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Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul “Hijabers di Era Informasi (Studi Information sharing dan 

Gaya Hidup Hijabers di Komunitas Hijabers Surabaya) yang berisi bagaimana hijabers 

Surabaya membawa hijab sebagai gaya hidup melalui information sharing. Fenomena saat ini 

memperlihatkan hijab mulai menjadi trend, hal ini membuat para hijabers berlomba mencari 

informasi tentang model hijab terbaru. Mereka memburu informasi melalui dunia maya 

ataupun nyata dengan proses information sharing.. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Dimana hasil data yang diperoleh 

dalam penelitian ini berbentuk diskriptif mengenai kata – kata lisan serta bentuk gambaran 

tingkah laku informan. Dalam penelitian ini mengutamakan pemikiran subjek terhadap proses 

information sharing sehingga dapat membentuk gaya hijab ala hijabers. Informan dipilih 

mengunakan teknik purpusive sampling agar mendapatkan informasi yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam serta 

observasi. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dengan melakukan sharing para hijabers 

dapat memeperoleh informasi yang luas sehingga dapat memperbaruhi gaya berhijabnya. 

Tidak hanya melalui information sharing dalam dunia nyata tetapi hijabers saat ini mulai 

dapat memanfaatkan media internet sebagai alat untuk sharing seta memenuhi kebutuhan 

informasi untuk berhijab. Dalam penelitian ini menghasilkan tiga macam tipe hijabers, antara 

lain hijaber modis, hijabers biasa, hijabers syar’i. Meskipun muncul tiga tipe yang berbeda, 

tetapi tidak lepas dengan proses pembentukan identitas diri sebagai seorang hijabers.  

 

Kata kunci : Information sharing, Hijabers Modis, Hijabers Biasa, Hijabers Syar’i  

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The research entitled "Hijabers in the Information Era (Information Sharing Studies 

and Hijabers Lifestyle in Surabaya Hijabers Community Surabaya )” hijabers containing 

how to bring the hijab as a lifestyle through information sharing. The current phenomenon of 

the hijab shows started to become a trend, it makes the hijabers race to find information 

about the latest model of hijab. They hunt down information through the real or virtual world 

with the process of information sharing . 

This research is qualitative research. The data results of this research is descriptive 

about verbal and also description the informant's behavior. This research prioritizes subject 

idea at hijab wearing and hijab veil appliances as lifestyle everyday. Informants were 

selected using purposive sampling technique for obtain information according to the purpose 

of research. The process of data collection using profound interviews and observation. 

This results of this research found that with hijab makes the informants always want 

to update her style to be hijabers fashionable lifestyle. Not only through the information 

sharing in the real world but hijabers now starting to take advantage of the internet as a tool 

for sharing information and meet the needs for hijab. In this study produces three types 

hijabers, is  hijabers fashionable, hijabers usual, hijabers syar’i. Although the emerging 

three different types, but can not be separated by the process of identity formation as a 

hijabers.  
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Pendahuluan 

Berbeda dengan konsep kerudung, pada saat ini pemakaian hijab mengalami   

perkembangan sehingga memunculkan banyak istilah dalam pemakaian hijab antara lain 

kerudung kapstok, kerudung ideologis, kerudung kelas menengah, kerudung kelas atas 

dan kelas gaul (Bob Ztf, 2005). Meskipun memiliki model yang berbeda, hijab sendiri 

mempunyai fungsi sebagai sebuah pilihan identitas dan kebebasan berekspresi bagi 

perempuan pada saat ini. (Setiawan, 2009). 

Pada saat ini Hijab menjadi hal yang cukup populer di masyarakat Indonesia, hal 

ini karena beberapa faktor salah satunya adalah karena adanya tekanan informasi yang 

memberikan dampak perkembangan hijab di Indonesia, tekanan informasi disini dapat 

dilihat dari beberapa media informasi misalnya televisi, majalah, internet dan masih 

banyak lagi yang memberikan informasi tentang hijab. Maraknya media informasi 

menculkan model Hijab tersendiri, misalnya model hijab Mashanda, Hijab Fatin X 

factor, Saskia Meca dan masih banyak lagi model hijab artis. 

Semakin banyaknya perempuan mengunakan hijab serta besarnya keinginan 

perempuan untuk beraktualisasi diri serta mengubah gaya hijabnya, hal inilah yang 

membangkitkan perempuan yang berhijab untuk mencari informasi. Salah satu cara 

mencari informasi adalah melakukan information sharinghal ini sepeti yang diungkapkan 

Lina salah satu member perempuan berhijab yang mengakui bahwa dirinya tidak dapat 

lepas dari information sharing, hal ini dapat dilihat dari akun twitter @lina_bliz “ aqw 

butuh banget information sharing untuk hijab baru ini”  

Kebutuhan untuk melakukan information sharing memicu munculnya sebuah 

komunitas hijab yang disebut dengan komunitas hijabers. Komunitas hijabers sendiri 

berdiri tanggal 27 Novermber 2010 di Jakarta oleh 30 wanita yang terdiri dari berbagai 

profesi dan pendidikan serta umur. Dimana tujuan dari pembentukan komunitas ini 

adalah suatu wadah bagi perempuan muslim untuk saling berinteraksi, bertukaran 

informasi dan berupaya bergerak dijalur islam khususnya mengenai hijab. Komunitas 

hijabers menjadi komunitas yang saat ini sedang marak saat ini, sesuai dengan kutipan 

artikel blog Compagnos (2012) sebagai berikut : 

 “ Komunitas K – pop yang digandrungi banyak remaja saat ini. Selain dari itu, 

komunitas yang selalu hangat dibicarakan adalah komunitas jilbab 



kontemporer seperti “hijabers” Yang dengan cepat membuat sebuah tren 

berkerudung di Indonesia.  

 Kebutuhan anggotanya untuk melakukan information sharing memicu 

perkembangan komunitas hijabers di Surabaya, jumlah dari anggota komunitas hijabers 

yang setiap hari mengalami kenaikan, hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti pada 

media Facebook yang memperlihatkan pada tanggal 17 November 2013 jumlah anggota 

sebesar 18.013 perempuan dan pada tanggal 23 November naik sebanyak 18.091 

perempuan, pada media sosial twitter anggotanya tercatat pada tanggal sebanyak 23 

november sebesar 7.933 followers perempuan yang menjadi anggota. Dan pada akun 

Instagram, folowers hijabers Surabaya sebanyak 2.284 followers. Tetapi anggota resmi 

atau nyata hijabers Surabaya sendiri masih belum ada data yang resmi dan selalu 

berubah. 

Munculnya komunitas ini masih mengandung pro dan kontra dimasyarakat 

khususnya kaum muslim, karena ada beberapa yang menilai bahwa terbentuknya 

hijabers ini hanya sebagai wadah perempuan yang ingin bergaya bukan ingin 

menjalankan kaidah – kaidah agama islam yang sesungguhnya, seperti yang diucapkan 

oleh @rizmita yang mengatakan “ hijabers emang wadah yang baik, tetapi harus tetap 

sesuai dengan syari’ah yang ada “ pada femaledaily.com pada 16 Mei 2011. Meskipun 

banyak pro dan kontra pihak hijabers tetap bersikukuh bahwa hadirnya komunitas 

hijabers Surabaya tetap berprinsip islam tidak hanya mewadai dunia gaya saja melainkan 

islamik, oleh sebab itu pihak hijabers tetap menyediakan wadah untuk mereka 

melakukan information sharing, Adapun contoh  kegiatan information sharing yang 

dibuat oleh komunitas hijabers seperti acara yang berjudul Hijab Kreasi Competition at 

KAZA CITY yang dilaksanakan di Kapas Krampung Plaza, pada hari minggu, 3 Nov 

2013 yang diikuti sekitar 75 hijabers Surabaya, yang berisi acara lomba berhijab kreasi 

dan terdapat juga sesi untuk Hijab Class. Gathering lain yang baru – baru ini 

dilaksanakan oleh komunitas hijabers Surabaya adalah acara yang bertajuk “Come & 

See !! Nanushaka Model 1st Generation Search 2013” yang diadaakan di rumah makan 

Suharti, Jl. Dr Sutomo 97a Surabaya, yang diadakan selama dua hari yaitu pada tanggal 

23 – 24 november 2013 yang berisi acara information sharing bagaimana cara mencari 

informasi berhijab dan tutorial hijab modern Stenly.  



Selain acara – acara diatas hijabers Surabaya juga sering mengadakan fashion 

show dan Thakshow, seperti Thakshow yang bertajuk “ Shine ur Inner Bright” dan 

fashion show di Gramedia Expo yang dilakukan pada bulan Oktober 2013. Selain 

kegiatan fashion komunitas hijabers Surabaya juga sering mengadakan gathering yang 

bertajuk keagamaan seperti yang dilakukan bulan agustus tahun 2013 dengan tajuk 

“Pengajian Hijabers Surabaya & Charity With Save Street Child Surabaya“ yang 

dihadiri 97 Anggota komunitas hijabers Surabaya. 

Komunitas hijabers Surabaya tidak hanya  membuat acara information sharing 

dengan acara gathering, melainkan banyak acara – acara yang dikemas oleh komunitas 

hijabers untuk memberikan kesempatan anggotanya untuk melakukan information 

sharing, misalnya acara Give away hijab de vie by aniatasia, merupakan ajang kompetisi 

untuk lomba foto berhijab, dimana fotonya dikirimkan di alamat instragram hijabers 

yaitu @ hijaberssby, yang mana acara ini diikuti oleh sekitar 1.000 hijabers Surabaya. 

Bukan hanya itu sering kali pihak dari hijabers memberikan tutorial atau cara untuk 

mengunakan hijab melalui media online seperti di web resmi hijabers. 

Banyaknya acara yang dibuat oleh komunitas hijabers membuat hijabers lebih 

ingin memiliki informasi yang lebih luas. Presiden direktur komunitas hijabers yang 

bermana Tania  sangat memahami kebutuhan para anggotanya untuk melakukan 

information sharing hal inilah yang membuat Tania berpendapat komunitas hijabers 

sudah memberikan wadah untuk anggotanya melakukan information sharing yaitu 

dengan dunia maya dan nyata. hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang 

mengunakan media telepon tangal 24 oktober pukul 14.00 WIB, “Ya dikomunitas mereka 

dapat melakukan information sharing bisa mengunakan sosial media  ataupun nyata” 

Komunitas hijabers menyediakan ruang untuk anggotanya melakukan 

information sharingagar dapat memperbaruhi gaya hijabnya, hal tersebut dikarenakan 

information sharingmerupakan upaya yang dilakukan setiap orang ketika berusaha 

memenuhi kebutuhan informasinya yaitu dalam memakai hijab. Informasi hijab 

merupakan hal yang cukup penting bagi hijabers, hal ini sesuai dalam masyarakat 

informasi posisi informasi memiliki nilai yang penting dan mendesak (urgent) bagi 

setiap orang,  sesuai yang diungkapkan oleh Frenk Webster (dalam Pendit, 2006). 

Sharing sering kali dipicu oleh terjadinya gelombang informasi yang bertubi – tubi serta 

kebutuhan yang mendesak di kelompok tersebut.  



Dengan adanya gelombang informasi serta keinginan untuk berhijab sesuai 

dengan perkembangan jaman, akankah para hijabers puas hanya dengan melakukan 

information sharing didalam komunitas hijabers Surabaya. Perkembangan teknologi 

informasi serta tuntutan gaya berhijab dalam masyarakat membuat para hijabers 

memiliki kesempatan untuk melakukan information sharing dimana saja dan dengan 

siapa saja.  Hal tersebutlah yang membuat peneliti ingin meneliti lebih dalam tentang 

information sharing yang dilakukan oleh hijabers Surabaya. Maka penelitian ini akan 

memfokuskan bagaimana para hijabers melakukan information sharing di era saat ini 

yaitu erah informasi sehingga dapat menghasilkan gaya – gaya hijab yang sesuai dengan 

dirinya.  

Pertanyaan Yang Diteliti 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tersusunlah fokus penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana para hijabers di komunitas hijabers Surabaya membawa hijab sebagai 

gaya hidup? 

2. Bagaimana information sharing membentuk gaya hijabers di komunitas Surabaya? 

 

Information Sharing 

George Hebert Mead yang menyatakan komunikasi sebagai agen sosialisasi yang 

fundamental, dimana setiap individu yang ingin melakukan interaksi sosial dapat melalui 

komunikasi, dengan komunikasi setiap individu dapat saling bertukar pikiran serta berbagi 

informasi (sharing informasi). (Efendi,2000) Sharing informasi (berbagi informasi) yang 

merupakan bagian dari komunikasi dan interaksi sosial memiliki banyak fungsi yang 

terlihat dalam suatu komunitas, Sharing informasi (berbagi informasi), didefinisikan 

sebagai kolaborasi antardua individu atau lebih dengan maksud menukar informasi untuk 

mencapai tujuan masing – masing yang meliputi menyediakan informasi, menetapkan 

bahwa informasi telah dipahami dengan baik (Lakmi dan Nurmalasi, 2007). Menurut 

Berger dan Lukmann dalam Sonnenwaid (2006) tujuan dari sharing informasi adalah 

memberikan informasi kepada orang lain, baik secara proaktif atau atas permintaan. 

Sharing informasi (berbagi informasi) termasuk diantaranya yaitu memberikan informasi, 

mengkofirmasi informasi yang telah diterima dan melakukan konfirmasi. Sharing 

informasi (berbagi informasi) termasuk komponen penting dalam sebuah komunitas, hal 

ini dikarenakan dapat membatu seseorang dalam bersikap atau bertindak pada suatu 

masyarakat  atau kelompok itu. 

Karakter dari sebuah kelompok cukup berpengaruh dalam proses sharing 

informasi, kebutuhan informasi serta tujuan – tujuan tertentu yang mendorong sesorang 



untuk bergabung pada sharing informasi, Sharing informasi juga berfungsi untuk mengikat 

sesorang pada kelompok atau pada kondisi tertentu (Derenport dan Hall dalam Sonnewaid, 

2006). Hal ini dapat diartikan bahwa individu yang melakukan sharing informasi, mereka 

akan terikat karena mereka harus berpartisipasi aktif, sebagai contoh anggota hijabers 

yang mengikuti sharing informasi, maka diakan teribat tidakan sosial yang aktif, dimana 

ide mereka masuk pada proses sharing sehingga hijabers tersebut tetap akan menjadi 

peserta aktif yang terus menyumbangkan gagasannya dan agar tidak dapat keluar dari 

sharing informasi yang digunakan sebagai konsep yang mencakup berbagai macam 

perilaku yang digunakan perumusan dan pengambilan keputusan (Sonnewald, 2006). 

Sharing informasi, bagian dari aktifitas informasi. Dalam sharing informasi setiap 

orang mengandalkan rasa kepercayaan yang dimiliki kepada orang lain. Sehingga mereka 

mau untuk berbagi informasi kepada orang lain. Melalui kepercayaan, maka orang akan 

semakin sering sharing informasi kepada orang lain tau teman. Selain itu, tingginya 

partisipasi dalam jaringan sosial atau pada komunitas tertentu juga akan mempengaruhi 

aktifitas sharing informasi, semakin sering berpartisipasi dalam suatu jaringan akan 

menciptakan hubungan relasi yang semakin erat dengan sesama anggota jaringan. Dari 

hubungan yang semakin erat antar anggota jaringan, tingkat pertukaran juga akan 

meningkat seiring semakin kuatnya rasa kepercayaan kepada orang lain. Selain itu, unsur 

nilai dan norma sosial yang dianut oleh setiap anggota dalam suatu jaringan juga semakin 

mempengaruhi aktifitas sharing informasi. Media yang digunakan dalam sharing 

informasi bervariasi dapat melalui tatap muka, tulisan dan telepon. Tetapi dengan adanya 

perkembangan teknologi, menjadikan komunikasi mengalami perbedaan menurut Rogers 

dalam Nasrullah (2012), komunikasi yang awalnya diawali dengan tulisan kembali 

ketulisan akan tetapi memakai media yang berbeda, dimana penyampaian pesan tidak lagi 

memakai kabel, sehingga pada saat ini komunikasi tidak hanya melibatkan antarpersonal 

tetapi juga melibatkan individu yang luas. Sedangkan pesan yang disampaikan tidak hanya 

berupa tulisan melainkan beberapa berupa interaksi – interaksi yang dapat menunjukan 

emosi dengan mengunakan teks atupun gambar, sehingga menghasilkan simbol – simbol 

yang penuh makna (Nasruallah, 2012). Proses sharing informasi yang mempunyai simbol 

– simbol tersendiri yang mempunyai makna yang tersembunyi dan tidak terlihat.   

Tidak jauh berbeda dengan sharing informasi di dunia nyata, pada dunia virtual 

sharing dapat dilakukan dengan bebas  tanpa mengenal jarak dan waktu, dengan adanya 

teknologi informasi dapat mempermudahkan seseorang melakukan proses sharing 

informasi, dimana sharing informasi tersebut tidak harus dengan bertatap muka, atau 

betemu secara fisik. Ketika dilakukannya proses sharing informasi pada dunia virtual  

maka komunitas tersebut membentuk interaksi sosial di cyberspace. Dengan munculnya 

cyberspace,  dapat mengalihkan berbagai aktivitas manusia baik dalam bidang sosial, 

politik, ekonomi, kultural dan sebagainya yang ada didunia nyata menjadi bentuk 

substitusi artifisial (Piliang 2012 : 145) dengan kata lain artifisial adalah cara sesorang 

melakukan komunkasi atau sharing informasi hanya tampak pada luarnya saja seperti 

mode hijab dari fotonya saja, oleh sebab itu sering kali interaksi sosial dalam hal ini 

sharing informasi manjadi cukup absrak.  



Perspektif Agama  

Agama dan manusia memiliki kedekatan yang saling mempengaruhi karena 

menurut Heidegger yang dikutip dari Alfathri Adlin (2006 : 168) menjelaskan bahwa 

manusia merupakan makhluk yang lahir didunia tanpa tahu darimana dan akan kemana.  

Manusia dilahirkan tanpa arah sehingga mereka berjalan tanpa tujuan yang jelas. Untuk 

menjalani kehidupannya, manusia melakukan berbagai peniruan yang dilakukannya secara 

sadar ataupun tidak sadar. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk proses pengidentifikasian 

diri dan pelampiasan hasrat sebagai seorang manusia. Agama memiliki peran yang cukup 

penting untuk menahan serta membatasi hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia agar 

tingkah laku manusia lebih terarah. Agama memiliki aturan, norma dan nilai – nilai yang 

mengikat setiap orang yang mengikuti agama tersebut sehingga mereka akan membatasi 

hasrat dalam dirinya . Agama juga mengalami kontekstualisasi untuk menunjukan ciri 

khusus agama tersebut, Abdullah (2009:118) menjelaskan agama bersifat adaptif terdapat 

lingkungan serta kebudayaan, sehingga dapat beradaptasi dimanapun tempatnya. Ketika 

masuknya arus globalisasi kesetiap elemen masyarakat yang ditandai dengan teknologi 

informasi menimbulkan beberapa perubahan cara pandang tentang agama serta memicu 

munculnya hasrat dalam diri manusia lebih tinggi. 

Teknologi informasi  membawa arus penyebaran informasi yang cepat dan 

berlebih sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi, tetapi dengan 

membludaknya informasi membuat masyarakat semakin binggung akan kebenaran 

informasi (Nasrullah, 2012),  selain itu sering kali informasi yang tersebar dari teknologi 

informasi saling berbeda sehingga membuat masyarakat semakin binggung atas kebenaran 

informasi tersebut. Perbedaan tersebut pada dasarnya merupakan tanda masyarakat 

modern melakukan indentifikasi diri dengan cara membentuk perbedaan dengan orang lain 

selain itu juga akan berimbas pada pembentukan status dan simbol –simbol modernitas. 

(Abdullah, 2009 : 109 – 110) 

Komunitas di Era Informasi. 

Dalam buku Community Development oleh Jim Ife dan Frank Toseriero (2008) 

menjelaskan komunitas sebagai suatu bentuk organisasi sosial yang memiliki beberapa ciri 

antara lain : 

Pertama, Sebuah komunitas akan melibatkan interaksi-interaksi pada suatu skala 

yang mudah dikendalikan dan digunakan oleh setiap individu. Yang kedua, komunitas 

akan membentuk identitas dan kepemilikan. Bagi kebanyakan orang, kata komunitas akan 



memasukkan sebentuk perasaan memiliki atau perasaan diterima dan dihargai dalam 

lingkup kelompok tersebut. Dan yang keempat suatu komunitas memungkinkan 

pemberian nilai, produksi dan ekspresi dari suatu kebudayaan lokal atau berbasis 

masyarakat, yang akan mempunyai ciri-ciri unik yang berkaitan dengan komunitas yang 

bersangkutan, yang akan memungkinkan orang untuk menjadi produser aktif dari kultur 

tersebut ketimbang konsumen yang pasif, dan yang akan mendorong baik keanekaragaman 

diantara komunitas maupun partisipasi yang berbasis lebar.  

Dengan perkembangan teknologi memunculkan sebuah komunitas dalam dunia 

nyata atau dalam dunia virtual, ada dasarnya komunitas adalah sekelompok orang yang 

berinteraksi dan saling berbagi sesuatu secara berkelompok. Pengertian komunitas 

mengacu pada sekumpulan orang yang saling berbagi perhatian, masalah atau kegemaran 

terhadap suatu topik dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling 

berinteraksi secara terus-menerus (Wenger, 2002). 

Dari pengertian tersebut memperlihatkan bahwa terbentuknya sebuah komunitas 

adalah untuk berbagi sesuatu sesuai dengan kebutuhan dari komunitas tersebut yang 

diwakili oleh setiap individu. Hal yang sama juga terjadi pada komunitas virtual. Pada 

komunitas virtual ataupun pada komunitas nyata tetap terbentuk ritual petukaran simbol – 

simbol. Hanya saja pada dunia virtual munculah sebuah ruang yang disebut dengan 

cyberspace. Cyberspace merupakan sebuah ruang maya yang dibentuk oleh jaringan 

internet antar komputer, dimana setiap individu dapat mengembara didalamnya sehingga 

dapat menemukan berbagai panorma, dengan berbagai pardok dan kontradiksi: antara 

kesenagan dan ketakutan, antara kebaikan dan keburukan, antara keaslian dan kepalsuan, 

antara kecintaan dan kebenciaan.(Piliang, 2000:1).   

Laundon dan Trevor (2003 : 29) menyatakan individu yang bergabung pada suatu 

komunitas akan mempunyai kepentingan yang sama, sehingga akan melakukan interaksi  

saling berbagi informasi (sharing informasi)  pada suatu tempat dan jangka waktu tertentu, 

sehingga jelas bahwa komunitas merupakan tempat untuk menampung sekelompok orang 

yang memiliki minat, bakat, hobi, kesukaan serta sesuatu yang memiliki kesamaan pada 

diri mereka. Hal ini lah yang membuat mereka membentuk bentuk suatu komunitas, 

sehingga memudahkan dalam berbagi maupun mendapatkan informasi serta pengetahuan 

terkait kepentingan untuk berhubunggan dengan minat mereka. 

Hal yang sama terlihat pada komunitas hijabers Surabaya dimana berawal dari 

sebuah komunitas virtual, yang pada awalnya hubungan antar individu (anggota 

komunitas) hanya ada pada ruang publik virtual, mereka hanya dapat saling berinteraksi 

dengan menggunakan simbol – simbol untuk berkomunikasi serta berbagi informasi yang 

sering kali dikatakan sebagai hubungan “substanceless halluciantion, “. Akan tetapi 

sebenarnya kualitas dari informasi yang ditukarkan sama dengan komunitas nyata hanya 

saja pada komunitas virtual membutuhkan media virtual serta jaringan, selain itu menurut 

Wilbur dalam Nasrullah (2012 : 21) bahwa komunitas vitual, yang interaksi antar anggota 

yang dapat menghasilkan simbol – simbol tertentu, dan dalam komunitas virtual 

sebenarnya memiliki arti dan dapat dilanjutkan dengan pertemuannya nyata, dan hal inilah 



yang terjadi pada komunitas hijabers surabaya, dimana mereka berawal dari komunitas 

online yang kemudian mengadakan pertemuan untuk didunia nyata. 

 

Gaya Hidup  

Hijabers yang merupakan seorang perempuan yang identik dengan sifat marginal 

didalam budaya hura – hura. Menurut McRobbi dan Garber perempuan memiliki tempat 

sentral dalam keluarga dan dalam lingkungan masyarakat, hal ini menjadikan perempuan 

sebagai obyek konsumen, seperti model majalah, musik pop dan sebagainya. Budaya 

konsumen sangat cepat tumbuh di kalangan perempuan, karena mereka seringkali 

beroperasi melalui kode – kode romantika, domestisitas, kecantikan dan gaya. Oleh sebab 

itulah gaya hidup, fahsion sangat melekat pada diri mereka. Bahkan mereka menunjukan 

kepada bricolage  Produktif, sahih dan inventif dari gaya fashion yang dimunculkan 

perempuan untuk menunjukan karakter dinamis belanja sebagai aktifita yang 

membebaskan. (McRobbie, 1989).     

Pencarian manusia akan pengenalan terhadap diri sendiri menghasilkan tingkah 

laku yang dapat mengekspresikan dirinya kepada orang lain. Banyak orang peduli 

terhadap image yang mereka tampilkan kepada orang lain dan cara yang dapat mereka 

lakukan adalah dengan menonjolkan apa yang mereka miliki dalam dirinya. Mereka 

membentuk apa yang kita pikirkan mengenai diri kita terhadap orang lain agar orang lain 

menilai kita seperti apa yang kita pikirkan (Leary & Kowalski, 1990). Hal tersebutlah 

yang membuat gaya hidup melekat pada diri hijabers. 

Dimana gaya hidup diyakini mampu memberikan suatu identitas diri tertentu. Diri 

sebagai salah satu bentuk keberadaan manusia yang memerlukan berbagai atribut yang 

akan membuat diri menjadi dikenali oleh orang lain. Upaya ini terutama dilakukan melalui 

gaya hidup yang mampu memberikan suatu identitas bagi diri. Maka, pilihan seseorang 

terhadap produk budaya akan termanifestasi dalam gaya hidup. Hurlock (1993) 

mengatakan bahwa konsep diri memiliki tiga komponen utama, yaitu komponen 

perseptual, komponen konseptual, komponen sikap. 

Mead mengemukakan bahwa konsep diri terdiri dari kesadaran individu mengenai 

keterlibatannya yang khusus dalam seperangkat hubungan sosial yang sedang berlangsung 

atau dalam suatu komunitas yang terorganisasi. Kesadaran diri ini merupakan hasil dari 

suatu proses reflektif yang tidak kelihatan dimana individu itu melihat tindakan – tindakan 

pribadi atau yang bersifat potensial dari titik pandangan orang lain dengan siapa individu 

itu berhubungan. Meski begitu, proses reflektif yang terjadi belum tentu dialami oleh 

setiap orang. 

Gaya hidup, sebagaimana dikatakan Chaney (2004 : 40) adalah ciri – ciri sebuah 

dunia modern, atau modernitas, yang artinya siapa pun yang hidup dalam masyarakat 

modern, tak terkecuali remaja akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup untuk 

mengambarkan tindakan sendiri maupun orang lain. Dimana Gaya hidup mayarakat 



modern semakin memperkelas adanya makna simbolik yang terkandung dalam berbagai 

gaya yang ada. Dunia benda mengusung simbol – simbol untuk mengkomunikasikan gaya 

hidup tertentu. David Chaney ( 2006 : 92), simbol – simbol inilah yang saat ini terlihat 

dari seorang diri perempuan yang memakai hijab, menurut Ibrahim, dalam dunia muslim 

busana yang dikenakan mampu menafsirkan banyak makna seperti identitas, selera, 

pendapatan, dan religiutas pemakainya. Hal tersebut dikarenakan ada pergeseran selera 

gaya busana yang mencerminkan pribadi seseorang juga merambah kalangan menengah 

keatas. Untuk muslimah, pergeseran selera pakaian adalah sebuah keharusan. Sebuah 

identitas dan gaya hidup yang coba mereka tampilkan dengan hijab yang menjadi simbol 

islam yang mereka kenakan dengan sangat fhasionabel sebagai identitas diri yaitu sebagai 

individual style  dari seorang hijabers. 

Metodologi Penelitian 

Pendekatan Penelitian 

 

Bentuk pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang menjelaskan tetang 

emik, bukan etik. Konsep emik akan mengungkap dunia rasional pemaknaan 

informan dan subyek – obyek penelitian terhadap diri mereka dan lingkungannya 

terhadap realitas sosial yang diteliti (Bugin, 2008 :75). Metode kualitatif lebih 

berdasarkan pada penghayatan (verstehen), oleh sebab itu dalam penelitian ini 

diperoleh data – data naratif yang mendalam. 

I.7.2 Subyek Penelitian  

 Dalam penelitian ini kualitatif, subjek penelitian disebut dengan informan. 

Informan adalah orang dari lokasi penelitian yang dianggap paling mengetahui dan 

bersedia untuk dijadikan sumber informasi, bersedia bekerjasama, mau diajak diskusi 

dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada siapa saja. Kasiram, 

2008:243). Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik sampling yang digunakan oleh penulis 

jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan sampelnya 

(Idrus, 2009). Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kreteria tertentu 

yang berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

menentukan subyek studi sebagai berikut: 

1. Perempuan yang menjadi anggota komunitas hijabers Surabaya. 

2. Hijabers yang terlibat sharing informasi melalui dunia maya ataupun nyata.  

 

Untuk mendapatkan informan sesuai dengan dengan kreteria diatas, peneliti 

masuk kedalam akun facebook beserta twitter milik komunitas hijabers bertujuan 

untuk mengetahui siapa saja hijabers yang aktif melakukan sharing informasi. selain 

menggunakan metode tersebut peneliti juga mengabungkan teknik snowball sampling. 



Snowball sampling Dilakukan secara berantai dengan meminta informasi kepada 

informan yang telah diwawancarai. ( Idrus,2009) 

I.7.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini memilih komunitas hijabers yang berlokasi dikota Surabaya, 

dikarenakan pertimbangan bahwa kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua yang 

memiliki kondisi cultural modern, selain itu peneliti juga melihat perkembangan 

komunitas hijabs  di vitual ataupun komunitas nyatanya sangat pesat sebanding 

dengan komunitas hijabers Jakarta hal ini sesuai dengan jumlah anggota hijabers di 

dunia maya. Alasan lain yang mendorong peneliti untuk meneliti hijabers yang 

berlokasi di Surabaya karena Surabaya merupakan kota yang masyarakatnya sudah 

memasuki wilayah konsumtivisme dan dunia trend hijabers, hal ini terbukti banyak 

butik hijab atau busana muslim misalnya dibutik Miss Moz Moslem Center, milik 

dari  Zaskia Sungkar, Risty Tagor dan Nuri Maulida, yang memilih sebagai Surabaya 

sebagai tempat bisnis busana muslim karena mereka berpendapat bahwa hijabers 

Surabaya memiliki antusias yang begitu besar, dalam fashion muslimnya 

(Wowkeren.com (15 Juni 2013))  

 Teknik Pengumpulan Data 

Data Penelitian Kualitatif diperoleh dari hal – hal yang diamati, didengar, 

dirasa dan dipikirkan oleh peneliti, tentu saja informasi – informasi itu selalu terkait 

dengan fokus peneliti (Idrus,2009:62). Adapun tahapan yang dilakukan peneliti untuk 

memperoleh data primer  dengan observasi awal, wawancara mendalam serta 

observasi partisipasi. 

Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan dilapangan dan bahan – bahan lain sehingga 

mudah dipahami dan temuan data dapat diinformasikan kepada orang lain, analisa  

data dilakukan dengan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit 

– unit yang dilakukan secara sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang 

penting dan yang dipelajari untuk membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan. 

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa aktifitas diantaranya data 

reduksi data, Penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi  

Terbentuknya Gaya Hijab Dalam Kehidupan Sehari - Hari . 

Keputusan informan dalam berhijab merupakan keputusan yang cukup besar karena 

dapat berpengaruh dalam kehidupan sehari – hari. Saat ini hijab yang merupakan salah satu 

simbol agama bagi perempuan muslim dapat dikombinasikan dengan busana yang modis 

sehingga dapat membentuk gaya fashion perempuan muslim. Faktor keputusan informan untuk 

menggunakan hijab dapat pada dasarnya terdapat teori konstruksi sosial milik dari Beger & 

http://www.wowkeren.com/seleb/zaskia_sungkar/
http://www.wowkeren.com/seleb/risty_tagor/
http://www.wowkeren.com/seleb/nuri_maulida/


Luckmann yang mendasari keputusannya, karena keputusan para informan tidak lepas dari 

faktor dari eksternalisasi, internalisisasi serta objektifikasi. Dalam teori konstruksi sosial 

eksternalisasi adalah proses individu dibentuk oleh lingkungan ia berada dan ia pun harus 

menyesuaikan agar dirinya dapat diterima. Kemudian proses konstruksi sosial yang kedua 

menurut Beger dan Luckmann (1990) adalah objektivasi. Objektivasi  merupakan proses 

individu memahami perilaku orang lain yang dilakukan secara terus berulang – ulang sehingga 

dikenali sebagai sebuah kebiasaan atau sebuah bentuk yang digunakan dalam  kehidupan sehari 

– hari. Internalisasi merupakan sebuah penafsiran yang langsung dari suatu peristiwa objektivasi 

sebagai pengungkap suatu makna (Beger dan Lukman, 1990:186), dengan kata lain 

internalisaasi adalah proses penerimaan definisi stuasi yang disampaikan orang lain. 

Eksternalisasi, sering dikaitkan dengan sosialisasi primer yaitu keluarga. Keluarga dapat 

menciptakan kondisi yang membuat perempuan  tidak mempunyai pilihan lain untuk berhijab, 

hal tersebut terjadi karena menurut Beger & Luckman (1990) menyebutkan bahwa pengaruh 

keluarga dalam menentukan objektivasi sangat kuat karena pada dasarnya individu tidak dapat 

memilih orang – orang yang mempengaruhi kehidupannya, dimana keluarga adalah orang yang 

ada sejak dini sehingga cukup berpengaruh dalam dirinya sebagai individu. ND, RT, RR dan DR 

merupakan  empat informan yang secara langsung ataupun tidak langsung didorong orang 

tuanya untuk berhijab.  

Berdasarkan temuan data memperlihatkan terdapat sosialisasi lain selain keluarga. Pada 

temuan lain, keluarga tidak mendorong serta memberikan kebebasan berhijab ataupun tidak 

berhijab.  Tidak adanya dorongan primer, tetapi tetap ada dorongan lain yang mempengaruhi 

informan dalam berhijab, dorongan tersebut adalah sosialisasi sekunder. Sosialisaasi Sekuder 

berasal dari teman, lingkungan ataupun media massa.  

Berbeda dengan informan yang  berhijab karena dorongan atau sosialisasi dari keluarga. 

Informan yang tidak didorongan orang tuanya memutuskan untuk berhijab dikarenakan adanya 

faktor dorongan atau sosialisasi sekunder seperti teman, linggkungan bahkan seperti media 

massa.TD, AG, WF dan DR merupakan informan yang mendapat sosialisasi sekunder lebih 

banyak dibandingkan dengan sosialisasi primer, meskipun secara lisan mereka mengungkapkan 

keputusan mereka berhijab karena adanya keingginan dari lubuk hati yang terdalam. Tetapi 

disini penulis melihat adanya sosialisasi sekunder yang mempengaruhi tindakan informan dalam 

berhijab. Proses Sosialisasi skunder cukup berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh 

informan untuk memutuskan berhijab ketika usia mereka yang masih tergolong cukup muda. 

Bager & luckman (1990) menyatakan  sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi kedua yang 



dialami oleh individu yang merupakan sebuah proses internalisasi sejumlah “ subdunia “ 

kelembagaan ataupun yang berlandas lembaga.  

Proses internalisasi yang selama ini terlihat dari masih terpengaruh proses sosialisasi 

sekunder. Sosialisasi sekunder biasanya terjadi bermula dari informan yang keluar dari dunia 

rumah dan masuk kelingkungan baru seperti sekolah ataupun lingkungan pergaulan, sehingga 

mereka dapat berinteraksi dengan orang yang diluar keluarganya. WF, AG, DR,  dan TD 

memutuskan untuk menggunakan hijab karena karena mendapat pengaruh dari lingkungan 

pergaulan teman ataupun sekolah. Berinteraksi dengan orang yang menggunakan hijab, 

membuat informan memperoleh rasa suka serta tertarik untuk berhijab seperti lingkungan 

tempat mereka berinteraksi. Hal tersebut seperti yang diungkapkan TD dan AG yang berhijab 

karena tertarik berdiskusi serta melihat teman – temannya dikampus yang berhijab. 

Bergabung dengan komunitas hijabers merupakan salah satu bentuk cara mengubah 

gaya hijab yang digunakan dalam kehidupan sehari – hari. Keputusan untuk bergabung 

kekomunitas hijabers melahirkan identitas atau atribut baru dalam diri informan sebagai seorang 

hijabers, sesuai pendapat Jim Ife dan Frank Toseriero (2008), yang mengatakan salah satu ciri 

dari komunitas adalah komunitas akan membentuk identitas dan kepemilikan. 

Pada saat ini hijabers memiliki identitas sebagai perempuan yang berhijab kontemporer 

serta menggunakan make up yang sesuai pakaian atau hijabnya, selain itu para hijabers 

identik dengan perempuan muslim yang penuh gaya dan berbusana yang sangat modis. 

Menjadi seorang hijabers informan dapat menujukan ekpresi apapun termasuk menjadi 

perempuan yang modis dan berbeda dengan para perempuan yang memakai hijab lainnya. 

Hadirnya budaya fashion hijab membuat membuat atribut sendiri, sehingga cenderung 

memikirkan sebuah kecantikan fisik.  Untuk sebuah kecantikan para informan melakukan 

berbagai cara untuk menghasilkan gaya hijab yang sesuai dengan trend saat ini. Mereka seperti 

kecanduaan bahkan menjadi penggemar fashion. yang dicirikan oleh sebuah intensitas 

keterlibatan intelektual dan emosional. hijabers tidak sekedar memenuhi kebutuhannya, 

tetapi juga ada hasrat untuk selalu ingin tahu lebih dalam tentang fashion. Keingin tahuan 

informan tersebut ditandai dengan kegemaran mereka mencari informasi melalui media 

internet ataupun dalam media lainnya, informasi dalam negeri ataupun luar negeri. 

.Keinginan tahu yang lebih dalam tersebut memunculkan sebuah kebutuhan informasi. 

Kebutuhan informan tentang fashion yang terjadi pada informan melahirkan perilaku 

percarian informasi. Berawal dari kebutuhan mereka akan berfikir dan seolah bersedia 

melakukan apa pun asalkan mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan, dengan 

membaca, membeli dan mengoleksi. Para hijabers menjadi seorang yang menggemari segala 



bentuk fashion, mereka rela untuk berburu untuk mendapatkan informasi untuk menunjang 

gayanya sebagai seorang hijabers di komunitas hijabers. Menurut Jenkins (dalam Storey, 

2006) bahwa aktivitas pembacaan ataupun pencarian informasi yang dilakukan penggemar 

adalah sebuah pengembangan “tindakan berburu yang menjadi sebuah seni.”. Sama halnya 

dengan hijabers mereka membaca serta mencari kemanapun serta dimanapun untuk 

mendapatkan informasi. Para hijabers melakukan perburuan informasi melalui media internet 

ataupun majalah serta media terlevisi. Bahkan mereka mengakses informasi tidak hanya 

diluar negeri untuk mendapatkan informasi yang sedang tren. Sedangkan menurut Jenkins 

“tindakan berburu yang menjadi sebuah seni.”  hal itu juga terjadi pada hijabers, setelah 

mereka berburu informasi mereka juga mengkreasikan informasi yang ditemukan  menjadi 

gaya fashion yang kaya akan seni. 

 

IV.2. Information Sharing Dan Gaya Berhijab Para Hijabers. 

Berawal dari kebutuhan informasi untuk berhijab membuat para hijabers tidak dapat 

lepas dari informasi. Adanya teknologi informasi memberikan ruang bagi hijabers untuk 

melakukan proses pemenuhan kebutuhan informasi mereka. Memenuhan kebutuhan 

informasi dapat menciptakan gaya – gaya hijab yang sesuai dengan keinginannya karakter 

gaya hijab yang ingin ditampilkan. Perubahan gaya fashion khususnya model hijab tidak 

dapat lepas dari peran dari information sharing. 

Masuknya informan kedalam komunitas hijabers Surabaya membuat dirinya masuk 

kedalam area hijabers yang sangat dekat dengan hijab beserta fashion muslim yang saat ini 

sedang trend. Dalam komunitas hijabers Surabaya hijabers dapat berinteraksi antar hijabers 

yang memiliki selera, minat serta tujuan yang sama yaitu permasalahan hijab. Didalam 

komunitas para hijabers dapat melakukan information sharing sebagai wujud makhluk sosial 

yang selalu berbagi. . Hal ini sesuai dengan pengertian komunitas yang menyebutkan 

komunitas adalah sekelompok orang yang berinteraksi dan saling berbagi sesuatu secara 

berkelompok. Mereka saling berbagi perhatian, masalah atau kegemaran terhadap suatu topic 

dan memperdalam pengetahuan serta keahlian mereka dengan saling berinteraksi secara 

terus-menerus (Wenger, 2002), Sama halnya dengan hijabers, dimana mereka melakukan 

information sharing dengan membahas hal – hal yang mereka sukai serta hal – hal yang 

memang mereka butuhkan untuk menunjang gayanya misalnya link toko hijab, tutorial hijab, 

atrikel hijab, model hijab, bahan hijab, asseoris hijab, serta kaidah – kaidah berhijab. 



Hijabers tidak dapat berhenti untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Mereka selalu 

membutuhkan informasi untuk menunjang hijabnya serta fashionnya sehingga memiliki 

pengetahuan yang luas, Oleh karena itu  para hijabers memburu informasi dari berbagai jenis 

misalnya informasi dari majalah, web, televisi bahkan para hijabers juga tidak segan mencari 

informasi dari negara lain. Hal tersebut dilakukan oleh informan agar mereka kaya akan 

informasi sehingga mereka dapat melakukan sharing  dengan kelompok atapun masyarakat luas 

karena menurut Wenger dalam suatu kelompok para anggota tidak hanya menerima tetapi harus  

juga berbagi . 

  Seakan mulai sadar bahwa manusia saat ini tidak dapat lepas dari informasi, serta 

membuktikan kebenaran yang diungkapkan oleh Danial Bell yang menyebutkan informasi 

adalah sebuah penguasa. Para hijabers tidak hanya melakukan information sharing hanya 

dengan komunitas hijabers saja tetapi hijabers juga melakukan  information sharing dengan 

berbagai sumber informasi serta memperluas jaringan informasi, hal ini menunjukan bahwa para 

hijabers seperti halnya yang diungkapkan Henry Jenkins memandang aktivitas penggemar 

adalah sebuah pengembangan “tindakan berburu menjadi sebuah seni” (Jenkins dalam 

Storey, 2006) hijabers ibarat sebagai seorang pengemar yang mana dirinya melakukan 

information sharing dengan siapun dan apapun caranya, seperti halnya informan yang 

melakukan information sharing dengan keluarga, teman bahkan membuat grup diskusi untuk 

membentuk gaya hijabnya. Bukan hanya itu informasi yang diperoleh tidak hanya disimpan 

atapun dibuang, tetapi para hijabers membuat informasi yang diterimanya menjadi sebuah 

seni, karena membuat hijabers dapat memanfaatkan informasi untuk mengkrasikan hijabnya 

sehingga lebih menarik. 

Melalui information sharing para manusia dapat berkolaborasi antardua individu atau 

lebih dengan maksud menukar informasi untuk mencapai tujuan masing – masing yang 

meliputi menyediakan informasi (Toma dan Butera, 2009).  Sama halnya dengan hijabers 

mereka mengkolaborasikan information sharing secara nyata dan secara maya. Dimana untuk 

mencapai tujuan sebagai hijabers tidak jarang mereka melakukan pertemuan untuk berdikusi 

membahas tentang warna, gaya serta model hijab, selain itu  mereka dapat memberitahu ke 

hijabers lain tentang gaya – gaya sehingga sering kali setelah melakukan information sharing 

para hijabers mengalami perubahan dalam hal penampilan. Karena menurut Berger dan 

Lukmann (dalam Sonnenwaid, 2006) tujuan dari information sharing adalah memberikan 

informasi kepada orang lain, baik secara proaktif atau atas permintaan sehingga 

menghasilkan sebuah perubahan dalam diri individu. Information sharing (berbagi informasi) 



termasuk diantaranya yaitu memberikan informasi, mengkofirmasi informasi yang telah 

diterima dan melakukan konfirmasi. Mengkofirmasi merupakan hal yang pernah dilakukan 

oleh hijabers sehingga dirinya memutuskan untuk menggunakan hijab sesuai dengan hasil 

konfirmasian tersebut, hal ini seperti halnya ND yang melakukan information sharing dan 

selalu menkonfirmasikan tidakannya dalam membeli baju serta hijab sesuaikan dengan bahan 

diskusi. 

Berdasarkan temuan data memperlihatkan bahwa memperlihatkan bahwa para 

hijabers tidak hanya melakukan information sharing dengan nyata tetapi juga saat ini 

mengunakan media internet sebagai salah satu alat untuk mempermudahkan proses 

information sharing. Hijabers yang lahir dalam era modern memperlihatkan tidak dapat lepas 

dari internet. Internet merupakan salah satu jaringan yang dapat membantu seseorang dalam 

proses pencarian informasi serta information sharing, adanya internet maka kebutuhan 

informasi mudah diperoleh, para hijabers dapat membuka youtube,  serta dapat melakukan 

information sharing dengan media – media sosial misalnya facebook, twitter serta istragram. 

Melalui internet seseorang yang membutuhkan informasi tidak harus keluar rumah ataupun 

meninggalkan pekerjaan untuk mencari informasi, selain itu internet juga mempunyai peran 

untuk meningkatkan kebutuhan akan gaya hidup real time, yaitu pola hidup yang 

mengharuskan segala sesuatu dilakukan melalui saluran virtual, sehingga itu dapat dilakukan 

dalam kesetikaan, meskipun sesuatu sebenarnya masih dapat dilakukan di dalam dunia nyata 

(real world). (Bakardjieva, 2005). Hal tersebut juga dirasakan oleh hijabers dimana dengan 

adanya media internet dapat melakukan information sharing dengan artis atupun orang – 

orang profesional sehingga dapat diperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan.  

Dunia intenet membentuk ruang tersendiri yang sering disebut cyberspace, 

cyberspace merupakan sebuah ruang untuk berinteraksi antar anggota. Dimana dengan 

adanya ruang tersebut memperlihatkan bahwa internet memiliki  kapasitas yang dapat 

menghubungkan pengguna dengan pengguna lainnya sehingga dapat digunakan oleh hijabers 

untuk melakukan information sharing, serta dapat membentuk hubungan baru . (Bakardjieva, 

2005).  Melalui dunia maya para hijabers dapat melakukan information sharing secara luas 

tanpa membatasi siapun  dengan anggota hijabers lainnya tidak hanya itu mereka juga dapat 

melakukan information sharing tentang komunitas, acara, link model hijab, ataupun 

informasi apapun yang menyangkut tentang hijab dan fashion. Para hijabers dapat bertukar 

komentar ataupun bertukar foto melalui layanan – layanan yang disedikan oleh internet, 

misalnya melalui via chatting. 



Para hijabers sering kali mengunakan foto sebagai foto sebagai salah satu alat untuk 

melakukan information sharing foto adalah salah satu simbol komunikasi dan isyarat yang 

tersamar dalam proses interaksi, selain itu melalui foto manusia mampu menjadi objek untuk 

dirinya sendiri dan melihat tindakannya ke orang lain walau hanya melalui dunia maya. Hal 

tersebut juga disadari oleh hijabers, mereka sering kali berbagi informasi melalui foto. Foto 

yang mengandung isyarat yang tidak dapat ditolak dan dipungkiri mereka berusaha 

menyampaikan sesuatu kepada para hijabers lainnya. Melalui dunia maya mereka mencoba 

untuk memperlihatkan gaya beserta busana tersendiri serta ditambah dengan mimik muka 

tertentu yang membuat hijabers lainnya tertarik untuk mengikuti gayanya. Berbagi foto yang 

dilakukan oleh informan merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disebut information 

sharing. Tidak hanya foto saja yang digunakan para hijabers untuk melakukan proses 

information sharing tetapi terdapat juga hijabers  yang menggunakan cara lain untuk 

melakukan information sharing seperti halnya mensharing artikel – artikel islam ataupun 

artikel – artikel hijab.  

Apapun cara yang dilakukan oleh hijabers merupakan salah satu bentuk dari proses 

komunikasi yang ingin membentuk sebuah identitas diri. George Hebert Mead yang 

menyatakan komunikasi sebagai agen sosialisasi yang fundamental, dimana setiap individu 

yang ingin melakukan interaksi sosial dapat melalui komunikasi, dengan komunikasi setiap 

individu dapat saling bertukar pikiran serta berbagi informasi (information sharing). 

(Efendi,2000). Hal ini lah yang dirasakan oleh oleh hijabers, mereka tidak bisa melepaskan 

diri dari proses information sharing karena dengan berinteraksi mereka dapat bertukar ide – 

ide mereka dalam berhijab, serta menambah pengetahuan mereka. Tidak hanya pengetahuan 

tetapi muncul sebuah kebutuhan lain yang berbeda setelah kebutuhan informasinya terpenuhi, 

adapun kebutuhan lainnya yang muncul adalah kebutuhan tentang representasi diri atau 

sebuah kebutuhan untuk memperoleh identitas diri. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

kemukakan oleh Giddens menyatakan dengan sosialisasi individu dapat mengembangkan 

identitas dan kemampuan berpikir yang independen dan tindakannya. Sebelum masuk pada 

indetitas diri, hal yang perluh dicermati adalah sebuah bentuk subyektifitas. Dimana 

subjektivitas dan identitas terkait erat dan secara virtual tak dapat dipisahkan, namun 

subyektifitas mengacu kepada kondisi sebagai seorang pribadi dan proses menjadi seorang 

pribadi. 

Upaya untuk menghasilkan identitas diri dilakukan melalui gaya hidup yang mampu 

memberikan suatu nilai bagi diri. Kegiatan information sharing yang selama ini dilakukan 



oleh para hijabers tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan informasi, tetapi sebagai gaya 

hidup yang dijalaninya, bahkan ada yang merasa bahwa apa yang dilakukannya ini sudah 

seperti makan sehari-hari. Karena shaaring informasi yang selama ini dilakukan tidak lepas 

dari bentuk kebutuhan untuk menciptakan gaya – gaya hijab yang trendi sehingga mempetuk 

identitas diri bahkan dapat mempresentsaikan diri.   

Proses information sharing secara nyata ataupun secara online, memunculkan  

tindakan sosial yang didasari atas komunikasi yang dilakukan oleh individu yang 

berinteraksi. Dimana information sharing menimbulkan berbagai gaya informan yang 

mencerminkan gaya hidup sebagai seorang hijabers. Hijabers sendiri merupakan sebuah 

identitas ataupun atribut yang dibawa oleh perempuan yang menggunakan hijab serta masuk 

kekomunitas hijabers Surabaya, yang seringkali identik dengan fashion style yang 

menampilkan hijab modern serta kontemporer yang penuh gaya serta tidak biasa. Sering kali 

hijabers berkiblat dari budaya luar yang disebar oleh media elektronik dan media massa 

seperti sosial media atau jejaring sosial, majalah elektronik dan lain sebagainya yang 

dikreasikan seunik mungkin untuk menciptakan kesan perempuan muslim yang kreatif serta 

penuh dengan gaya modern.  Information sharing merupakan salah satu bentuk perilaku yang 

dapat digunakan untuk perumusan dan pengambilan keputusan (Sonnewald, 2006)  dalam 

penelitian ini memperlihatkan bahwa information sharing dapat membentuk sebuah identitas 

dari hijabers. Identitas diri tersebut dapat dilihat dari gaya yang ditampilkan sebagai individu 

yang mempunyai atribut sebagai hijabers. 

 Information sharing menghasilkan pengetahuan yang luas serta kematangan diri 

dalam menyikapi hasil informasi yang disampaikan sehingga para hijabers dapat menentukan 

gaya apa yang dipakai, dalam penelitian ini information sharing menghasilkan gaya hijabers 

dalam berhijab yang dibagi menjadi tiga yaitu hijabers modis, hijabers biasa, dan hijabers 

syar’i. pengolongan tipe tersebut berdasarkan proses yang dilakukan oleh para hijabers serta 

perubahan gaya hijab setelah melakukan information sharing. 

Hijabers  modis dikaitkan dengan istilah modis menurut stella (2000) yaitu 

diidentikan dengan hal – hal yang sesuai dengan perkembangan jaman yang terkait dengan 

busana. Modis dianggap sebagai hubungan timbal balik antara hal yang berbau fhasion yaitu 

sesuai dengan pekembangan busana yang saat ini berlaku. Melalui tampilan busana yang 

dikenakan, sesorang dapat menunjukan bagaimana dia, tanpa harus mengatakan bagaimana 

dirinya. Penampilan dalam berbusana menunjukan secara visual mengenai identitas yang 



mengenakanya. Jadi modis dalam berbusana pada dasarnya hanya merupakan bentuk ekspresi 

seseorang terhadap identitas  diri melalui busana yang dikenakan.  

Tipe yang ke dua yaitu hijabers biasa, mengacu berdasarkan kamus bahasa Indonesia 

berarti sesuai dengan kenyataan, sederhana, sesuai dengan karakter.  dalam tipe ini para 

hijabers mencoba untuk membuat identitas dirinya sesuai dengan kenyataanya, tidak 

berlebihan dalam berhijab. Sedangkan tipe yang dihasilkan yang terakhir adalah hijabers 

syar’i. hijabers syari’i. yaitu gaya hijab perempuan yang bersumber pada aturan – aturan 

agama islam. Hijab syar’i memiliki batasan – batasan dalam menggunakan hijab yaitu 

menutupi seluruh tubuh. Hijab syar’i identik dengan gaya hijab yang memiliki batasan 

sampai dengan dada dan dengan gaya yang sangat tertutup (Subhan,2012)  

 

Kesimpulan  

Dalam Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang paparkan dalam tipologi 

dibawah ini: 

Tipologi Sharing Informasi Para Hijabers Surabaya 

Indikator Hijabers Modis Hijabers Biasa Hijabers Syar’i 

Awal 

pemakaian 

hijab 

Lebih banyak 

diperoleh dari 

sosialisasi sekunder, 

seperti teman, 

lingkungan dan 

media sosial.  

Terdapat  dorongan 

orang tua untuk 

mengunakan hijab  

tetapi tidak terlalu 

memaksakan.  Keluaga 

masih menilai hijab 

adalah sebuah simbol 

Lebih banyak 

didorong oleh orang 

tuanya serta 

lingkungan untuk 

memakai hijab, yang 

kemudian mengalami 

kesadaran diri sebagai 

perempuan muslim 

untuk memperbaiki 

diri 

Awal mula 

tertarik 

mengikuti 

kegiatan 

information 

sharing. 

Ingin 

mengembangkan 

dan menciptakan 

gaya hijabnya, Ingin 

mencari link – link 

orang yang 

profesional pada 

bidang fashion agar 

dapat memperbaiki 

gaya hijabnya  

Ingin menambah 

pengetahuan dan 

informasi 

Untuk proses 

aktualisasi diri, serta 

ingin memperdalami 

keislaman 

Bentuk 

information 

Sangat Menyukai 

information sharing 

Menyukai sharing 

secara nyata dan virtual 

Lebih menyukai, 

information sharing 



sharing secara nyata dan 
virtual. 

Sehingga dalam 

dunia maya sering 

terlibat information 

sharing misalnya 

melalui twitter, 

Facebook, blog , 

istragam, bahkan 

youtube  

 

 

tetapi virtual hanya 
sebatas mengamati 

tidak berperan aktif. 

secara nyata dengan 
acara – acara yang 

bertajuk islami  

ataupun pengajian. 

Tetapi juga tidak dapat 

menghindari internet. 

Rekan 

information 

sharing  

Sering kali 

melakukan 

information sharing 

dengan: 

- Komunitas 

hijabers Surabaya 

- Orang tua (ibu) 

yang sama – sama 

nyukai dunia hijab 

dan fashion 

- Teman – teman 

yang menyukai 

fashion hijab 

- Pemilik butik 

- Artis – artis 

ataupun orang 

yang mengerti 

fhasion  melalui 

media twitter 

Melakukan information 

sharing dengan :  

- Komunitas hijabers 

surabaya 

- Teman – teman yang 

dekat 

Melakukan 

information sharing 

dengan :  

- Komunitas 

hijabers Surabaya 

(hanya pada waktu 

pengajian) 

- Dengan grup 

diskusi islamik 

yang dihadiri 

perempuan – 

perempuan yang 

faham dengan 

keislaman 

Tujuan 

Mengikuti 

Information 

sharing 

Tujuannya agar  

tidak ketinggalan 

gaya – gaya hijab 

terbaru, agar lebih 

percaya diri, serta 

dapat  Promosi diri 

Agar dapat 

bersosialisasi 

Dapat megetahui hijab 

yang sesuai dengan 

agama serta dapat 

mempertebal 

pengetahuan terhadap 

agama islam 

Informasi Yang 

disharingkan 

Gaya hijab, model 

hijab, make up, 

fashion, assesoris, 

harga hijab segala 

hal yang dapat 

Gaya hijab, dan acara – 

acara hijab 

Gaya hijab sesuai 

dengan kaidah – 

kaidah islam dan 

informasi tentang 



menunjang gaya 
hijab. 

keagamaan 

Cara 

mendapatkan 

informasi 

tambahan  

Menghubungi artis 

ataupun teman – 

temanya di twitter, 

membuka aku web 

fashion hijab, 

membuka youtube, 

serta mencari di 

akun- akun butik , 

serta mencari web – 

web hijab luar negeri  

Hanya melihat di 

youtube 

-mencari informaasi 

melalui buku serta  

mengikuti pengajian 

Frekuensi 

information 

sharing 

Sangat sering, 

sampai lupa waktu 

Tidak begitu intensif Sering melakukan 

information sharing 

keagamaannya 

Cara 

berinteraksi 

dengan hijabers 

lain 

Menggunakan media 

sosial untuk 

memperlihatkan 

gaya hidup yang 

ditampilkan melalui 

simbol foto. 

Selain menggunakan 

media sosial, 

information sharing 

secara nyata juga 

digunakan untuk 

mempelihatkan gaya 

hidup dan identitas. 

 

Tidak terlalu suka 

dengan media sosial, 

menggunakan media 

sosial untuk menujukan 

hasil dokumentasi yang 

dilakukan komunitas. 

Bertujuan untuk 

menggubah image dari 

hijabers yang suka hura 

– hura 

Lebih menyukai 

information sharing 

secara nyata karena 

lebih terpercaya 

Menggunakan media 

diskusi serta 

membahas keagamaan 

Gaya Hijab Hijab yang Trendi, 

sesuai dengan 

perkembangan 

sering kali melihat 

referensi dari model 

– model hijab 

Hijab sederhana, tidak 

memaksakan hijab bila 

tidak cocok dengan 

dirinya.  

Hijab yang tertutup 

sesuai dengan anjuran 

agama. tetapi masih 

mengkombinasihan 

model hijab tetapi 

tetap syar’i serta   

masih meperhatikan 

unsur – unsur warna 

Hasil 

information 

sharing Dalam 

Kehidupan 

Sehari – hari  

Representasi Diri : 

Ingin 

memperlihatkan 

gaya hijab fashion 

yang elegan dan 

trendi. Suka 

menampilkan 

Representasi Diri : 

Berpenampilan sesuai 

dengan gaya dan 

karakterdiri dan apa 

adanya. 

 

Representasi diri: 

Berhijab sesuai 

dengan kaidah – 

kaidah agama islam. 



sesuatu yang beda 
dengan orang lain 

dan igin menjadi 

panutan fashion  

 

Arti Hijab Simbol perempuan 

islam dan bentuk 

kebebasan 

perempuan muslim 

yang tidak harus 

berhijab secara 

konvesional. 

Kewajiban Perempuan 

Muslim 

Kewajiban dan 

ketaatan sebagai 

perempuan muslim 

Arti Fashion Citra diri, identitas 

diri, karakter diri 

ketika berinteraksi 

dengan lingkungan   

Bentuk rasa 

menghargai diri sendiri 

sebagai seorang 

perempuan  

Sebagai bentuk rasa 

iman terhadap Tuhan, 

serta identitas sebagai 

perempuan islam yang 

taat kepada Allah. 
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