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BAB IV 

ANALISIS PESAN RELIGIUS FOTOGRAFI HIJAB ISLAMI PUTRI HIJAB 

LAMPUNG 

Pada umumnya sebuah foto hanyalah sebuah kenangan yang akan kita 

simpan. Namun diantara foto juga terdapat sebuah pesan – pesan yang menarik dan 

bermanfaat bagi si penglihat foto. Dan pesan -  pesan tersebut biasanya dalam hal – 

hal kehidupan kita sehari – hari. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis akan 

memaparkan isi pesan – pesan religius dari beberapa foto komunitas Putri Hijab 

Lampung, dengan menggunakan analisis semiotik. 

1. 

Gambar 2.1 Model PHL 
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a. Tahap denotatif 

Pada foto model Putri Hijab Lampung  yang pertama, terlihat model dengan 

hijab yang baik dan pakaian yang baik. Pakaian wanita atau pakaian gamis 

wanita yang longgar, dan hijab besar yang menutupi tubuhnya. Dan dengan 

raut wajah yang bahagia dengan senyumanya. 

b. Tahap konotatif 

Pada foto diatas, model Putri Hijab Lampung menggunakan pakaian gaun 

yang menutupi tubuhnya dari atas hingga bawah telapak kaki, dan tidak lah 

pakaian tersebut membentuh tubuh. Dan model juga mengenakan hijab 

segiempat besar, yang menjadikan hijab sang model terlihat lebih besar 

menutupi hampir seluruh badanya, sehingga menutupi bagian pundak dan 

dadanya. 

Dan raut wajah si model yang bahagia dengan senyuman, dapat 

memperlihatkanbahwa senyuman dapat membuat seseorang lebih menarik, 

senyum dapat merubah suasana hati, senyum bisa menular, senyum dapat 

meredakan stres, senyum membantu orang tetap positif, dan lipatan senyum 

diwajah bisa membuat orang terlihat lebih muda. Dan orang yang melihat foto 

dengan model yang tersenyum, lebih tertarik dari pada model yang 

mengkakukan/tidak senyum.  

Karena senyuman kebahagiaan juga dapat membuat orang lain juga ikut 

bahagia. Senyum juga termasuk ibadahnya ajaran Allah, dan membuat orang 

lain ikut tersenyum/tertawa juga ibadah, alangkah baiknya jika kita tersenyum 
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dan menularkan senyuman kita itu kepada orang lain. Seperti yang tertera di 

dalam Al-Quran pada surat Abasa ayat 38 – 39.  

         

Artinya : 

Banyak muka pada hari itu berseri-seri (38), tertawa dan bergembira 

ria (39). (abasa [80] 38-39). 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 2.2 Model PHL 

a. Tahap denotatif 

Pada foto model Putri Hijab Lampung  yang kedua, foto diatas tidak terlihat 

sebaik dari foto pertama. Pada foto kedua ini terlihat model mengenakan hijab 
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pendek dan memakai perhiasan di lehernya. Kemudian model menggunakan 

sepatu yang berukuran tinggi, yang memperlihatkan sang model menjadi 

terlihat lebih tinggi. 

b. Tahap konotatif 

Di dalam ajaran Islam wanita di perintahkan untuk menutupi auratnya. 

Termasuk menggunakan hijab panjang sampai menutupi bagian dadanya. 

Namun pada foto model Putri Hijab Lampung diatas, model menggunakan 

hijab segiempat berukuran kecil, yang menjadikan hijabnya tidak penuh 

menutupi bagian pudaknya. 

Kemudian para wanita dilarang memperlihatkan perhiasan secara berlebihan 

dan lekuk tubuhnya kecuali pada mahram atau orang – orang yang berhak 

melihatnya.yang dimaksudkan dilarang memakai perhiasan itu ialah seperti 

memakai perhiasan yang berlebihan ketika keluar dari rumah mereka, dan 

terlihat oleh banyak orang.  

Namun pada foto model diatas, menurut penulis foto model diatas tidak 

terlalu memperlihatkan kemewahan perhiasanya.  Kemudian juga di alam 

ajaran Islam, menggunakan sepatu ber hak tinggi tidak dianjurkan. Karena 

dapat merusak pada bagian kaki pada seseorang yang memakai sepatu 

tersebut, selain menyakitkan penggunanya sepatu ber hak tinggi juga terlihat 

mengakali tinggi tubuh, hanya untuk penampilan si model. Dan mengakali itu 

termasuk pada suatu penipuan. 

Surat yang tercantum pada al-Quran adalah surat An-nur ayat 31 : 
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Artinya : 

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan 

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah 

mereka menutupkan kain kudung kedadanya (An-nur [24] 31). 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.3 Model PHL 
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a. Tahap denotasi 

Dari foto ke tiga diatas, terlihat pakaian yang ia gunakan termasuk 

menutupi lekuk tubuhnya. Kemudian dengan hijabnya, hijab yang ia 

kenakan menurut penulis termasuk hijab yang tidak dianjurkan untuk 

ditiru kepada masyarakat.  

b. Tahap konotatif 

Foto ketiga diatas pakaian yang model kenakan menurut penulis termasuk 

dalam pakaian yang menutupi, pakaian tidak terlalu memperlihatkan lekuk 

tubuhnya, karena pakaian terlihat besar atau longgar.  

Namun hijab yang model kenakan terlihat seperti model menggunakan 

topi, karena hijab yang di kenakan terlihat hanya menutupi bagian atas dan 

samping pada wajah, sedangkan bawah tidak, dan si model menggunakan 

penutup leher berwarna kulit, jadi terlihat itu seperti leher jika dari jauh. 

Surat yang tercantum pada al-Quran adalah An-Nahl ayat 23. 
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Artinya : 

Tidak diragukan lagi bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang 

mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong (An-Nahl [16] 23). 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model PHL 

 

a. Tahap denotatif 

Didalam foto model Putri Hijab Lampung yang ke empat ini, penulis 

memberikan 2 foto yaitu, foto satu adalah foto ketika model sedang di 

make up dan kedua adalah foto model berpose setelah di make up. 

b. Tahap konotatif 

Di dalam foto ini penulis lebih membahas tentang foto sebelum model 

Putri Hijab Lampung berpose/ foto model yang sedang di make up. 

Dalam ajaran Allah SWT, sikap berlebih – lebihan merupakan sikap yang 
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tidak disukai Allah, bahkan berdandan yang berlebihan pun tak luput dari 

larangan Allah.  

Seperti apa berlebihan dalam berdandan yang dimaksud? Berlebihan 

dalam menghabiskan waktu hanya untuk berdandan, berlebihan dalam 

gaya berbusana atau berdandan dan berlebihan juga dalam pembelian 

suatu dandanan. Dalam kata lain berlebihan disini berarti sebuah 

pemborosan, pembelian kosmetik atau busana yang mewah dan mahal 

demi status sosial dan dandanan yang membuat orang lain terpesona. 

Menurut penulis, foto keempat diatas menggunakan make up yang 

berlebihan seperti itu hanya untuk kepentingan foto shoot.  

Sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah memakia make up atau 

berdandan yang berlebihan untuk kehidupan sehari – hari yang kita 

lakukan.  

Jika dilihat dari hijab yang digunakan si model diatas juga terlihat ia 

menggunakan hijab yang menutupi bagian pundak dan dadanya, yang 

memberikan pesan bahwa hijab yang digunakan itu baik, karena terlihat 

besar dan menutupi. 
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Surat yang tercantum pada al-Quran adalah surat Al-An’am ayat 141. 

    

Artinya : 

Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih-lebihan (Al-An’am [6] 141). 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 Model PHL 

a. Tahap denotatif 

Foto kelima dari Putri hijab Lampung diatas ialah foto hijab syar’i, model 

menggunakan pakaian yang tidak membentuk tubuh. Hijab yang di 

kenakan besar, dan mimik muka yang bahagia. 

b. Tahap konotatif 
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Dari foto Puti Hijab Lampung diatas dapat dilihat hijab yang besar. 

Maksud diwajibkan hijab adalah agar tidak mungkin terwujudnya jika 

pakaian yang dikenakan tidak ketat dan tidak membentuk tubuhnya, 

untuk itu hijab harus longgar atau tidak ketat. Kemudian gamis yang 

digunakan juga tidak sama sekali membentuk lekuk tubuh sang model 

tersebut. 

“Rasulullah saw memberiku baju Qubthiyyah yang tebal (biasanya 

Qutbthiyyah itu tipis) yang merupakan baju yang dihadiahkan Al-Kalbi 

kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Nabi saw bertanya 

kepadaku : “Mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiiyah?” Aku 

menjawab: “Aku pakaikan baju itu pada istriku” Nabi saw lalu menjawab 

: “Perintahkan ia agar mengenakan baju dalam Qubthiyyah itu, karena 

aku khawatir baju itu masih menggambarkan bentuhk tulangnya.” (HR. 

Al-Baihaqi, Ahmad, Abu dawud dan Ad-Dhiya). 

Rasulullah memerintahkan paad istri Usamah bin jaid (sebagaimana 

termaktub dalam hadits di atas) agar menggunakan pakain rangkap 

sehingga Qubtiyah tidak membentuk tubuhnya. Perintah ini menunjukkan 

kewajiban. Imam Asy-Syaukani dalam mensyarah hadist ini mengatakan : 

“Hadist ini menunjukkan bahwa wanita itu wajib menutupi badannya 
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dengan pakaian yang tidak menggambarkan bentuk tubuhnya. Ini 

merupakan syarat bagi penutup aurat.
1
 

Jadi menurut penulis komunitas putri hijab lampung ini belum sepenuhnya 

mengikuti ajaran Islam. Karena dari foto – foto diatas masih banyak foto yang 

menurut penulis melanggar dari ajaran Allah SWT. Namun hal itu bisa terjadi bukan 

dikarenakan dari komunitas ini, melainkan dari para desainer – desainer yang 

membuat pakaian. 

Karena para desainer ini membuat pakaianya, dan model putri hijab Lampung 

hanya menjadi model dari produk pakaian tersebut. Dan sebagai fotografer juga harus 

mementingkan gimik wajah dah pose sang model, agar terlihat menarik dan tidak 

melanggar etika/sara. Maka dari seorang fotografer itu lah foto itu ada, dan ketika 

foto itu ada maka yang akan terlihat adalah sebuah produk pakaian itu dan nama baik 

komunitas tersebut. 

Kebanyakan masyarakat tidak akan mementingkan dari mana atau siapa yang 

memotret model tersebut, melainkan hanya melihat dari pakaian dan siapa yang 

memakai pakain tersebut. Maka dari itu nama putri hijab Lampung lah yang akan di 

sebut masyarak pertama saat melihat foto tersebut, jadi jika foto tersebut jelek atau 

bagus, nama komunitas ini lah yang akan di ingat oleh masyarakat. 

 

                                                           
1
diakses di https://www.facebook.com/notes/semua-tentang-wanita/kriteria-jilbab-syari-

atau-syarat-jilbab-menurut-al-quran-dan-as-sunnah/628908433814061/ pada tanggal 12 mei 2017 
pukul 15:00. 

https://www.facebook.com/notes/semua-tentang-wanita/kriteria-jilbab-syari-atau-syarat-jilbab-menurut-al-quran-dan-as-sunnah/628908433814061/
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