.  
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Di Bandar Lampung, ada beberapa sekolah yang telah menerapkan sistem 

pendidikan Islam, antara lain SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Pada sekolah ini 

jilbab menjadi sebuah aturan yang harus dipatuhi oleh para siswinya. Dalam kasus 

ini penggunaan jilbab dipengaruhi oleh aspek kewajiban dan kepatuhan yang 

harus dipenuhi oleh siswinya terhadap aturan sekolah, dan siswi tidak menyadari 

pengetahuan sebenarnya tentang jilbab itu sendiri.  

Menurut Maufur, pengetahuan adalah sesuatu atau semua yang diketahui dan 

dipahami atas dasar kemampuan kita berpikir, merasa, maupun mengindera, baik 

diperoleh secara sengaja maupun tidak sengaja (Susanto, 2011). Dengan adanya 

pengetahuan tentang jilbab maka perempuan muslim seharusnya dapat benar-

benar menerapkan penggunaan jilbab pada kehidupan sehari-hari bukan hanya di 

sekolah saja tetapi juga pada jejaring sosial. 

Penerapan penggunaan jilbab di lingkungan sekolah menggambarkan sebuah 

hegemoni kebijakan atas suatu norma yang menjadi pilihan individu (siswi). 

Dalam prakteknya dapat terjadi sebuah perlawanan atau perdebatan tentang 

pemakaian jilbab itu sendiri pada diri siswi. Oleh karena itu pada saat keluar dari 

lingkungan sekolah, tidak sedikit para siswi yang dengan sengaja membuka 

jilbabnya, termasuk pada foto profil di jejaring sosial. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

“pengaruh tingkat pengetahuan tentang jilbab terhadap pemasangan foto profil 

jejaring sosial”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah 

yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh tingkat 

pengetahuan tentang jilbab terhadap pemasangan foto profil di jejaring sosial pada 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan tentang jilbab terhadap 

pemasangan foto profil di jejaring sosial pada SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini diupayakan untuk menganalisa pengetahuan 

tentang jilbab para siswi terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial.  

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan : 

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pemikiran terhadap kajian Sosiologi khususnya pada Sosiologi 

Agama. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tentang 

pengaruh tingkat pengetahuan tentang jilbab terhadap pemasangan foto 

profil di jejaring sosial. 


