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ABSTRAK 

ANALISIS WACANA JILBAB PADA AKUN TWITTER 

@PEDULIJILBAB 

 

OLEH 

DWI SEPTIANA 

 

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan menghadirkan media 

baru seperti internet yang terdapat media sosial di dalamnya, membuat banyak 

aktivis dakwah memanfaatkannya sebagai media dakwah. Salah satunya adalah 

media sosial Twitter. Akun Twitter @pedulijilbab merupakan salah satu akun 

dakwah di media sosial Twitter yang mengkampanyekan jilbab sesuai syariat 

Islam. Dengan menyampaikan ajakan-ajakan berjilbab, tujuan dan manfaat dalam 

berjilbab serta esensi dari jilbab itu sendiri.  

 Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wacana jilbab 

dalam postingan tweets dari akun Twitter @pedulijilbab dari segi teks yaitu secara 

makro maupun mikro. Lalu untuk mengetahui bagaimana konteks sosial dari 

masyarakat mengenai jilbab melalui akun Twitter @pedulijilbab dengan 

menggunakan pisau analisis wacana model Van Dijk yang membaginya ke dalam 

tiga elemen yaitu Teks, Kognisi Sosial dan Konteks Sosial. Sedangkan jenis 

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitik 

dengan menggunakan perangkat analisis wacana model Teun A. Van Dijk yang 

meliputi enam unsur yaitu dilihat dari sisi Tematik, Skematik, Sintakis, Stikistik, 

dan Retorisnya. 

Dalam memposting tweetnya, akun Twitter @pedulijilbab menggunakan 

bahasa yang halus, ringan dan singkat namun tetap jelas sehingga mudah 

dimengerti oleh followersnya. Tema dan topik yang disampaikan juga tentang 

permasalahan wanita sepeti jilbab, busana muslim, aurat dan lain-lain. Dari segi 

kognisi sosial, tema-tema yang disampaikan membahas mengenai perintah 

berjilbab. karena penulis dan pemilik akun twitter @pedulijilbab merasa ingin 

membantu komunitas jilbab lain yang belum berjilbab sesuai syariat, juga kepada 

wanita muslim lainnya. Dari segi konteks sosial, budaya jilbab yang berdampak 

terhadap pergeseran esensi jilbab sesuai syariat. Jilbab modern dinilai kurang 

mengikuti syariat Islam dan nilai kesederhanaan dalam Islam. Dimana jilbab yang 

tadinya sebagai simbol relijius mengalami perubahan sebagai simbol modernitas. 

 Memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan pengetahuan tentang 

Islam memang efektif dan efisien. Namun, tidak serta merta menjadikannya 

sumber satu-satunya, selalu melakukan pencarian data dari sumber lain. Baik dari 

majelis ta’lim atau yang lainnya, agar tetap silaturahmi selalu terjaga. 

Kata Kunci: Analisis Wacana, Jilbab, Twitter. 
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MOTTO 

 

            

Artinya:”siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru 

kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: "Sesungguhnya aku 

termasuk orang-orang yang menyerah diri?"” (Q.S Fushilat [41]: 33) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul diperlukan untuk memahami dan menghindari kesalahpahaman 

makna yang terdapat di dalam penelitian ini. Adapun judul dari penelitian ini 

adalah “Analisis Wacana Jilbab pada Akun Twitter @PeduliJilbab”. 

Berikut penjelasan dari beberapa istilah dari judul tersebut akan dijelaskan agar 

mempermudah pemahaman dan mudah dimengerti.  

Analisis wacana adalah telaah mengenai aneka fungsi (pragmatic) 

bahasa. Menggunakan bahasa dalam kesinambungan atau untaian wacana. 

Tanpa konteks, tanpa hubungan-hubungan wacana yang bersifat antarkalimat 

dan suprakalimat maka akan sukar berkomunikasi dengan tepat satu sama lain.
1
 

Secara etimologi sendiri kata wacana atau discourse berasal dari bahasa latin 

“discurrere”, yang pada intinya dapat diartikan sebagai mengalir ke segala arah 

atau terpisah dan perkembangan selanjutnya wacana dimaknai sebagai member 

informasi mengenai sesuatu.
2
  

Analisis wacana lebih melihat “bagaimana” dari pesan atau teks 

komunikasi. Melalui analisis wacana bukan hanya mengetahui bagaimana isi 

teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, 

                                                           
1
 Alex Sobur, Analisis Isi Teks Media, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 48 

2
 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 193 



2 

 

kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat 

bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa 

melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.
3
 

Jilbab berasal dari kata Jalaba جلة jamak; jalabib جالتة yaitu pakaian yang 

menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai mata kaki.
4
 Jilbab adalah kain 

yang melapisi kerudung dan kedudukan seperti jubah. Ada pula yang 

berpendapat, jilbab adalah baju lebar yang dipakai wanita untuk menutup 

seluruh tubuhnya.
5
 Jilbab merupakan sebuah identitas yang dapat dikatakan 

sebagai sebuah simbol relijiusitas seorang wanita Muslim.  

Bagi masyarakat Indonesia, jilbab merupakan kain yang menutupi kepala 

dan dada. Sedangkan pakaian yang digunakan bersama jilbab disebut busana 

muslimah. Busana muslimah sendiri adalah pakaian longgar yang menutupi 

tubuh. Dari beberapa pengertian tersebut, penulis membatasi jilbab dalam 

penelitian ini sebagai kain yang menutupi kepala hingga dada. 

Kata Twitter secara harfiah berarti “berkicau”.
6
 Twitter merupakan 

jejaring sosial dan microblogging, dimana penggunanya dapat memberikan 

                                                           
3
 Alex Sobur, Op. Cit, h. 68 

4
 Haya Binti Murabok al Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, (Jakarta: Darul Falah, 2001),  

h. 149 

5
 Syaikh „Abdulloh bin Sholih Abdullah, Perhiasan Wanita Muslimah, (Solo: Al-Qowam, 

2006), h. 33 

6
 Madcoms, Ber-Internet dengan Facebook dan Twitter untuk Pemula, (Yogyakarta: ANDI, 

Madiun: MADCOMS, 2011), h. 169 
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informasi update (perbaruan) tentang diri, bisnis dan lain sebagainya.
7
  

Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna 

untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau pendapatnya. 

Pengguna Twiter bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, sampai 

membahas isu terhangat (trending topic) saat itu juga dan menjadi bagian dari 

isu tersebut dengan turut berkicau (tweet) menggunakan tagar (hashtag) 

tertentu.
8
 Adapun yang dimaksud oleh penulis disini adalah akun Twitter 

@pedulijilbab yang dibuat oleh Amalia Dian Ramadhini dan Angela Rozera 

Wardhani pada tahun 2012. 

Berdasarkan uraian istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah studi yang dilakukan 

dengan sungguh-sungguh untuk mengkaji wacana jilbab pada akun Twitter 

@pedulijilbab dengan analisis wacana model Teun A. Van Dijk. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dan menghadirkan media 

baru seperti internet yang terdapat media sosial di dalamnya, membuat 

banyak aktivis dakwah memanfaatkannya sebagai media dakwah.  Salah 

satunya media sosial Twitter, yang mempermudah penyebaran pesan dakwah  

bagi aktivis dakwah dan juga mendapatkan pengetahuan baru tentang Islam. 

                                                           
7
 Yohan Jati Waloeyo, Belajar Kilat Twitter, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 1 

8
 Rulli Nasrullah, Media Sosial, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 43 
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Dimana media sosial Twitter itu sendiri merupakan salah satu media sosial 

yang masih tetap populer hingga kini. 

2. Akun Twitter @PeduliJilbab merupakan salah satu akun dakwah di media 

sosial Twitter  yang memiliki visi untuk menyebarluaskan pemahaman dan 

atau pemakaian jilbab yang sesuai dengan syari‟at Islam. Mengingat adanya 

fenomena jilbab modern yang mengubah esensi dari jilbab sebenarnya. 

Followers atau pengikut dari akun Twitter @pedulijilbab juga telah 

mencapai 232.000 pengikut sejak Mei 2012. 

3. Berkomunikasi melalui media sosial Twitter merupakan salah satu 

komunikasi virtual, dimana sangat relevan dengan jurusan penulis yaitu 

Komunikasi dan Penyiaran Islam.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Teknologi pada dasarnya memiliki kontribusi dalam menciptakan 

keberagaman media. Proses penyampaian pesan melalui media pun mengalami 

pergeseran penting. Jika selama ini merupakan pusat informasi, dan informasi 

itu diberikan atau dipublikasikan dengan satu arah, kini media menjadi lebih 

interaktif.
9
 Salah satu perkembangan teknologi adalah munculnya media baru 

yaitu cyberspace atau internet. 

                                                           
9
 Rulli Nasrullah, Op. Cit, h. 2 
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Perkembangan internet mulai merambah dan menempatkan posisi yang 

kuat di deretan media massa yang lebih dulu ada. Terlihat antusisasme 

masyarakat dunia dalam memanfaatkan internet untuk berbagai kepentingan 

mulai perdagangan, politik, perang persepsi, penyebaran agama dan 

sebagainya.
10

 Media tradisional seolah-olah mendapatkan pesaing baru dalam 

mendistribusikan berita. Jika selama ini institusi media sebagai lembaga yang 

mendominasi pemberitaan, kehadiran internet dan media sosial memberikan 

keleluasaan bagi khalayak untuk ikut berkompetisi menyebarkan informasi atau 

peristiwa yang terjadi di sekitar mereka.
11

  

Internet adalah termasuk dalam kategori audio visual yang bisa 

merangkap antara visual dan tulisan. Internet merupakan media yang bisa 

memuat apa saja dalam kelompok yang lebih luas, tetapi masih terbatas untuk 

kalangan tertentu. Terkait dengan penggunaan media dakwah, media Internet 

akan menjadi media yang sangat efektif karena jangkauan dan macam-macam 

informasi yang mengalir begitu pesat yang akan menembus ruang dan waktu.
12

 

Sedangkan pengertian dari dakwah sendiri adalah menyeru, mengajak, 

memanggil, mengundang, mendoakan yang terkandung di dalamnya arti 

                                                           
10

 Moh. Ali Aziz, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 421 

11
 Rulli Nasrullah, Op. Cit, h. 2 

12
 Wahyu Ilaihi, Komunikasi Dakwah, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2010), h. 109-110 
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menyampaikan sesuatu kepada orang lain untuk mencapai tujuan tertentu.
13

 

Allah SWT berfirman: 

                  

     

Artinya:”dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 

munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”(Q.S. Ali Imran[3]: 104) 

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna 

merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, 

berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara 

virtual.
14

 Salah satu media sosial yang terbentuk dari media baru atau internet 

adalah Twitter.  

Twitter merupakan salah satu media sosial yang populer di Indonesia. 

Twitter dapat dijadikan media atau sarana yang digunakan untuk berdakwah di 

era perkembangan internet ini. Sehingga banyak aktivis dakwah yang 

memanfaatkan salah satu media sosial ini sebagai media untuk menyampaikan 

ajaran Islam, seperti ustadz @yusuf_mansyur, @aagym, @felixsiauw, 

@h_elshirazy, @salimafillah, dan lain-lain. Selain itu juga bermunculan 

berbagai akun dakwah seperti @manjaddawajadaa, @TeladanRasul, 

@gadisberjilbabb, @pedulijilbab dan lain sebagainya. 

                                                           
13

 Jamaluddin Kahfi, Op. Cit. h. 29  

14
 Ibid, h. 11 
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Akun Twitter @pedulijilbab merupakan salah satu akun dakwah yang 

memanfaatkan media sosial Twitter untuk melaksanakan gerakan sosial untuk 

muslimah dengan tagline "We Care so We Share" dan semboyan 

"Membumikan Jilbab Syar'i". Akun ini dibuat oleh Amalia Dian Ramadhini dan 

Angela Rozera Wardhani pada tahun 2012 yang kini telah berkembang menjadi 

sebuah komunitas dengan anggota yang anggota yang tersebar di berbagai kota 

besar Indonesia. 

Istilah jilbab dalam perkembangannya fenomena jilbab membawa pesan 

beragam bukan hanya pada upaya pendefinisian istilahnya, tetapi juga pada 

pemberian makna dan penerapannya di masyarakat yang mengusung simbol 

sosial keagamaan dan identitas sosial.
15

  

Jilbab kini menjadi bagian dari gaya hidup yang bisa menandakan 

modernitas. Ditambah dengan ideologi pemakaian jilbab yang telah menjadi 

bagian dari mode fashion di kalangan gadis-gadis remaja. Jilbab ini 

dikategorikan sebagai fenomena gaya hidup pop dan biasanya jilbab ini 

dinamakan sebagai ”jilbab gaul”.
16

 Fenomena ini kerap didapati dalam 

keseharian kita, yaitu Muslimah yang berjilbab namun bukanlah jilbab yang 

syar‟i. Beragam macam mode jilbab atau hijab membanjiri sekitar kita.
17

 

                                                           
15

 Safitri Yulikhah, “Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial”, Jurnal Ilmu Dakwah, 

(Vol. 36, Juni 2016), h. 100 

16
 Atik Catur Budiati,  Jilbab: Gaya Hidup Baru Kaum Hawa,  Jurnal Sosiologi Islam (Vol. 1, 

No.1, April 2011), h. 5 

17
 Tim @pedulijilbab. From Jilbab To Akhirat, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2015), h.13 
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Internet menjadi salah satu media yang paling banyak digunakan oleh 

para wanita Muslim untuk mencari informasi dan referensi tentang gaya jilbab 

modern. Fenomena jilbab modern ini membuat esensi dari jilbab sedikit 

bergeser. Dimana jilbab sebagai simbol relijiusitas seorang muslim, kini 

menjadi simbol modernitas. 

Menanggapi hal tersebut, komunitas Peduli Jilbab memanfaatkan internet 

yang terdapat media sosial di dalamnya untuk berdakwah mengenai perintah 

berjilbab sesuai dengan ajaran yang terkandung pada Al-Qur‟an dan As Sunah. 

Tak hanya dengan memposting tweet-tweet mengenai berjilbab, komunitas 

Peduli Jilbab juga terjun langsung ke lapangan dengan membagikan jilbab 

untuk wanita muslim serta melakukan kegiatan sosialisasi tentang jilbab setiap 

tahun yakni Gerakan Menutup Aurat dan International Hijab Solidarity Day. 

Dibandingkan dengan akun dakwah yang ada di Twitter lainnya, seperti 

@gadisberjilbabb yang memiliki 122.000 followers (pengikut). Meskipun 

sama-sama mengkampayekan gerakan berjilbab sesuai syariat melalui media 

sosial Twitter, akun Twitter Peduli Jilbab dengan nama pengguna 

@pedulijilbab memiliki jumlah followers  lebih banyak, yakni mencapai 

232.000 pengikut sejak Mei 2012. 

Penulis mengamati, dalam memposting setiap tweetnya, akun Twitter 

@pedulijilbab menggunakan bahasa yang halus, ringan, dan singkat namun 

tetap jelas sehingga mudah dimengerti, walaupun terkadang menggunakan kata-

kata yang menyindir pembaca. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sasaran dari 
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tweet-tweet yang dibagikan oleh akun ini adalah kaum muda. Tema dan topik 

yang disampaikan juga tentang permasalahan wanita sepeti jilbab, busana 

muslim, aurat dan lain-lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian analisis teks yakni melakukan analisis wacana jilbab 

dalam akun Twitter @pedulijilbab menggunakan pisau analisis wacana Teun A. 

Van Dijk dengan judul penelitian “Analisis Wacana Jilbab pada akun Twitter 

@pedulijilbab.” 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah tersebut, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana wacana jilbab pada akun Twitter @pedulijilbab dari analisis teks 

makro maupun mikro? 

2. Bagaimana kognisi sosial yang melatarbelakangi wacana tentang jilbab yang 

ditulis pada akun Twitter @pedulijilbab? 

3. Bagaimana konteks sosial yang berkembang di masyarakat mengenai jilbab? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis wacana jilbab yang dibangun pada akun 

Twitter @pedulijilbab dari segi teks. 
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2. Untuk mengetahui kognisi sosial yang melatarbelakangi wacana tentang 

jilbab yang ditulis pada akun Twitter @pedulijilbab. 

3. Untuk mengetahui konteks sosial yang berkembang di masyarakat mengenai 

jilbab. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Manfaat Teoritis 

Penulis berharap penelitian ini bisa dijadikan tambahan referensi dan 

informasi serta pengetahuan bidang studi Komunikasi Penyiaran Islam.  

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai motivasi dan pengalaman baru bagi penulis untuk meneliti 

mengenai dakwah melalui media sosial Twitter. 

b. Sebagai acuan untuk memanfaatkan media sosial sebagai media untuk 

menambah pengetahuan tentang Islam. 

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) 

yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 
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bahan penelitian.
18

 Dalam hal ini, penulis menghimpun atau 

mengumpulkan kumpulan tweet tentang jilbab dari akun 

@pedulijilbab. 

b. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yakni penelitian yang 

bertujuan untuk melakukan analisis wacana terhadap tweet tentang 

jilbab dari akun @pedulijilbab di Twitter dengan menggambarkan 

secara teks, konteks sosial, dan kognisi sosial yang terdapat di 

dalamnya dengan menggunakan perangkat analisis wacana model 

Teun A. Van Dijk yang meliputi enam unsur yaitu dilihat dari sisi 

Tematik, Skematik, Sintakis, Stikistik, dan Retorisnya. 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik akun Twitter 

@PeduliJilbab. Penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan 

data sekunder yang kemudian dianalisis dan dijadikan salah satu 

sumber untuk penafsiran pada elemen kognisi sosial. 

b. Objek Penelitian 

 Adapun objek penelitian dalam penelitian ini adalah  wacana tentang 

jilbab yang ditulis oleh @PeduliJilbab berupa kultwit yang 

                                                           
18

 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 

h.3 
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dikumpulkan melalui Chirpstory
19

 dengan judul “Yuk Berjilbab” dan 

“Ayo Berjilbab, Shalihat.” 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kerangka analisis Van Dijk yaitu: 

Tabel 1.1 Kerangka Analisis Van Dijk 

STRUKTUR METODE 

Teks 

Menganalisis bagaimana strategi wacana 

yang dipakai untuk menggambarkan 

seseorang atau peristiwa tertentu. 

Bagaimana strategi tekstual yang dipakai 

untuk menyingkirkan atau memarjinalkan 

suatu kelompok, gagasan, atau peristiwa 

tertentu. 

Critical linguistics 

Kognisi Sosial 

Menganalisis bagaimana kognisi wartawan 

Wawancara mendalam 

                                                           
19

 Chirpstory adalah platform perangkai tweet dan unggahan sosial media. Mereka disusun 

menjadi satu cerita dalam bentuk kultwit (istilah umum untuk cerita berupa rentetan sejumlah tweet 

berseri dari satu akun) maupun kurasi (berisi tweet dari banyak akun dan juga konten lain selain 

tweet). 
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dalam memahami seseorang atau peristiwa 

tertentu yang akan ditulis. 

Analisis Sosial 

Menganalisis bagaimana wacana yang 

berkembang dalam masyarakat, proses 

produksi dan reproduksi seseorang atau 

peristiwa digambarkan. 

Studi pustaka, penelusuran 

sejarah 

                Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media 

4. Metode Analisa Data 

Analisa data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara 

terus-menerus dari awal hingga akhir penelitian: dengan induktif dan 

mencari pola, model, tema, serta teori.
20

 Maka dari itu, penulis 

menggunakan metode analisis wacana Van Dijk. Van Dijk membuat 

kerangka analisis wacana yang dapat didayagunakan. Ia melihat suatu 

wacana terdiri atas berbagai struktur/tingkatan, yang masing-masing 

bagian saling mendukung. Van Dijk membaginya ke dalam tiga 

tingkatan. 

 

 

                                                           
20

 Andi Praswoto, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2016), h. 45. 
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Tabel 1.2 Struktur Wacana Van Dijk 

STRUKTUR 

WACANA 

HAL YANG DIAMATI ELEMEN 

Struktur Makro TEMATIK 

Tema/topik yang dikedepankan 

dalam suatu berita 

Topik 

Superstruktur  SKEMATIK 

Bagaimana bagian dan urutan 

berita diskemakan dalam teks 

berita utuh. 

Skema 

Struktur Mikro SEMANTIK 

Makna yang ingin ditekankan 

dalam teks berita. Misal dengan 

member detil pada satu sisi atau 

membuat eksplisit satu sisi dan 

mengurangi detil sisi lain. 

Latar, Detil, 

Maksud, 

Praanggapan, 

Nominalisasi 

Struktur Mikro SINTAKSIS 

Bagaimana kalimat (bentuk, 

susunan) yang dipilih. 

Bentuk 

Kalimat, 

Koherensi, 

Kata Ganti 

Struktur Mikro STILISTIK Leksikon 
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Bagaimana pilihan kata yang 

dipakai dalam teks berita. 

Struktur Mikro RETORIS 

Bagaimana dan dengan cara 

penekanan dilakukan 

Grafis, 

Metafora, 

Ekspresi 

      Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media 

H. Kajian Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan tolok ukur dan dilakukan 

kajian sebelumnya agar menghindari plagiarisme, dimana sama-sama berkaitan 

mengenai media sosial Twitter. 

1. Yulia Nur Rohmah, “Analisis Wacana Busana Muslimah dalam Akun 

Twitter Ustadz Felix Siauw”, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kognisi sosial dalam wacana tentang muslimah yang ditulis oleh ustadz 

Felix Siauw melalui akun Twitternya. 

2. Mutia Soleha, dengan judul “Analisis Wacana Nikah Muda pada Akun 

Twitter @NikahAsik”, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk 
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mengetahui bagaimana struktur wacana nikah muda baik secara makro, 

mikro maupun superstruktur dalam akun twitter @NikahAsik. 

Persamaan dari kedua tinjauan pustaka dengan penelitian yang dilakukan 

penulis yakni sama-sama menggunakan analisis wacana dan menggunakan 

pisau analisis wacana Van Dijk namun perbedaannya terletak pada objek 

penelitiannya, yaitu penulis melakukan penelitian pada akun Twitter dari 

komunitas Peduli Jilbab dengan nama pengguna @PeduliJilbab.  
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BAB II 

ANALISIS WACANA, JILBAB DAN TWITTER  

 

A. Analisis Wacana 

1. Konsep Analisis Wacana 

Secara etimologi sendiri kata wacana atau discourse berasal dari 

bahasa latin “discurrere”, yang pada intinya dapat diartikan sebagai 

mengalir ke segala arah atau terpisah dan perkembangan selanjutnya 

wacana dimaknai sebagai member informasi mengenai sesuatu.
1
 Wacana 

merupakan rentetan kalimat yang berkaitan, yang menghubungkan 

proposisi yang satu dengan proposisi yang lainnya, membentuk satu 

kesatuan, sehingga terbentuklah makna yang serasi di antara kalimat-

kalimat.
2
 

Dalam pandangan Mills, analisis wacana merupakan sebuah reaksi 

terhadap bentuk linguistik tradisional yang bersifat formal (linguistik 

structural). Menurut Mills, linguistik tradisional ini memfokuskan 

kajiannya pada pilihan unit-unit dan struktur-struktur kalimat tanpa 

memperhatikan analisis bahasa dalam penggunaannya. Berbeda dari 

linguistik tradisional, analisis wacana justru lebih memperhatikan hal-hal 

yang berkaitan dengan struktur pada level kalimat, misalnya hubungan 

                                                           
1
 Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 193 

2
 Eriyanto, Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media, (Yogyakarta: LKiS, 2011) h. 2  
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ketata bahasaan (gramatika) seperti subjek-kata kerja-objek, sampai pada 

level yang lebih luas daripada teks. Bagi teks tertulis, analisis wacana 

yang dilakukan bertujuan untuk mengeksplisitkan norma-norma dan 

aturan-aturan bahasa yang implicit. Selain itu, analisis wacana juga 

bertujuan untuk menemukan unit-unit hierarkis yang membentuk suatu 

struktur diskursif.
3
  

Analisis wacana lebih melihat “bagaimana” dari pesan atau teks 

komunikasi. Melalui analisis wacana bukan hanya mengetahui bagaimana 

isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, 

frase, kalimat, metafora macam apa suatu berita disampaikan. Dengan 

melihat bagaimana bangunan struktur kebahasaan tersebut, analisis 

wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.
4
 

Dapat disimpulkan bahwa analisis wacana adalah sebuah kajian 

ilmu untuk mengetahui bagaimana struktur kebahasaan suatu teks dan 

juga untuk mengetahui maksud dan tujuan dari teks tersebut. 

2. Analisis Wacana Teun A. Van Dijk 

Analisis wacana yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Van 

Dijk adalah salah satu model wacana yang paling banyak digunakan. Hal 

ini kemungkinan karena van Dijk mengelaborasi elemen-elemen wacana 

                                                           
3
 Rosidi, Metode Penelitian Pesan Media dan Analisis Wacana, (Bandar Lampung: Fakultas 

Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 9-10 

4
 Alex Sobur, Analisis Isi Teks Media, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 68 
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sehingga bisa didayagunakan dan dipakai secara praktis. Model yang 

dipakai oleh van Dijk ini sering disebut sebagai “kognisi sosial”.  

Menurut van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya 

didasarkan pada analisis atas teks semata, karena teks hanya hasil dari 

suatu praktik produksi yang harus juga diamati. Di sini harus dilihat juga 

bagaimana suatu teks diproduksi, sehingga diperoleh suatu pengetahuan 

kenapa teks bisa semacam itu.
5
 

a. Teks 

Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur/tingkatan 

yang masing-masing bagian saling mendukung.  Ia membaginya ke 

dalam tingkatan. Pertama struktur makro, merupakan makna 

global/umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik 

atau tema yang dikedepankan dalam suatu berita. Kedua, 

superstruktur, merupakan struktur wacana yang berhungan dengan 

kerangka suatu teks, bagaimana bagian-bagian teks tersusun ke dalam 

berita secara utuh. Ketiga, struktur mikro adalah bagian kecil dari 

suatu teks yakni kata, kalimat, proposisi, anak kalimat, parafrase, dan 

gambar. 

Menurut Van Dijk, meskipun terdiri atas berbagai elemen, semua 

elemen tersebut merupakan satu kesatuan, saling berhubungan dan 

                                                           
5
 Eriyanto, Op. Cit., h. 222 
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mendukung satu sama lainnya. Adapun elemen dari wacana van Dijk 

yaitu
6
: 

1) Tematik 

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. 

Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, tingkasan, atau apa yang 

utama dari suatu teks. Topik menunjukkan konsep dominan, 

sentral, dan paling penting dari isi suatu berita. Oleh karena itu, ia 

sering disebut sebagai tema atau topik. 

2) Skematik 

Teks atau wacana umumnya mempunyai skema atau alur dari 

pendahuluan sampai akhir. Alur tersebut menunjukkan 

bagaiamana bagian-bagian dalam teks disusun dan diurutkan 

sehingga membentuk kesatuan arti. 

Menurut van Dijk, arti penting dari skematik adalah strategi 

wartawan untuk mendukung topik tertentu yang ingin 

disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan 

tertentu. skematik memberikan tekanan mana yang didahulukan, 

dan mennyembunyikan informasi penting.   

 

                                                           
6
 Ibid, h. 225 
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3) Latar 

Latar merupakan bagian yang dapat mempengaruhi semantik (arti) 

yang ingin ditampilkan. Latar yang dipilih menentukan ke arah 

mana pandangan khalayak hendak dibawa. Latar membantu 

menyelidiki bagaimana seseorang member pemaknaan atas suatu 

peristiwa.  

Latar dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan 

dalam suatu teks. Oleh karena itu, latar teks merupakan elemen 

yang berguna karena dapat membongkar apa maksud yang ingin 

disampaikan oleh wartawan. Kadang maksud atau isi utama tidak 

dibeberkan dalam teks, tetapi dengan melihat latar apa yang 

ditampilkan dan bagaimana latar tersebut disajikan, kita bisa 

menganalisis apa maksud tersembunyi yang ingin dikemukakan 

oleh wartawan sesungguhnya. 

4) Detil 

Elemen wacana detil berhubungan dengan kontrol informasi yang 

ditampilkan sesorang. Detil yang lengkap dan panjang lebar 

merupakan penonjolan yang dilakukan secara sengaja untuk 

menciptakan citra tertentu kepada khalayak. Detil yang lengkap 
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itu akan dihilangkan kalau berhubungan dengan sesuatu yang 

menyangkut kelemahan atau kegagalan dirinya. 

Elemen detil merupakan strategi bagaimana wartawan 

mengekspresikan sikapnya dengan cara yang impisit. Sikap atau 

wacana yang dikembangkan dan mana yang diberitakan dengan 

detil yang besar, akan menggambarkan bagaimana wacana yang 

dikembangkan oleh media.  

5) Maksud 

Elemen wacana maksud, hampir sama dengan elemen detil. Dalam 

detil, informasi yang menguntungkan komunikator akan diuraikan 

dengan detil yang panjang. Elemen maksud melihat informasi 

yang menguntungkan komunikator akan diuraikan secara eksplisit 

dan jelas. Sebaliknya, informasi yang merugikan akan diuraikan 

secara tersamar, implisit, dan tersembunyi. Tujuan akhirnya 

adalah publik hanya disajikan informasi yang menguntungkan 

komunikator. Informasi yang menguntungkan disajikan secara 

jelas, dengan kata-kata yang tegas, dan menunjuk langsung pada 

fakta. Sementara itu, informasi yang merugikan disajikan dengan 

kata tersamar, eufenistik, dan berbelit-belit. 
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6) Koherensi 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat 

dalam teks. Dua buah kalimat yang menggambarkan fakta yang 

berbeda dapat dihubungkan sehingga tampak koheren. Sehingga, 

fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi 

berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. 

Koherensi merupakan elemen wacana untuk melihat bagaimana 

seseorang secara strategis menggunakan wacana untuk 

menjelaskan suatu fakta atau peristiwa. Apakah persitiwa itu 

dipandang saling terpisah, berhungan, atau malah sebab akibat. 

7) Koherensi kondisional 

Koherensi kondisional di antaranya ditandai dengan pemakaian 

anak kalimat sebagai penjelas. Di sini ada dua kalimat, di mana 

kalimat kedua adalah penjelas atau keterangan dari proposisi 

pertama, yang dihubungkan dengan kata hubung (konjungsi) 

seperti “yang”, atau “di mana”. Kalimat kedua fungsinya dalam 

kalimat semata hanya penjelas (anak kalimat), sehingga ada atau 

tidak ada kalimat itu tidak akan mengurangi arti kalimat. Anak 

kalimat itu menjadi cermin kepentingan komunikator karena ia 
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dapat member keterangan yang baik/buruk terhadap suatu 

pernyataan. 

8) Koherensi pembeda 

Kalau koherensi kondisional berhubungan dengan pernyataan 

bagaimana dua peristiwa dihungkan/dijelaskan, maka koherensi 

pembeda berhubungan dengan pertanyaan bagaimana dua 

peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua buah peristiwa 

dapat dibuat seolah-olah saling bertentangan dan berseberangan 

dengan menggunakan koherensi ini.  

Efek pemakaian koherensi pembeda ini bermacam-macam. Akan 

tetapi, yang terlihat nyata adalah bagaimana pemaknaan yang 

diterima oleh khalayak berbeda. Karena satu fakta atau realitas 

dibandingkan dengan realitas yang lain.  

9) Pengingkaran  

Elemen wacana pengingkaran adalah bentuk praktik wacana yang 

menggambarkan bagaimana wartawan menyembunyikan apa yang 

ingin diekspresikan secara implisit. Dalam arti yang umum, 

pengingkaran menunjukkan seolah wartawan menyetujui sesuatu, 

padahal ia tidak setuju dengan memberikan argumentasi atau fakta 

yang menyangkal persetujuan tersebut. Dalam kata lain, 
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pengingkaran merupakan bentuk strategi wacana di mana 

wartawan tidak secara tegas dan ekplisit menyampaikan pendapat 

dan gagasannya kepada khalayak.  

Pengingkaran adalah sebuah elemen di mana kita bisa 

membongkar sikap atau ekspresi wartawan yang disampaikan 

secara tersembunyi. Umumnya, pengingkaran dilakukan di akhir, 

di mana wartawan sebelumnya menampilkan pendapat umum 

terlebih dahulu, pendapat pribadi disajikan sesudahnya. 

10) Bentuk kalimat 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan 

cara berfikir logis, yaitu prinsip kausalitas. Logika kausalitas ini 

merupakan susunan objek (yang menerangkan) dan predikat (yang 

diterangkan). Bentuk kalimat ini bukan hanya persoalan teknis 

kebenaran tata bahasa, tetapi menentukan makna yang dibentuk 

oleh susunan kalimat. Dalam kalimat berstruktur aktif, seseorang 

menjadi subjek dari pernyataannya, sedangkan dalam kalimat 

pasif seseorang menjadi objek dari pernyataannya. 

11) Kata ganti 

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa 

dengan menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti 

merupakan alat yang dipakai oleh komunikator untuk 

menunjukkan di mana posisi seseorang dalam wacana. Di sini, 
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kata ganti merujuk pada konteks kategori tertentu. Berbagai kata 

ganti yang berlainan digunakan secara strategis sesuai dengan 

kondisi yang ada. Prinsipnya adalah merangkul dukungan dan 

menghilangkan oposisi yang ada.  

12) Leksikon  

Pada dasarnya elemen ini menandakan bagaimana seseorang 

melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang 

tersedia. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang 

merujuk pada fakta. Pilihan kata-kata yang dipakai menunjukkan 

sikap dan ideologi tertentu. Peristiwa sama dapat digambarkan 

dengan pilihan kata yang berbeda-beda. Dengan demikian, pilihan 

kata yang dipakai tidak semata hanya karena kebetulan, tetapi juga 

secara ideologis menunjukkan bagaimana pemaknaan seseorang 

terhadap fakta/realitas. 

13) Praanggapan 

Elemen wacana praanggapan merupakan pernyataan yang 

digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Kalau latar berarti 

upaya mendukung pendapat dengan jalan member latar belakang, 

maka praanggapan adalah upaya mendukung perndapat dengan 

memberikan premis yang dipercaya kebenarannya. Praanggapan 

hadir dengan pernyataan yang dipandang terpercata sehingga tidak 

perlu dipertanyakan.  
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14) Grafis 

Elemen ini merupakan bagian untuk memeriksa apa yang 

ditekankan atau ditonjolkan (yang berarti dianggap penting) oleh 

seseorang yang dapat diamati dari teks. Dalam wacana berita, 

grafis ini biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat lain 

dibandingkan tulisan lain. pemakaian huruf tebal, huruf miring, 

pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran lebih 

besar. Termasuk di dalamnya adalah pemakan caption, raster, 

grafik, gambar, atau table untuk mendukung arti penting suatu 

pesan. 

15) Metafora 

Dalam suatu wacana, seorang wartawan tidak hanya 

menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, 

ungkapan, metafora yang dimaksudkan sebagai ornament atau 

bumbu dari suatu berita. Akan tetapi, pemakaian metafora tertentu 

bisa jadi menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu 

teks. Metafora tertentu dipakai oleh wartawan secara strategis 

sebagai landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat atau 

agasan tertentu kepada publik. Wartawan menggunakan 

kepercayaam masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa, 

pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, bahkan mungkin 
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ungkapan yang diambil dari ayat-ayat suci—yang semuanya 

dipakai untuk memperkuat pesan utama.  

b. Kognisi Sosial 

 Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur 

teks, tetapi juga bagaimana suatu teks produksi. Van Dijk 

menyebutnya sebagai kognisi sosial. Menurut Van Dijk, analisis 

kognisi sosial memusatkan perhatian pada struktur mental, proses 

pemaknaan, dan mental wartawan membantu memahami fenomena. 

 Meskipun terlihat bersifat individual, bukan berarti pendekatan van 

Dijk bersifat personal dan mengabaikan faktor sosial. Hal ini karena 

individu pada dasarnya tidak hidup dalam ruang hampa yang 

tersendiri, tetapi pemikiran dan penafsirannya banyak dipengaruhi oleh 

nilai-nilai atau kepercayaan yang diterimanya sebagai bagian dari 

anggota suatu masyarakat.
7
 

c. Konteks Sosial 

 Konteks sosial merupakan dimensi ketiga dari analisis van Dijk. 

Wacana van Dijk digambarkan mempunyai tiga dimensi/bangunan: 

teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah 

menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu 

                                                           
7
 Ibid, h. 259 
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kesatuan analisis. Aspek konteks sosial merupakan aspek untik 

mempelajarai bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat.
8
 

 

B. Jilbab 

1. Pengertian Jilbab 

 Jilbab berasal dari kata Jalaba جلة jamak; jalabib جالتة yaitu pakaian 

yang menutup seluruh tubuh sejak dari kepala sampai mata kaki, atau 

menutupi sebagian besar tubuh dan dipakai diluar seperti halnya baju 

hujan.
9
 Sedangkan menurut Syaikh „Abdulloh, jilbab adalah kain yang 

melapisi kerudung dan kedudukan seperti jubah.
10

  

 Jilbab adalah titel bagi sekumpulan hukum-hukum sosial yang 

berhubungan dengan posisi wanita dalam sistem Islam dan yang 

disyariatkan Allah SWT agar menjadi benteng kokoh yang mampu 

melindungi kaum wanita, agar menjadi pagar pelindung yang mampu 

melindungi masyarakat dari fitnah, dan menjadi framework yang mengatur 

fungsi wanita sebagai pelahir generasi, pembentuk umat masa depan, dan 

lebih lanjut sebagai penyumbangsih kemenangan dan kekokohan Islam di 

                                                           
8
 Ibid, h. 224 

9
 Haya Binti Murabok al Barik, Ensiklopedi Wanita Muslimah, (Jakarta: Darul Falah, 

2001), h. 149. 

10
 Syaikh „Abdulloh bin Sholih Abdullah, Perhiasan Wanita Muslimah, (Solo: Al-

Qowam, 2006), h. 33 
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muka bumi.
11

 Asy Syaih Athiyah Shoqor berpendapat bahwa jilbab dapat 

dibagi menjadi 3 bagian, yaitu
12

: 

a. Khimar (kerudung) yaitu segala bentuk penutup kepala wanita baik itu 

yang panjang atau pendek, menutup kepala dada dan badan wanita atau 

yang hanya rambut dan leher saja. 

b. Niqabatau Burqo (cadar) yaitu kain penutup wajah wanita. 

c. Hijab (tutup) yaitu yang dimaksudkan untuk mengurangi dan mencegah 

terjadinya fitnah jinsiyah atau godaan seksual baik dengan menjaga 

pandangan, tidak mengubah intonasi suara bicara wanita supaya 

terdengar lebih menarik dan menggugah, menutup aurat dan lain 

sebagainya. 

 Bagi masyarakat Indonesia, jilbab merupakan kain yang menutupi 

kepala dan dada. Sedangkan pakaian yang digunakan bersama jilbab disebut 

busana muslimah. Busana muslimah sendiri adalah pakaian longgar yang 

menutupi tubuh. Tapi tidak mengurangi hakikat dari pengertian jilbab yakni 

berupa pakaian atau kain yang menutupi aurat yang bertujuan untuk 

mencegah terjadinya fitnah. Jilbab juga merupakan identitas sosial dan 

simbol relijiusitas bagi wanita muslim. 

 

                                                           
11

 Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, Wanita Berjilbab vs Wanita Pesolek , (Jakarta: 

AMZAH, 2007), h. xxix 

12
 https://aziz4h.wordpress.com/jilbab-dalam-al-quran-dan-jilbab-zaman-sekarang/ diakses 

pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 19.40 

https://aziz4h.wordpress.com/jilbab-dalam-al-quran-dan-jilbab-zaman-sekarang/
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2. Perintah Berjilbab 

 Jilbab adalah suatu kewajiban bagi wanita muslim. Kewajiban ini 

sesuai dengan beberapa dalil di dalam Al-Qur‟an: 

a. Q.S An-Nur ayat 31 

         

              

         

            

                

         

                 

           

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, 

dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami 

mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-

putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-

saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, 

atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 

Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan 

laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-

anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka 

memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai 
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orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”(Q.S An-Nur[24]: 

31) 

 

b. Q.S Al-Ahzab: 59 

                 

          



Artinya:”Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di 

ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”(Q.S Al-Ahzab[33]: 59) 

 Al-Hafizh Ibnu Katsir menjelaskan: “Firman Allah tersebut 

menginstrusikan kepada Rasul-Nya agar beliau memerintahkan wanita-

wanita beriman, khususnya kepada istri-istri dan anak-anak gadisnya karena 

kemuliaan mereka, untuk mengulurkan jilbab-jilbab mereka sehingga 

mereka berbeda dengan wanita-wanita jahiliyah dan budak-budak 

perempuan.”
13

 

3. Keutamaan Berjilbab 

 Jilbab merupakan sebuah anugerah dari Allah SWT kepada wanita 

muslim, dimana dengan mengenakannya wanita terlindungi dari fitnah dan 

                                                           
13

 Ibrahim bin Fathi bin Abd Al-Muqtadir, Op.Cit, h.5 
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juga menjadi identitas seorang muslimah. Selain itu, ada beberapa kelebihan 

atau keutamaan dalam berjilbab, yaitu
14

: 

a. Jilbab adalah simbol ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Allah 

SWT berfirman:  

 “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada mereka…” 

(Q.S An-Nur[24]: 31) 

 

 “Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, 

dan istri-istri orang mukmin:”Hendaklah mereka menjulurkan 

jilbabnya ke seluruh tubuh mereka…”(Q.S Al-Ahzab[33]: 59) 

 

b. Jilbab adalah simbol kesopanan 

 Artinya, dengan berjilbab mereka akan dikenali sebagai wanita 

terhormat dan baik-baik, sehingga orang pun segan mengganggu 

mereka. 

c. Jilbab adalah simbol kesucian. 

 Pendeskripsian jilbab atau hijab sebagai sesuatu yang lebih suci bagi 

hati kaum mukminin dan mukminat dilandasi oleh kenyataan bahwa 

cinta dan syahwat turun dari mata ke hati. Jika mata tidak melihat, 

tentu hati tidak berhasrat. 

d. Jilbab adalah simbol ketertutupan. Rasulullah SAW bersabda: 

“Sesungguhnya Allah adalah zat peamalu dan penutup yang menyukai 

sikap malu dan tertutup (dalam arti positif). (H.R Ahmad) 

 

e. Jilbab adalah simbol ketakwaan.  

                                                           
14

 Ibid , h.386 
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Takwa adalah mentaati Allah dan Rasulnya. Allah SWT berfirman: 

              

         

Artinya:”Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan 

kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk 

perhiasan. dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. yang demikian 

itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-

mudahan mereka selalu ingat.” (Q.S Al-A‟raf[7]: 26) 

 

f. Jilbab adalah simbol keimanan. Karena jilbab adalah perintah dari 

Allah kepada wanita-wanita beriman sebagaimana firman Allah SWT 

yang berbunyi:  

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu 

dan istri orang-orang mukmin…” (Q.S Al-Ahzab[33]: 59) 

 

4. Syarat-syarat Jilbab 

 Adapun beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi agar pakaian 

disebut jilbab, antara lain
15

: 

a. Menutupi seluruh tubuh termasuk wajah dan kedua telapak tangan. 

Jilbab adalah pakaian yang menjulur (sampai menyentuh tanah) yang 

menutupi seluruh tubuh. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-

Ahzab ayat 59: 
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 Ibid, h. xxxi 



35 

 

                 

          



 Artinya: “Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu 

supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di 

ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

(Q.S Al-Ahzab[33]: 59) 

 

b. Terbuat dari bahan kain yang tebal dan tidak tipis menerawang. 

c. Tidak menjadi hiasan by design atau overdecorated dengan beragam 

warna menyolok yang membuat mata melirik.  

d. Longgar, tidak ketat, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk badan, tidak 

menonjolkan aurat, dan tidak memperlihatkan bagian-bagian tubuh 

yang memancing fitnah. 

e. Tidak disemprot parfum yang dapat membangkitkan gairah laki-laki. 

Sabda Nabi Muhammad SAW: 

“Sesungguhnya apabila seorang wanita memakai parfum, kemudian 

melintas di hadapan kaum agar mereka menciumaroma parfumnya, 

maka ia adalah wanita pezina.”(HR. Abu Daud 4174) 

 

f. Tidak menyerupai busana laki-laki. 

“Nabi melaknat laki-laki yang memakai pakaian ala busana wanita 

dan wanita yang memakai pakaian ala pakaian laki-laki.” (H.R Abu 

Dawud 4098) 
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g. Bukan pakaian kebesaran. Adapun yang dimaksud pakaian kebesaran 

adalah pakaian yang dimaksudkan untuk mencari ketenaran dan 

reputasi ditengah masyarakat, baik busana mahal yang dipakai untuk 

memamerkan kekayaan ataupun busana gembel yang dipakai untu 

zuhud dan riya’. 

h. Tidak mirip dengan pakaian/busana wanita kafir. Hal ini didasarkan 

sabda Nabi Muhammad SAW: 

“Barang siapa yang meniru-niru (menyerupai) suatu kaum, maka ia 

adalah bagian dari mereka.”(HR. Ahmad 5114) 

 Dalam pendapat lain dijelaskan juga bahwa Islam telah menetapkan 

beberapa syarat dan acuan yang harus dipatuhi wanita muslimah dalam 

soal pakaian. Syarat-syarat ini terklarifikasi menjadi dua bagian
16

: 

a. Hal-hal yang berhubungan dengan polapotongan baju dan 

pemakaiannya pada tubuh. 

1) Hendaknya baju mencakup seluruh tubuh. 

2) Hendaknya baju tidak ketat yang menggambarkan lekuk-lekuk 

tubuh wanita. 

3) Tidak menyerupai pakaian pria. 

4) Tidak menyerupai busana kaum wanita kafir. 

b. Hal-hal yang berhubungan dengan model busana.   
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1) Hendaknya pakaiannya tidak sekaligus menjadi perhiasan dengan 

sendirinya. 

2) Hendaknya baju tidak transparan yang menggambarkan segala apa 

yang berada di dalamnya. 

3) Bukan baju syuhroh (popularitas). 

 

C. Media Sosial Twitter 

1. Pengertian Twitter 

 Twitter adalah jejaring sosial dan micro-blogging, yang 

memfasilitasi penggunanya dapat memberikan update (pembaruan) 

informasi tentang diri, bisnis, dan lain sebagainya.
17

 

 Microblogging merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi 

pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas serta atau 

pendapatnya. Pengguna Twiter bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, 

sampai membahas isu terhangat (trending topic) saat itu juga dan menjadi 

bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau (tweet) menggunakan tagar 

(hashtag) tertentu.
18
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Yohan Jati Waloeyo, Twitter Best Sosial Networking, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 

h. 1 

18
 Rulli Nasrullah, Op.Cit, h. 43 
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2. Sejarah Twitter 

 Twitter didirikan oleh 3 orang, yaitu Jack Dorsey, Biz Stone dan 

Evan Williams pada bulan Maret tahun 2006 dan baru diluncurkan bulan Juli 

di tahun yang sama. Pada sebuah pertemuan rapat, Jack Dorset 

memperkenalkan sebuah gagasan untuk menggunakan layanan SMS 

sehingga mereka dapat berkomunikasi dalam kelompok kecil. Konsep 

tersebut ia dapatkan setelah mempelajari sebuah layanan SMS berbasis 

kelompok yang dikembangkan oleh TXTMob dan kalimat What are you 

doing? adalah kalimat yang mengilhami Jack Dorsey untuk dijadikan 

trademark dari setiap pesan status dalam Twitter. Pesan atau update status 

yang dikirimkan ke Twitter dinamakan dengan “tweet”.
19

  

 Pada awalnya, produk yang sedang dibuat ini memiliki kode nama 

Twttr yang terinspirasi dari Flickr dan kode pendek dari SMS Amerika yang 

hanya 5 karakter. Pekerjaan mengembangkan Twttr ini dimulai pada tanggal 

21 Maret 2006. Prototype pertama Twitter diluncurksn hanya untuk layanan 

internal pada karyawan Odeo, kemudian diluncurkan untuk public oada 

bulan Juli 2006. Pada Oktober 2006, Biz Stone, Evam Williams, Dorsey, dan 

anggota lain dari perusahaan Odeo membentuk Obvious Corporation dan 

memperoleh saham Odeo beserta seluruh asetnya, termasuk Odeo.com dan 

                                                           
19

Yohan Jati Waloeyo, Op. cit, h. 1-2 
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Twitter.com dari para investor dan pemegang saham Odeo Grup, kemudian 

Twitter membentuk perusahaan sendiri pada bulan April 2007.
20

 

 Pada tahun 2009, Twitter menempati salah satu ranking 50 website 

yang paling popular di dunia worldwide, yang diteliti oleh lembaga 

peneliatian web Alexa‟s Web Traffic Analysis. Bulan Februari 2009, blog 

Compete.com memasukkan Twitter ke dalam tiga besar situs jejaring sosial 

yang paling banyak digunakan (berdasarkan perhitungan mereka yang 

mencatat 55 juta pengunjung bulanan).
21

 

3. Fitur Twitter 

 Media sosial Twitter memiliki beberapa fitur didalamnya, yaitu: 

a. Mengirim Tweet 

Mengirim tweet untuk menggambarkan sebuah pembaruan mengenai 

aktifitas, informasi dan lain sebagainya terhadap followers dari akun 

Twitter. 
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21
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b. Reply 

Reply digunakan untuk berinteraksi atau menanggapi tweet dari pengguna 

lain.  

 

c. Retweet 

Retweet berfungsi untuk mengirimkan kembali tweet dari pengguna lain 

kepada pengikut (followers). 

 

d. Likes 
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Likes merupakan kumpulan dari tweet yang dikelompokkan menjadi 

tweet yang disukai. 

e. Mentions 

Mention digunakan untuk mengirimkan tweet terhadap pengguna lain 

yang harus diawali dengan tanda @ dan nama dari pengguna yang dituju. 

 

f. Direct Message 

Direct message merupakan salah satu fitur yang berfungsi untuk 

mengirimkan pesan pribadi, sehingga tidak bisa dibaca oleh pengguna 

lain. 

g. Search 

Search atau pencarian berfungsi untuk mencari akun pengguna yang lain 

maupun tweet atau pembicaraan yang dibahas oleh banyak pengguna 

Twitter. 

h. Trending 

Trending adalah pembicaraan yang banyak dibicarakan oleh pengguna 

Twitter. 
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4. Karakteristik Media Sosial 

Media sosial merupakan salah salah satu bentuk dari media siber atau 

internet. Media sosial meiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan 

media siber yang lain. Adapun karakteristik dari media sosial, yaitu
22

: 

a. Jaringan antarpengguna 

Media sosial memiliki karakter jaringan sosial. Media sosial terbangun 

dari struktur sosial yang terbentuk di dalam jaringan atau internet. 

Namun, struktur atau organisasi sosial yang terbentuk di internet 

berdasarkan jaringan informasi yang pada dasarnya beroperasi 

berdasarkan teknologi informasi dalam mikroeletronik. Jaringan yag 

terbentuk antarpengguna (users) merupakan jaringan yang secara 

teknologi dimediasi oleh perangkat teknologi, seperti komputer, telepon 

genggam, atau tablet. 
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b. Informasi 

Informasi menjadi entitas yang penting dari media sosial. Pengguna 

media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi 

konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi. Bahkan, 

informasi menjadi semacam komoditas dalam masyarakat informasi. 

c. Arsip 

Kehadiran media sosial memberikan akses yang luar biasa terhadap 

penyimpaan. Pengguna tidak lagi terhenti pada memproduksi dan 

mengonsumsi informasi, tetapi juga informasi itu telah menjadi bagian 

dari dokumen yang tersimpan. 

d. Interaksi 

Karakter dasar dari media sosial adalah terbentuknya jaringan antar 

pengguna. Jaringan ini tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan 

atau pengikut di internet semata, tetapi juga harus dibangun dengan 

interaksi antarpengguna tersebut. 

e. Simulasi Sosial 

Di media sosial interaksi yang ada memang menggambarkan bahkan 

mirip dengan realitas, akan tetapi interaksi yang terjadi adalah simulasi 

dan terkadang berbeda sama sekali. 
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f. Konten oleh pengguna  

Konten oleh pengguna merupakan relasi simbiosis dalam budaya media 

baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk 

berpartisipasi. 

5. Twitter sebagai Media Dakwah 

  Pemanfaatan media sosial sebagai media dakwah merupakan 

sebuah bentuk perkembangan dari media baru. Menurut Bambang S. Ma‟arif 

internet dapat digunakan sebagai media komunikasi dakwah dengan alasan-

alasan berikut ini: 

a.  Mampu menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya 

dan energi yang relatif terjangkau. 

b. Pengguna jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis, ini berarti 

berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah. 

c.  Para pakar dan ulama yang berada di balik media dakwah melalui internet 

bisa konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang 

menuntut status hukum syar‟i. 

d.  Dakwah melalui internet telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. 

Mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai. Dengan 

demikian, pemaksaan kehendak bisa dihindari. 
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e. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiah melalui 

internet bisa menjangkau segmen yang luas. Sejatinya, tak hanya konsep 

dakwah konvensional yang dapat diberikan melalui internet. Umat Islam 

bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kepentingan bisnis islami, 

silaturahmi dan lain-lain 
23

 

Twitter merupakan salah satu media sosial yang populer di era media 

baru. Karena pada dasarnya, Twitter sendiri adalah media sosial yang 

memberikan informasi yang dapat dipercayai. Sehingga, dalam 

penggunaannya sebagai media dakwah dapat memberikan dampak positif 

terhadap penyebaran dakwah itu sendiri. Twitter akan menjadi media yang 

sangat efektif karena jangkauan dalam internet tersebut sendiri luas, tidak 

terbatas ruang dan waktu, juga mempermudah penyebaran pesan dakwah itu 

sendiri. 

 

 

 

 

 

                                                           
23

Ahmad Zaini, Dakwah Melalui Internet, (AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran 

Islam, 2013)  h. 104 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM AKUN TWITTER @PEDULIJILBAB 

 

A. Akun Twitter @PeduliJilbab 

1. Sejarah Akun Twitter @PeduliJilbab  

Akun Twitter @pedulijilbab dibuat oleh Amalia Dian Ramadhini pada 

tanggal 19 Mei 2012. Amalia Dian Ramadhini yang lahir di Jakarta pada 

tanggal 4 April 1990 ini, tidak membuat akun Twitter tersebut sendirian. Ia 

mengajak teman satu kosnya, Angela Rozera Wardhani yang saat itu sama-

sama sedang berkuliah di Politeknik Negeri Jakarta.  

Dari wawancara yang dilakukan dengan Amalia, ia mengatakan 

bahwa, pada awalnya akun Twitter @Pedulijilbab digunakan sebagai media 

untuk membagikan informasi mengenai kegiatan pembagian jilbab dan 

kerudung gratis kepada wanita Muslim yang membutuhkan. Walaupun 

Amalia dan Angela awalnya tidak memiliki dana, tidak memiliki massa, 

namun mereka memiliki semangat tinggi untuk membagikan kerudung dan 

khimar kepada wanita Muslim yang ingin berjilbab namun belum memiliki 

jilbab.  

Berasal dari kepedulian terhadap saudari yang ingin berjilbab, pada 

awalnya gerakan ini berniat membagikan kerudung gratis kepada yang 

membutuhkan. Hingga Juni 2012, kegiatan kami hanya menggencarkan 

tweet dan membagikan jilbab. Jangkauan pembagian kerudung dari Padang 

sampai Merauke.
1
 

 

                                                           
1
 Profil Peduli Jilbab, Dokumentasi, 2017 
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Namun cikal bakalnya telah tumbuh sejak 4 Mei 2011 saat Amalia 

Dian Ramadhini, founder Peduli Jilbab ini mengikuti FIM (Forum 

Indonesia Muda) dan di sana ia bertemu dengan muslimah yang ingin 

berjilbab syar'i namun terhalang oleh dana. Hatinya pun tergerak untuk 

membuat komunitas yang dapat membantu para muslimah yang memiliki 

keinginan untuk berjilbab namun terhalang oleh faktor ekonomi.
2
 

Setelah pembuatan akun Twitter @pedulijilbab, Amalia dan Angela 

pun membentuk komunitas yang sama dengan username akun Twitter 

tersebut, yaitu Komunitas Peduli Jilbab. Nama Peduli Jilbab sendiri 

terinspirasi dari salah satu program kerja yang ada pada Rohis SMA Negeri 

5 Depok, tempat Amalia bersekolah dulu.   

Amalia mengartikan kata “Peduli” sebagai bentuk rasa dan sikap 

bermanfaat bagi orang lain. Amalia juga terinspirasi dari sebuah hadits yang 

berbunyi “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang 

lain” (HR. Ahmad, Thabrani, Daruqutni). 

Sedangkan pergerakan dari komunitas ini dimulai dari akun Twitter 

@pedulijilbab dengan meminta bantuan retweet dari akun-akun ternama 

seperti @felixsiauw @asmanadia dan @salimafillah untuk 

mempublikasikan adanya komunitas tersebut. Seiring berjalannya waktu 

                                                           
2
 http://alifikom.blogspot.co.id/2013/05/peduli-jilbab.html  diakses pada tanggal 1 Maret 2018 

pukul 21.30 

http://alifikom.blogspot.co.id/2013/05/peduli-jilbab.html
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dan berkat „retweet‟ dari akun-akun tersebut, tak pelak @pedulijilbab 

memiliki follower yang terus bertambah dan mulai dikenal.
3
 Komunitas ini 

bertujuan mengingatkan muslimah akan kewajiban untuk berjilbab yang 

kadang disepelekan dan dianggap enteng. Selain itu, juga bermaksud peduli 

pada muslimah yang ingin berjilbab. Baru memulai berjilbab dan yang 

sudah berjilbab, namun belum paham tentang hakikat jilbab sesungguhnya.
4
  

Setelah akun Twitter @pedulijilbab dan komunitas Peduli Jilbab 

dibentuk, Peduli Jilbab semakin melebarkan sayapnya dengan membuat 

Fanpage Peduli Jilbab di Facebook. Pada tahun 2015 Peduli Jilbab 

membuat akun @pedulijilbab di Instagram dan situs untuk menyalurkan 

donasi di peduli-jilbab.com serta menerbitkan buku “From Jilbab to 

Akhirat”. Selain itu juga, Peduli Jilbab melakukan kegiatan sosialisasi rutin 

setiap tahunnya.  

Berawal dari tawaran Kesatuan Pelajar Muslim Depok yang meminta 

kami untuk menjadi narasumber sebuah kajian islam untuk remaja, kami 

mulai merapikan arah gerak kami. Adapun sosialisasi tentang jilbab yang 

rutin kami lakukan setiap tahun adalah Gerakan Menutup Aurat dan 

International Hijab Solidarity Day.
5
 

Dari pengamatan penulis, dalam linimasa dari akun Twitter 

@PeduliJilbab tetap melakukan aktivitas dakwah setiap harinya dengan 

                                                           
3
 http://pedulijilbab.blogspot.co.id/2014/09/tentang-kami.html diakses pada tanggal 1 Maret 

2018 pukul 20.00 

4
 Ibid 

5
 Profil Peduli Jilbab, Dokumentasi, 2017 

http://pedulijilbab.blogspot.co.id/2014/09/tentang-kami.html
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materi yang beragam, dimana terkadang disertai gambar animasi dan 

ilustrasi yang menarik perhatian serta sering melakukan interaksi dengan 

followers. 

2. Followers dan Tweets Akun Twitter @PeduliJilbab 

Gambar 3.1 Akun Twitter @pedulijilbab 

 

Akun Twitter @pedulijilbab memiliki 232.000 followers dengan 

jumlah tweets sebanyak 51.600 yang dibagikan sejak Mei 2012. Tweets 

yang dibagikan dari awal dibuatnya akun ini ditulis sendiri oleh Amalia 

dan Angela. Hingga tahun 2015, dibentuklah Divisi Humas yang di 

dalamnya terdapat pembagian tugas untuk mengelola akun media sosial, 

khususnya di Twitter. Divisi ini bertugas untuk menuliskan tweets dan 
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membuat berbagai gambar animasi dan ilustrasi pada akun Twitter 

@pedulijilbab. 

Tweet-tweet yang dibagikan berupa ajakan untuk berjilbab, tips dalam 

berjilbab, dan berbagai nasihat dan saran kepada para muslimah. Dalam 

membagikan tweets-nya, akun Twitter @pedulijilbab juga kerap 

membagikan berbagai gambar animasi dan ilustrasi berisi pesan dakwah  

yang ditujukan kepada followers dari akun @pedulijilbab sendiri. 

Gambar 3.2 Gambar Animasi pada akun Twitter @pedulijilbab 

 

Salah satu gambar animasi pada akun Twitter yang berisikan pesan 

dakwah berupa anjuran untuk sedekah. Gambar animasi kerap dibagikan 

oleh akun twitter @pedulijilbab terhadap followersnya. 
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Gambar 3.3 Tanggapan salah satu followers mengenai akun @pedulijilbab 

 

Tanggapan salah satu followers dari akun @pedulijilbab yang merasa 

mendapatkan tambahan pemahaman tentang ilmu agama karena mengikuti 

berbagai akun dakwah di Twitter yang salah satunya adalah akun peduli 

jilbab. 

3. Sistem Kepengurusan Akun Twitter @PeduliJilbab 

Akun Twitter @pedulijilbab pada awalnya dikelola oleh Amalia dan 

Angela sendiri untuk membagikan informasi mengenai kegiatan pembagian 

jilbab dan mengkampanyekan berjilbab sesuai syari’at Islam. Hingga tahun 

2015, sistem kepengurusan dari akun Twitter @pedulijilbab dilakukan oleh 

Divisi Humas yang dipimpin oleh Alawiyah Tuti.  

Divisi Humas ini memiliki tugas mengelola hubungan dengan pihak 

internal maupun eksternal Peduli Jilbab, membuat artwork dan tulisan untuk 

keperluan dakwah di media sosial. Alawiyah Tuti sendiri menerapkan 

sistem piket bergilir dari keseluruhan anggota Divisi Humas. Dimana dari 

sistem  piket tersebut, telah ditetapkan siapa saja yang mengelola dari 
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beberapa akun media sosial dari Peduli Jilbab, termasuk akun Twitter 

@pedulijilbab.  

 

B. Komunitas Peduli Jilbab 

Peduli Jilbab didirikan oleh Amalia Dian Ramadhini dan Angela Rozera 

Wardhani pada tanggal 19 Mei 2012 bersamaan dengan dibuatnya akun twitter 

@pedulijilbab. Komunitas ini berasaskan islam dan berpedoman pada Al 

Qur’an dan As Sunnah, Gerakan Peduli Jilbab bersifat independen dan non 

profit. Adapun visi dan misi dari Komunitas Peduli Jilbab ini yaitu: 

1. Visi 

Membumikan dan membudayakan pemakaian Jilbab syar’i demi terciptanya 

masyarakat yang madani. 

2. Misi 

a. Menyebarluaskan pemahaman dan atau pemakaian jilbab syar’i dengan 

mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki. 

b. Membentuk tim solidaritas peduli jilbab untuk menyampaikan secara 

langsung kepada masyarakat. 

c. Mengadakan, memupuk, membina & meningkatkan kerja-sama dengan 

pihak manapun baik dengan perorangan, instansi, badan/lembaga dan 

organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mendukung 

asas, pedoman, sifat dan tujuan Gerakan Peduli Jilbab. 
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d. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, 

pedoman, sifat dan tujuan Gerakan Peduli Jilbab. 

Peduli Jilbab yang pada awalnya memanfaatkan media sosial untuk 

melaksanakan gerakan sosial untuk muslimah dengan tagline "We Care so We 

Share" dan semboyan "Membumikan Jilbab Syar'i", akhirnya membentuk 

komunitas yang semakin berkembang dan memiliki banyak anggota yang 

tersebar di berbagai kota besar Indonesia. Adapun sistem kepengurusan dari 

Gerakan Peduli Jilbab ini terdiri dari: 

Gambar 3.4 Struktur Kepengurusan Peduli Jilbab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Struktur Organisasi Peduli Jilbab 2017-2018 

 

1. Pengurus Pusat, yang merupakan kepengurusan di tingkat pusat Gerakan 

Peduli Jilbab. Pengurus Pusat mengkoordinir seluruh kegiatan Gerakan 

Peduli Jilbab, mengelola anggota Tim SPJ dan keuangan di tingkat pusat. 

Pengurus Regional 

Angela Rozera Wardhani 

 

 

Tim Solidaritas Peduli Jilbab 
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Amalia Dian Ramadhini 

 

Divisi  

Jilbab Share 
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2. Pengurus Regional, yang merupakan kepengurusan Gerakan Peduli Jilbab di 

wilayah daerah tingkat dua kotamadya/ kabupaten di Indonesia dan luar 

negeri.  

a. Divisi Jilbab Share, yang mempunyai tugas untuk mengedukasi 

masyarakat tentang jilbab syar’i melalui media sosial, seminar,talkshow, 

kajian, dan kegiatan lainnya. 

b. Divisi SPJPreneur, yang mempunyai tugas untuk mencari, menghimpun 

& mengumpulkan dana dari berbagai kegiatan yang sesuai asas & 

pedoman Gerakan Peduli Jilbab. 

c. Divisi Jilbab Care, yang mempunyai tugas menghimpun dan 

mendonasikan perangkat jilbab syar’i ataupun dana kepada muslimah 

yang membutuhkan serta menggalang donasi ketika terjadi bencana. 

d. Divisi Humas, yang mempunyai tugas mengelola hubungan dengan pihak 

internal maupun eksternal Gerakan Peduli Jilbab, membuat artwork dan 

tulisan untuk keperluan dakwah di media sosial. 

3. Tim Solidaritas Peduli Jilbab, (Tim SPJ) yang merupakan keanggotaan 

perorangan yang telah lulus seleksi. Saat ini anggota Tim SPJ tersebar di 33 

regional (2017). 
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BAB IV 

TEMUAN DAN ANALISA DATA 

 

A. Analisis Wacana Jilbab pada Akun Twitter @pedulijilbab dari Segi Teks 

Pada bab ini, penulis akan memaparkan temuan dan analisa data mengenai 

wacana Jilbab pada akun Twitter Peduli Jilbab dari dua kultwit yang 

dikumpulkan dalam Chirpstory
1
. Dalam hal ini, penulis meneliti berdasarkan 

teori analisis wacana Teun A. Van Dijk yang terdiri dari tiga elemen, yaitu teks, 

kognisi sosial, dan konteks sosial. Berikut analasis dari segi teks. 

1. Analisis Teks 1 dengan Judul “Yuk Berjilbab” 

a. Struktur Makro 

1) Tematik 

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu 

teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang 

utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin 

diungkapkan oleh wartawan pada pemberitaannya.
2
 Hal yang 

diamati oleh penulis dalam penelitian ini ada tema atau topik 

mengenai jilbab yang disampaikan oleh akun twitter @pedulijilbab. 

                                                           
1
 Chirpstory adalah platform perangkai tweet dan unggahan sosial media. Mereka disusun 

menjadi satu cerita dalam bentuk kultwit (istilah umum untuk cerita berupa rentetan sejumlah tweet 

berseri dari satu akun) maupun kurasi (berisi tweet dari banyak akun dan juga konten lain selain 

tweet). 

2
 Eriyanto, Analisis Wacana, (Yogyakarta: PT. LKis Printing Cemerlang, 2011), h.229 
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Tema secara umum pada tweets yang dibagikan dalam akun 

Twitter @pedulijilbab dari judul kultwit “Yuk Berjilbab” 

menguraikan tentang: 

Tabel 4.1 Elemen Tematik 

Hal yang 

diamati 

Temuan Data 

Tema / Topik - Jilbab itu kewajiban yang di dalamnya 

penuh penjagaan. Allah memuliakan kita 

dengan perintah-Nya. (5) 

- Jilbab itu kewajiban tanpa tawar menawar 

kesiapan hati. Yang menciptakan kita lebih 

paham apa yang kita butuhkan. (10)  

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 

Tweet nomor 5 dan 10 
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Pada elemen tematik tersebut, penulis tweet dalam akun 

Twitter @pedulijilbab menjelaskan bahwa mengenakan jilbab adalah 

kewajiban bagi setiap wanita Muslim. Kewajiban tersebut bukan 

hanya sekedar perintah, tetapi juga merupakan cara Allah memuliakan 

wanita Muslim karena jilbab adalah sebuah benteng pelindung yang 

mampu melindungi kaum wanita dari berbagai fitnah. Sesuai dengan 

firman Allah: 

”Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka…."(Q.S Al-

Ahzab[33]: 59) 

Jilbab merupakan identitas bagi wanita Muslim. Di Indonesia 

sendiri, jilbab dikenal sebagai kain yang menutupi kepala dan dada. 

Sedangkan pakaian yang digunakan bersama jilbab disebut busana 

muslimah. Busana muslimah sendiri adalah pakaian longgar yang 

menutupi tubuh. Tapi tidak mengurangi hakikat dari pengertian jilbab 

yakni berupa pakaian atau kain yang menutupi aurat yang bertujuan 

untuk menutup aurat dan mencegah terjadinya fitnah. Perintah 

berjilbab merupakan bentuk cinta dari Allah karena di dalamnya penuh 

penjagaan dan perlindungan. 
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a. Superstruktur 

Struktur skematis atau superstruktur menggambarkan bentuk umum 

dari suatu teks. Bentuk wacana umum itu disusun dengan sejumlah 

kategori atau pembagian umum seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, 

pemecahan masalah, penutup, dan sebagainya. Struktur skematik 

memberikan tekanan: bagian mana yang didahulukan, dan bagian mana 

yang bisa dikemudiankan.
3
 

Tabel 4.2 Elemen Skematik 

Hal yang diamati Temuan Data 

Judul    Yuk Berjilbab 

Lead - Jilbab itu bukan untuk bermegah-megahan, 

ia bukti cinta kita kepada-Nya dan bukti 

cinta-Nya. (1) 

- Jilbab itu tanda taat kita pada-Nya, tak ingin 

khianati cinta-Nya. (2) 

- Jilbab itu lebih dari sekedar pakaian 

menutup aurat, ia adalah identitas keislaman 

kita. (3) 

Story   Dalam elemen story, data yang didapatlan 

peneliti dalam bahan pembahasan adalah 

                                                           
3
 Alex Sobur, Analisis Isi Teks Media, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2012), h. 76 
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bahwa tweet yang menjadi objek penelitian 

diawali dengan pengantar (Lead) dilanjutkan 

dengan uraian masalah, lalu diakhiri dengan 

solusi dari uraian masalah tersebut. 

Komentar     - Yang berjilbab besar aja munafik ko | 

Astagfirullah, siapa kira menjudge seperti 

itu? Alasan itu tak menjadi hukum jilbab 

menjadi mubah. (11) 

    - Yang berjilbab banyak yang maksiat | 

Berjilbab berarti ia menjalankan kewajiban, 

maksiat berarti menambah dosa. Dua hal 

yang berbeda. (12) 

- Jilbab itu awal perbaikan diri, jangan 

berpuas setelah berjilbab. Luruskan aqidah, 

benarkan ibadah, indahkan akhlak. (13) 

- Barakallahu untuk shalihat yang sudah 

memantapkan hati akan segera berjilbab, 

doa kami terhantar semoga Allah 

melancarkan. (14) 

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 
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1) Lead 

Tweet Nomor 1, 2 dan 3 

 

Judul dan lead berfungsi sebagai pengantar ringkasan dari 

sebuah wacana mengenai tema apa yang ingin disampaikan. Judul 

pada objek penelitian menunjukkan penggambaran mengenai konsep 

jilbab. Sedangkan lead digunakan sebagai pengantar ringkasan dari 

sebuah wacana sebelum masuk dalam isi berita secara lengkap. Lead 

pada objek penelitian ini menggambarkan konsep jilbab sebagai 

penutup aurat bagi wanita Muslim yang merupakan sebuah bentuk 

ketaatan kepada Allah SWT.  

2) Story 

Story merupakan isi berita secara keseluruhan yang 

mempunyai dua subkategori secara hipotek. Pertama, situasi yaitu 

proses suatu peristiwa. Kedua, komentar yang ditampilkan dalam teks. 

Pada bagian ini, secara keseluruhan rangkaian kultwit di atas diawali 
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dengan kata cinta, dimana cinta merupakan sebuah kata kerja yang 

menunjukkan kasih sayang, dimana cinta dan kasih sayang ini 

ditujukan antara makhluk dan sang pencipta. Lalu dilanjutkan 

mengenai bentuk ungkapan cinta yang berupa ketaatan seorang 

makhluk untuk menjalankan perintah-Nya yakni mengenakan jilbab 

yang juga menjadi sebuah identitas diri. 

3) Komentar 

Tweet nomor 11,12,13,14 

 

Komentar adalah subkategori yang menggambarkkan 

bagaimana pihak yang terlibat menanggapi suatu peristiwa. Pada 

subkategori ini, peneliti menemukan adanya komentar berupa saran 

yang disampaikan oleh penulis tweet dalam akun Twitter 

@pedulijilbab untuk tidak mudah menilai buruk orang lain. Juga 



62 

 

ditemukan komentar berupa motivasi yakni untuk selalu berusaha 

memperbaiki diri dan meluruskan niat dalam menjalankan perintah 

Allah SWT. 

b. Struktur Mikro  

1) Semantik 

Semantik dalam skema van Dijk dikategorikan sebagai makna 

lokal, yakni makna yang muncul dari hubungan antarkalimat, 

hubungan antarproposisi yang membangun makna tertentu dalam 

suatu bangunan teks.
4
 Elemen semantik terdiri dari latar, detil, dan 

maksud. 

Latar merupakan bagian berita yang dapat mempengaruhi arti 

yang ingin disampaikan. Sedangkan detil merupakan strategi untuk 

mengontrol informasi dari sebuah wacana. Elemen detil digunakan 

untuk memberikan informasi dengan detil yang panjang sehingga 

memberikan keuntungan. Lain hal dengan elemen maksud, elemen ini 

menguraikan informasi yang menguntungkan secara eksplisit dan 

jelas, sedangkan informasi yang merugikan akan diuraikan secara 

tersamar, eksplisit, dan tersembunyi.
5
 

 

 

                                                           
4
 Alex Sobur, Op. Cit, h. 78 

5
 Eriyanto, Op. Cit, h. 235-241 
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Tabel 4.3 Elemen Semantik 

Hal yang diamati Temuan Data 

Latar - Jilbab itu bukan untuk bermegah-megahan, 

ia bukti cinta kita kepada-Nya dan bukti 

cinta-Nya. (1) 

Detil - Jilbab itu wujud komitmen kita sebagai 

Muslim. Jalankan perintah-Nya  menuju diri 

yang kaffah. (8) 

- Jilbab itu awal perbaikan diri, jangan 

berpuas setelah berjilbab. Luruskan aqidah, 

benarkan ibadah, indahkan akhlak. (13) 

Maksud - Yang berjilbab besar aja munafik ko | 

Astagfirullah, siapa kira menjudge seperti 

itu? Alasan itu tak menjadi hukum jilbab 

menjadi mubah. (11) 

- Yang berjilbab banyak yang maksiat | 

Berjilbab berarti ia menjalankan kewajibab, 

maksiat berarti menambah dosa. Dua hal 

yang berbeda. (12) 

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 
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a) Latar 

 

Latar pada judul ini dimulai dari kata Jilbab. Jilbab merupakan 

sebuah kewajiban dari Allah yang diturunkan melalui Al-Qur’an 

surat Al-Ahzab ayat 59 terhadap wanita Muslim. Lalu, dituliskan 

bahwa Jilbab bukanlah ajang untuk bermegah-megahan, karena 

fungsi dan tujuan dari Jilbab adalah menutupi, melindungi dan 

menjaga dari fitnah. Dengan kata lain tidak mengubah fungsi dan 

tujuan jilbab menjadi hiasan atau sebagai media pamer yang 

menimbulkan kesombongan. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA, 

Rasulullah bersabda: 

“Barang siapa yang menyeret kainnya dengan kesombongan, 

maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat.” 

 

b) Detil 

Tweet nomor 8 dan 13 
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Pada judul ini terdapat elemen detail yang menjelaskan tujuan dari 

perintah berjilbab, yaitu untuk menjaga dan melindungi diri 

sehingga menjadi Muslim yang kaffah, yaitu  Muslim yang 

mengamalkan ajaran-ajaran Islam di setiap aspek kehidupan.  

c) Maksud 

 

Elemen maksud berfungsi untuk melihat apakah teks yang dibuat 

disampaikan secara eksplisit (langsung) atau implisit (tidak 

langsung). Dalam tweet-tweet yang diposting oleh @pedulijilbab 

banyak yang disampaikan secara langsung dan terkadang juga 

dengan gaya menimpal atau menjawab dari suatu opini seperti 

tweet nomor 11 dan 12. 

2) Sintaksis 

Sintaksis adalah elemen yang melihat bagaimana koherensi, 

bentuk kalimat, dan kata ganti yang dipilih. 

Tabel 4.4 Elemen Sintaksis 

Hal yang diamati Temuan Data 

Bentuk Kalimat   Jilbab itu awal perbaikan diri, jangan 
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 berpuas setelah berjilbab. Luruskan aqidah, 

benarkan ibadah, indahkan akhlak. (13) 

Koherensi    Jilbab itu bukan masalah siap gak siap. 

Tapi wujud syukur dan ridho kita pada apa 

yang ditetapkan-Nya. (9) 

Kata Ganti Bukan aku benar dan kau salah, tapi Maha 

benar Allah dan kita bersama berusaha 

menggapai ridho & maghfirah-Nya. (17)  

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 

a) Bentuk Kalimat 

 

Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan 

cara berpikir logis. Bentuk kalimat ini bukan hanya persoalan 

teknis kebenaran tata bahasa, tetapi menentukan makna yang 

dibentuk oleh susunan kalimat. Yang juga penting dalam sintaksis 

selain bentuk kalimat adalah posisi proposisi dalam kalimat. 

Penempatan posisi proposisi dalam kalimat mempengaruhi makna 

yang ditimbulkan.
6
 Dalam hal ini dapat dilihat dari sebuah struktur 

kalimat, seperti tweet nomor 13: 

                                                           
6
 Ibid, h. 252 
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Jilbab itu awal perbaikan diri, jangan berpuas setelah berjilbab.  

S  P O  K 

Dari kutipan tersebut, penempatan kata “jilbab” sebagai subjek 

kalimat pertama. Dengan ditempatkan pada awal kalimat, 

menunjukkan bahwa akun Twitter @pedulijilbab ingin 

memberikan gambaran mengenai “jilbab” yang merupakan sebuah 

awal langkah dari bentuk predikat “perbaikan”, sedangkan kata 

“diri” sebagai objek ditujukan kepada pembaca, dan keterangan 

untuk melengkapi penjelasan terhadap objek yang ditujukan 

kepada yang telah mengenakan jilbab.  

b) Koherensi 

Koherensi adalah pertalian atau jalinan antarkata, atau kalimat 

dalam teks. Koherensi ini secara mudah dapat diamati di antaranya 

dari kata hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan 

fakta.
7
 Kata hubung yang dipakai (dan, akibat, tetapi, lalu, karena, 

meskipun) menyebabkan makna.
8
 

Pada tweet nomor 9, penempatan kata “tapi” dan “dan” berfungsi 

sebagai kalimat penghubung satu kata dengan kalimat lainnya. 

Fungsi dari kata “tapi” pada awal kalimat merupakan kata 

                                                           
7
 Ibid, h. 243 

8
 Alex Sobur, Op. Cit, h. 81 
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penghubung yang menyatakan pertentangan atas kalimat 

sebelumnya.  

c) Kata Ganti 

Kata ganti merupakan elemen untuk memanipulasi bahasa dengan 

menciptakan suatu komunitas imajinatif. Kata ganti merupakan 

alat ganti yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukkan di 

mana posisi seseorang dalam wacana.
9
 Dalam judul ini, kata ganti 

yang digunakan adalah “aku” yang dimaksudkan sebagai penulis 

tweet, “kau” ditujukan kepada pembaca, dan “kita” yakni penulis 

dan pembaca tweet tersebut. 

3) Stilistik 

Elemen stilistik mengamati bagaimana pilihan kata yang 

dipakai dalam teks berita. Dalam judul ini, peneliti menemukan bahwa 

penulis tweet dari akun twitter @pedulijilbab menggunakan tanda 

pagar atau hashtag yang berbeda setiap judul kultwitnya. Seperti judul 

di atas menggunakan #Jilbabitu yang bermaksud untuk menekankan 

penjelasan mengenai Jilbab. Dan dalam penulisan tweet-tweet tersebut, 

penulis menggunakan bahasa yang singkat, padat serta jelas sehingga 

dapat mudah dimengerti oleh pembaca.  

 

                                                           
9
 Eriyanto, Op. Cit, h. 253 
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4) Retoris 

Retoris adalah gaya yang diungkapkan ketika seseorang 

berbicara atau menulis. Retoris berfungsi untuk melihat bagaimana 

dan dengan cara penekanan dilakukan dalam sebuah wacana. 

Tabel 4.5 Elemen Retoris 

Hal yang diamati Temuan Data 

Grafis Reminder: Islam teach you to “Cover” not 

“Wrap” your Aurat http:t/co/miHosgtF (18) 

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 

a. Grafis 

Elemen grafis merupakan bagian untuk memeriksa apa yang 

ditekankan atau ditonjolkan oleh seseorang yang dapat diamati dari 

teks. Elemen grafis itu juga muncul dalam bentuk foto, gambar, 

atau table untuk mendukung gagasan atau untuk bagian lain yang 

tidak diinginkan.
10

   

Dalam judul ini, peneliti menemukan gambar ilustrasi yang 

berisikan sebuah ilustrasi tentang bagaimana jilbab seharusnya 

menutup bukan sekedar membalut atau membungkus: 

 

 

                                                           
10

 Ibid, h. 258  
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2. Analisis Teks 2 dengan judul “Ayo Berjilbab, Shalihat” 

a. Struktur Makro  

1) Tematik 

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu 

teks. Bisa juga disebut sebagai gagasan inti, ringkasan, atau yang 

utama dari suatu teks. Topik menggambarkan apa yang ingin 

diungkapkan oleh wartawan pada pemberitaannya. 
11

 Hal yang 

diamati oleh penulis dalam penelitian ini ada tema atau topik 

mengenai jilbab yang disampaikan oleh akun twitter @pedulijilbab. 

Tema secara umum pada tweets yang dibagikan dalam akun 

Twitter @pedulijilbab dari judul kultwit “Ayo Berjilbab, Shalihat” 

menguraikan tentang: 

 

                                                           
11

 Ibid, h.229 
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Tabel 4.6 Elemen Tematik 

Hal yang diamati Temuan Data 

Tema / Topik - Yuk muliakan dirimu dengan taati 

perintahNya. Menutup aurat sesuai 

syariat semoga selamat dunia akhirat. 

#AyoBerjilbab. (11)  

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 

Tweet nomor 11 menjelaskan mengenai menutup aurat sesuai 

dengan syariat dan perintah Allah yaitu dengan berjilbab.    

 

 

Hakikat berjilbab adalah menutup aurat yang berisikan tentang 

ketentuan-ketentuan menutup aurat. Aurat wanita yaitu seluruh tubuh 

kecuali muka dan telapak tangan. Adapun hakikat berjilbab yang baik 

yaitu: 

a) Diniatkan karena Allah. 

b) Pastikan menutup tubuh dengan sempurna dan bukan sekedar 

membalut tubuh. 

c) Tidak berlebihan atau terlalu banyak perhiasan yang mengandung 

unsur pamer. 
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d) Longgar atau tidak ketat dan warna yang tidak mencolok.
12

 

b. Superstruktur (Skematik) 

Tabel 4.7 Elemen Skematik 

Hal yang diamati Temuan Data 

Judul      Ayo berjilbab, Shalihat 

Lead - Karena Jilbab datangnya dari Allah, 

memakainya pun harus sesuai dengan apa 

yang Ia perintahkan. (1) 

- Karena jilbab menjadi pembeda wanita 

muslim dengan yang lain. (2) 

- Karena Jilbab bukan tutup kepala, telinga, 

leher dan kulit saja, ia harus menjulur 

sempurna menutupi lekuk indah. (3)   

Story     Dalam elemen story, data yang didapatkan 

peneliti dalam bahan pembahasan adalah 

bahwa tweet yang menjadi objek penelitian 

diawali dengan pengantar (Lead) 

dilanjutkan dengan uraian masalah, lalu 

diakhiri dengan solusi dari uraian masalah 

tersebut. 

                                                           
12

 Abdul Sahar Yasin, World Hijab Days, Jombang: Amanda Press, 2015, h. 14 
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Komentar - Yuk muliakan dirimu dengan taati 

perintahNya. Menutup aurat sesuai syariat 

semoga selamat dunia akhirat. 

#AyoBerjilbab. (11) 

- Kenapa harus banyak ragu dalam jalankan 

kewajiban? Tandanya belum sepenuhnya 

meyakini Allah penentu terbaik hidup kita. 

#AyoBerjilbab (17) 

-  Gak perlu cari alasan, yang sudah berjilbab 

saja masih belum baik. Jalankan saja apa 

yang Allah perintahkan. #AyoBerjilbab. 

(27) 

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 

1) Lead 

Tweet nomor 1,2,3 
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Judul dan lead berfungsi sebagai pengantar ringkasan dari sebuah 

wacana mengenai tema apa yang ingin disampaikan. Judul pada 

objek penelitian menunjukkan penggambaran mengenai alasan 

perintah berjilbab yang berasal dari Allah SWT. Sedangkan 

leadnya menjelaskan mengenai alasan penggunaan jilbab bagi 

wanita Muslim. 

2) Story 

Story merupakan isi berita secara keseluruhan yang mempunyai 

dua subkategori secara hipotek. Pertama, situasi yaitu proses suatu 

peristiwa. Kedua, komentar yang ditampilkan dalam teks. Pada 

bagian ini, secara keseluruhan rangkaian kultwit di atas diawali 

dengan kata “Karena” yang seolah-olah menjawab sebuah opini 

dan pertanyaan bagi wanita Muslim mengenai perintah berjilbab. 

Lalu selanjutnya dijelaskan mengenai alasan-alasan mengapa 

wanita Muslim diperintahkan untuk mengenakan jilbab. 

3) Komentar 

Tweet nomor 11, 17, 27 
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Komentar adalah subkategori yang menggambarkkan 

bagaimana pihak yang terlibat menanggapi suatu peristiwa. 

Pada subkategori ini, peneliti menemukan adanya tanggapan 

penulis tweet dengan memberikan motivasi dan dukungan 

kepada pembaca untuk mengenakan jilbab dengan kata-kata 

positif yang dituliskannya. 

c. Struktur Mikro  

1) Semantik 

Tabel 4.8 Elemen Semantik 

Hal yang 

diamati 

Temuan Data 

Latar - Karena Jilbab datangnya dari Allah, 

memakainya pun harus sesuai dengan apa 

yang Ia perintahkan. (1)  

Detil - Karena Jilbab bukan tutup kepala, telinga, 

leher dan kulit saja, ia harus menjulur 
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sempurna menutupi lekuk indah. (3)   

Maksud - Banggakah kita dipuji banyak orang karna 

tidak berjilbab dan dengan sadar kita 

melanggar perintahnya? #AyoBerjilbab. 

(15) 

-  Tak terusikkah harga diri dan hati kita saat 

banyak mata yang menatap mengagumi 

aurat kita yang terumbar? #AyoBerjilbab. 

(16) 

-  Kenapa harus banyak ragu dalam jalankan 

kewajiban? Tandanya belum sepenuhnya 

meyakini Allah penentu terbaik hidup kita. 

#AyoBerjilbab (17) 

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 

a) Latar 

Tweet nomor 1 dan 3 
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Latar pada judul ini adalah sebuah jawaban dan alasan dari 

perintah mengenakan jilbab, yaitu perintah dari Allah SWT. 

dan dalam mengenakannya juga harus sesuai dengan syariat 

atau perintah Allah yaitu menutup aurat dari ujung kepala 

hingga ujung kaki dan tidak menggambarkan lekuk tubuh.   

b) Detil 

Elemen detil dalam judul ini adalah penjelesan mengenai 

fungsi jilbab yaitu sebagai penutup bagian-bagian tubuh seperti 

kepala, telinga, leher dan kulit, serta menutupi lekuk tubuh.  

c) Maksud 

Tweet nomor 15,16,17 

 

Elemen maksud dari tweet di atas disampaikan secara eksplisit, 

yaitu secara terang-terangan bahwa jika wanita Muslim tidak 

mengenakan jilbab sama saja melanggar perintah Allah dan 

juga secara tidak langsung tidak meyakini bahwa Allah Maha 

Mengetahui apa yang terbaik bagi umat-Nya. 
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2) Sintaksis 

Sintaksis adalah elemen yang melihat bagaimana koherensi, 

bentuk kalimat, dan kata ganti yang dipilih. 

Tabel 4.9 Elemen Sintaksis 

Hal yang diamati Temuan Data 

Bentuk Kalimat Karena jilbab menjadi pembeda wanita 

muslim dengan yang lain.(2) 

Koherensi Tak apalah kita kehilangan “sesuatu” 

karena Allah. Asal jangan kehilangan 

Allah karena sesuatu. #Ayo Berjilbab. 

(26)   

Kata Ganti Kenapa harus banyak ragu dalam 

jalankan kewajiban? Tandanya belum 

sepenuhnya meyakini Allah penentu 

terbaik hidup kita. #AyoBerjilbab (17) 

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian kultwit. 

a)  Bentuk Kalimat 

Karena jilbab menjadi pembeda wanita muslim dengan  

         S  P         O   

yang lain. 

K 
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Penempatan proposisi dapat mempengaruhi makna yang 

ditimbulkan terhadap pembaca. Dari kutipan tersebut, 

penempatan kata “Jilbab” sebagai subjek pertama 

menunjukkan bahwa penulis tweet dari akun twitter 

@pedulijilbab ingin mengedepankan pembahasan mengenai 

permasalah jilbab sebagai masalah inti, dimana objeknya 

adalah wanita muslim yang diwajibkan mengenakan jilbab. 

e) Koherensi 

Elemen koherensi ini dapat diamati dengan melihat dari kata 

hubung (konjungsi) yang dipakai untuk menghubungkan fakta. 

Pada tweet nomor 26, ditemukan kata hubung “asal” dan 

“karena”. Kata “asal” memberikan penjelasan sebab akibat 

dimana sebab pada kalimat pertama, dan akibatnya berada di 

kalimat kedua. 

f) Kata Ganti 

Kata ganti yang digunakan dalam tweet nomor 17 adalah 

“kita” yang merupakan kata ganti orang pertama jamak, yang 

bermaksudkan sebagai penulis dan pembaca tweet. 
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2. Stilistik 

a) Leksikon 

Elemen stilistik mengamati bagaimana pilihan kata yang dipakai 

dalam teks berita. Dalam judul ini, peneliti menemukan bahwa 

penulis tweet dari akun twitter @pedulijilbab menggunakan 

bahasa yang singkat, pada dan jelas sehingga dapat mudah 

dimengerti oleh pembaca. Dan terkadang menggunakan beberapa 

istilah, yaitu “move on”: 

“Jangan malu untuk move on menuju syariat-Nya, banyak ujian 

sudah pasti karena iman butuh bukti. #AyoBerjilbab”  

3. Retoris 

Retoris adalah gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara 

atau menulis. Retoris berfungsi untuk melihat bagaimana dan 

dengan cara penekanan dilakukan dalam sebuah wacana. 

a) Metafora 

Dalam suatu wacana, seorang wartawam tidak hanya 

menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, 
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ungkapan, metafora yang dimaksudkan sebagai ornament atau 

bumbu dari suatu berita.
13

 

Hal yang 

diamati 

Temuan Data 

Metafora “Siapa yang tertawa ketika membuat 

dosa, maka dia akan menangis ketika 

masuk neraka.” (29) 

Sumber : Chirpstory dengan nomor berdasarkan rangkaian 

kultwit. 

Metafora dalam kutipan di atas, adalah berupa kiasan, 

ungkapan yang dimaksudkan untuk memberi penekanan makna 

pesan yang disampaikan oleh penulis tweet. 

B. Analisis Wacana Jilbab pada Akun Twitter @pedulijilbab dari Segi 

Kognisi Sosial 

Dalam kerangka analisis wacana Van Dijk, perlu ada penelitian mengenai 

kognisi sosial, yaitu kesadaran mental wartawan yang membentuk teks tersebut. 

Karena setiap teks pada dasarnya dihasilkan lewat kesadaran, pengetahuan, 

prasangka, atau pengetahuan tertentu atas suatu peristiwa.
14

 Maka untuk 

mengetahui kognisi sosial, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan 

                                                           
13

 Eriyanto, Op. Cit, h. 259 

14
 Ibid, h. 260 
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Amalia Dian Ramadhani selaku pembuat dan pemilik akun twitter 

@pedulijilbab yang kini menjadi koordinator pusat dari Komunitas Peduli 

Jilbab. 

Jilbab merupakan sebuah budaya bagi masyarakat zaman sekarang. Jilbab 

juga merupakan identitas bagi wanita Muslim. Di zaman sekarang, tidak sulit 

untuk menemukan wanita yang mengenakan jilbab. Kak Amalia sendiri 

menyadari fenomena budaya jilbab tersebut, namun memang masih banyak 

yang belum mengenakan jilbab sesuai syariat Islam. 

“Alhamdulillah, jilbab syar’i sudah mulai mudah ditemukan di zaman 

sekarang. Sudah banyak yang mengenakan. Namun tidak banyak juga, temen-

temen yang berjilbab belum sesuai syariat. Sebenarnya juga proses, jadi tidak 

boleh menghujat seseorang berdasarkan pakaian atau penampilannya. Dan 

juga kami tetap bersyukur banyak komunitas jilbab walaupun belum syar’i, 

kami bantu untuk syar’i. Jadi, sama-sama bersinergi dan saling mendukung, 

karena kita sama-sama muslim.”
15

 

 

Menanggapi hal tersebut, Amalia bersama rekannya, Angel membuat 

akun twitter @pedulijilbab yang bertemakan mengenai ajakan berjilbab sesuai 

syariat Islam. Tujuan awal membuat akun twitter @pedulijilbab adalah untuk 

membagikan jilbab kepada yang ingin berjilbab namun belum memiliki jilbab.  

“Karena pada tahun 2012, ketika itu Twitter menjadi salah satu alat 

komunikasi massa yang efektif. Sehingga menggunakan kesempatan tersebut 

untuk membuat akun peduli jilbab. Dan pada saat itu juga, saya sedang 

menulis skripsi, sehingga membutuhkan wadah atau untuk menyalurkan 

kepenatan. Lalu, saya mengajak salah satu teman, bernama Angel untuk 

membuat akun Gerakan Peduli Jilbab walaupun pada awalnya tidak memiliki 

dana, tidak memiliki massa, namun memiliki semangat untuk membagikan 

kerudung dan khimar kepada teman-teman muslimah yang ingin berjilbab 

                                                           
15

 Hasil wawancara dengan Amalia Dian Ramadhini 
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namun belum memiliki jilbab. Sebelumnya, nama komunitas Peduli Jilbab 

terbentuk karena sebuah program dari organisasi Rohis SMA N 5 Depok. Saya 

adalah salah satu orang yang dibantu untuk memakai jilbab dari organisasi 

tersebut. Kemudian, saya dan Angel membuat akun pada tanggal 12 Mei 

2012.”
16

 

 

Menurut Amalia, pemanfaatan media sosial sebagai media dakwah 

merupakan salah satu cara yang sangat efektif di zaman sekarang. Media sosial 

dapat menjangkau banyak orang, khususnya generasi zaman sekarang yang 

memanfaatkan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya.   

“Media sosial jauh lebih bisa menyentuh banyak orang, dibandingkan 

dengan dakwah langsung hanya orang-orang yang datang. Sedangkan jika 

memposting tweet bisa dibaca oleh orang lain walaupun untuk 5 tahun 

kedepan. Contohnya seperti chirpstory yang memiliki fungsi untul 

mengumpulkan tweet-tweet dari pedulijilbab. Jadi, dakwah melalui media 

sosial ini sangat efektif untuk generasi zaman sekarang yang sering dan aktif 

menggunakan media sosial.”
17

 

 

Selain pemanfaatan dari media sosial, metode yang digunakan dalam 

berdakwah juga berpengaruh dalam berdakwah misalnya dalam penggunaan 

bahasa yang tepat dan sesuai dengan mad’u. Peduli Jilbab dalam menuliskan 

tweetnya menggunakan bahasa yang singkat, padat dan mudah dimengerti oleh 

pembaca. Selain itu juga, Amalia memberikan saran terhadap aktivis dakwah 

lainnya agar selalu menggunakan bahasa yang lebih halus dan selalu mencari 

fakta terlebih dahulu  terhadap isu-isu yang berkembang di media sosial. Juga 

menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. 

“Harapannya, lebih wise dalam menjalankan yang ma’ruf dan mencegah 

yang mungkar, bahasanya lebih halus dalam mengajak. Dan tidak terlalu 

reaktif terhadap berita Hoax dan isu-isu. Selalu mencontoh dakwah ala 

                                                           
16

 Hasil wawancara dengan Amalia Dian Ramadhini 

17
 Hasil wawancara dengan Amalia Dian Ramadhini 
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Rasulullah. Dan jangan malu untuk berjilbab, karena sesuai dengan perintah 

Allah bukan untuk dilihat. Jadi, jangan sampai salah niat.”
18

 

 

 

C. Analisis Wacana Jilbab pada Akun Twitter @pedulijilbab dari Segi 

Konteks Sosial 

Analisis sosial melihat bagaimana teks itu dihubungkan lebih jauh 

dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam masyarakat 

atas suatu wacana.
19

 Oleh karena itu, salah satu elemen dari analisis wacana 

model Van Dijk ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana wacana yang 

berkembang dimasyarakat mengenai jilbab sesuai syariat Islam. 

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan itu, salah satunya 

dapat dilihat dari ajaran yang memerintahkan manusia untuk menjaga 

kebersihan dan kesucian, baik jasmani maupun rohani. Islam adalah agama 

yang fitrah. Ajaran Islam lebih pada upaya untuk melindungi fitrah manusia.
20

 

Salah satunya perintah berjilbab bagi wanita Muslim. 

Saat ini jilbab sangat identik dengan busana perempuan muslim atau 

muslimah. Sehingga jika boleh disebut jilbab menjadi sebuah simbol dari 

agama Islam.
21

 Bagi masyarakat Indonesia, jilbab merupakan kain yang 

                                                           
18

 Hasil wawancara dengan Amalia Dian Ramadhini 

19
 Eriyanto, Op. Cit, h.225 

20
 Abdul Sahar Yasin, World Hijab Days, (Jombang: Amanda Press, 2015), h. 2 

21
 Safitri Yulikhah, “Jilbab Antara Kesalehan Dan Fenomena Sosial”. Jurnal Ilmu Dakwah. 

(Vol. 36, Juni 2016), h. 4-5 
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menutupi kepala dan dada. Sedangkan pakaian yang digunakan bersama jilbab 

disebut busana muslimah. Busana muslimah sendiri adalah pakaian longgar 

yang menutupi tubuh. 

Media massa memiliki peran besar dalam membentuk opini masyarakat 

dalam hal ini opini mengenai wanita yang berjilbab. Dimana opini yang 

terbentuk adalah pribadi yang relijius namun tetap stylish dan modern. Media 

massa sendiri juga yang menyebarkan trend atau gaya jilbab masa kini. Bahkan 

munculnya berbagai komunitas jilbab yang dikenal sebagai “Hijabers 

Community”.  

Akhirnya bagi orang-orang tertentu, jilbab itu menjadi bagian dari gaya 

hidup yang bisa menandakan modernitas. Ditambah dengan ideologi pemakaian 

jilbab yang telah menjadi bagian dari mode fashion di kalangan gadis-gadis 

remaja. Jilbab ini dikategorikan sebagai fenomena gaya hidup pop dan biasanya 

jilbab ini dinamakan sebagai ”jilbab gaul”.
22

  

Jilbab gaul atau jilbab modern merupakan sebuah fenomena sosial yang 

berkembang di masyarakat. Dengan fenomena tersebut, membuat perubahan 

makna terhadap jilbab. Dimana jilbab yang merupakan sebuah identitas yang 

menunjukkan relijiusitas seseorang wanita Muslim. Menyikapi hal tersebut, 

seorang aktivis dakwah bersama rekannya membentuk komunitas yang 

                                                           
22
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No.1, April 2011) h. 5 
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dinamakan Peduli Jilbab untuk mengkampanyekan penggunaan jilbab sesuai 

dengan ajaran yang terkandung pada Al-Qur’an dan As Sunah.  

Selama mengkampanyekan ajakan berjilbab, sebagian besar followers 

memberikan tanggapan positif dan terkadang melakukan sesi curhat melalui 

fitur Direct Message di Twitter.  Dimana mereka merasa tergerak dari yang 

belum mengenakan jilbab menjadi mengenakan. Dan juga yang sudah 

mengenakan, tetap istiqomah dan melakukan perbaikan diri untuk selalu 

mengenakan jilbab sesuai perintah Allah dan selalu taat kepada-Nya. 

Selain memposting tweet, Komunitas Peduli Jilbab juga terjun langsung 

ke lapangan dengan membagikan jilbab untuk wanita muslim serta melakukan 

kegiatan sosialisasi tentang jilbab setiap tahun yakni Gerakan Menutup Aurat 

dan International Hijab Solidarity Day. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan pemaparan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:  

1. Pada analisis teks mikro dari kultwit akun Twitter @pedulijilbab, dari segi 

tematik yaitu pemilik akun tersebut menyampaikan bahwa jilbab adalah 

kewajiban bagi wanita Muslim. Kemudian dari elemen superstruktur pada 

setiap judul diawali dengan ajakan kemudian diisi dengan inti pembahasan 

dan diakhiri dengan solusi serta saran dan motivasi untuk berjilbab sesuai 

syariat.  

Pada analisis teks makro, akun Twitter @pedulijilbab menyampaikan 

berbagai macam bentuk tujuan dan manfaat serta esensi dari jilbab bahasa 

yang halus, ringan, singkat, padat, jelas dan sederhana sehingga mudah 

dimengerti. Dalam beberapa tweet juga menggunakan gambar ilustrasi dan 

kata-kata sindiran. 

2. Dari segi kognisi sosial, akun Twitter @pedulijilbab menyampaikan 

dakwah dengan tema-tema yang membahas mengenai perintah berjilbab. 

karena penulis dan pemilik akun twitter @pedulijilbab merasa ingin 
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membantu komunitas jilbab lain yang belum berjilbab sesuai syariat, juga 

kepada wanita muslim lainnya. 

3. Dari segi konteks sosial, budaya jilbab yang berdampak terhadap 

pergeseran esensi jilbab sesuai syariat. Jilbab modern dinilai kurang 

mengikuti syariat Islam dan nilai kesederhanaan dalam Islam. Dimana 

jilbab yang tadinya sebagai simbol relijius mengalami perubahan menjadi 

simbol modernitas. 

B. Saran 

Setelah mengamati dan melakukan analisa serta menarik kesimpulan, maka 

guna melengkapi hasil penelitian ini, penulis memberikan saran dan masukan, 

yaitu: 

1. Untuk Komunitas Peduli Jilbab diharapkan agar selalu berdakwah melalui 

media sosial Twitter dengan materi dakwah yang beragam lagi agar para 

pembaca mendapatkan lebih banyak pengetahuan baru tentang Islam.  

2. Memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan pengetahuan tentang Islam 

memang efektif dan efisien. Namun, tidak serta merta menjadikannya 

sumber satu-satunya, selalu melakukan pencarian data dari sumber lain. Baik 

dari majelis ta‟lim atau yang lainnya, agar tetap silaturahmi selalu terjaga. 
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