
BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran umum Universitas Muhammadiyah Surabaya. 

Universitas  Muhammadiyah  Surabaya  pada  awalnya adalah terdiri 

atas  beberapa  lembaga  pendidikan tinggi yang sudah ada. Lembaga-

lembaga tersebut adalah Fakultas Ilmu Agama Jurusan Da’wah (FIAD) yang 

berdiri sejak 15 September 1964, Fakultas Tarbiyah Surabaya berdiri tahun 

1975, IKIP Muhammadiyah Surabaya berdiri tahun 1980, Fakultas Syari’ah 

Surabaya berdiri tahun 1982, dan Institut Teknologi Muhammadiyah 

Surabaya berdiri tahun 1983. 

Berdasarkan SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. 

No.:0141/0/1984, IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi 

Muhammadiyah Surabaya, dan Universitas Muhammadiyah Gresik digabung 

menjadi satu dengan nama “UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURABAYA” yang selanjutnya disingkat menjadi UMSurabaya. Seluruh 

Jurusan yang ada di ketiga lembaga tersebut berdasarkan SK. Mendikbut RI 

No. : 0142/0/1984 di atas mendapat status TERDAFTAR. Semula Universitas 

Muhammadiyah Surabaya terdiri atas tiga Fakultas, yaitu Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan sebagai jelmaan dari IKIP Muhammadiyah Surabaya, 

Fakultas Teknik sebagai jelmaan dari Institut Teknologi Muhammadiyah 



Surabaya, dan Fakultas Ekonomi sebagai jelmaan dari Fakultas Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Gresik.
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Pada tahun 1985, berdasar Surat Keputusan Pimpinan Wilayah 

Muhammadiyah Jawa Timur No. : Kep/003-V/1985, Fakultas Da’wah 

(FIAD), Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari’ah berinduk ke UMSurabaya, 

dan ketiganya tergabung dalam Fakultas Agama Islam (FAI). 

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga medis, khususnya program 

Ahli Madya Kesehatan, maka pada tahun 1992 Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah Majelis Pembina Kesehatan melalui Surat 

No.:IV.B/4.a/220/1992 tanggal 14 Desember 1992 mengajukan Permohonan 

Pendirian Pendidikan Ahli Madya Kesehatan di lingkungan 

Muhammadiyah/Aisyiyah kepada Sekretaris Jendral Departemen Kesehatan 

RI,. UMSurabaya termasuk salah satu yang diplot untuk membuka program 

pendidikan dimaksud. Berdasar SK Menteri Kesehatan RI. No.: 

Hk.00.06.1.1.3331 tanggal 8 September 1993 secara resmi beridiri 

AKADEMI KEPERAWATAN (AKPER) di lingkungan UMSurabaya. Pada 

tanggal 1 Januari 2000 berdiri Fakultas Hukum dan pada tahun 2001 berdiri 

pula Akademi Analis Kesehatan (AAK) Unmuh Surabaya dengan SK Dikti 

No. 184/D/O/2001 taggal 26-09-2001.
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Pada tahun 2004 Universitas Muhammadiyah Surabaya berupaya untuk 

mendirikan program pascasarjana (magister Studi Islam), dan berdasarkan SK 

Dj.II/363/2004  telah berdiri Program Studi Magister Pendidikan Islam dari 
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Kementerian Agama. Pada tanggal 24 Agustus 2005 Universitas 

Muhammadiyah Surabaya mendapatkan rekomendasi dari Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) 

Departemen Kesehatan RI No. H.K.0312.4.1.03259 untuk pendirian Program 

Studi Ilmu Keperawatan dan  berdasarkan hasil visitasi Pengurus Pusat 

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Nomor 

553/PP.PPNI/K/X/2005 tanggal 5 Oktober 2005, serta berdasarkan 

Keputusan Dirjen Dikti No.277/D/T2006 tanggal 30 Januari 2006 UM 

Surabaya telah diberikan ijin untuk menyelenggrarakan Program Studi iImu  

Keperawatan (SI) Fakultas Ilmu Kesehatan.  

Tahun 2006 Universitas Muhammadiyah Surabaya terus memenuhi 

tuntutan akan kebutuhan tenaga kesehatan dalam hal ini adalah bidan, dengan 

berbagai pertimbangan masih tingginya kebutuhan bidan untuk menurunkan 

angka kematian ibu dan anak dalam upaya peningkatan kesehatan  ibu dan 

anak, maka berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti No. 006/D/T/2006  UM 

Surabaya diberikan ijin untuk menyelenggarakan Program Studi D3 

Kebidanan. Berdasarkan terbitknya ijin Prodi tersebut maka tahun 2006 

program studi dibidang kesehatan antara lain Program Studi D3 keperawatan, 

Akademi Analis Kesehatan, Program Studi Ilmu Keseperawatan dan Program 

Studi D3 Kebidanan menjadi satu fakultas dengan nama Fakultas Ilmu 

Kesehatan (FIK).
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Pada tahun 2008 upaya Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam 

mengembangkan pelayanan kesehatan manusia secara komprehensif 

khusunya  dalam menangani masalah psikologis manusia, maka berdasarkan 

SK Dirjen Dikti No. 2001/D/T/2008 tanggal 25 Juni 2008 telah dibuka 

program Studi SI Psikologi  berada pada satu Fakultas dengan Fakultas Ilmu 

Kesehatan. Pada tahun 2009  berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan 

Tinggi No. 1272/D/T/2009 tanggal 31 Juli 2009 berdiri Program magister 

Pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia (S2). Pada tahun 2012 berdasarkan 

SK Direktur jenderal Pendidikan Tinggi No. 48/E/O/2012 tanggal 8 Pebruari 

2012 telah berdiri Program Studi Pedidikan guru Pendidikan Anak Usia Dini 

(PG PAUD). 

Dalam perkembangannya sampai dengan september tahun 2013 

program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya sejumlah 

24 Program Studi 7 Fakultas termasuk Program Pasca Sarjana.
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 Visi 

UMSurabaya sebagai universitas yang unggul di bidang moralitas, 

intelektualitas, dan berjiwa entrepreneur 

 Misi 

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan 

dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, 

dan kerja sama. 
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2. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan 

yang islami. 

3. Mengembangkan potensi kecakapan hidup pada sivitas akademika 

4. Menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan prinsip good 

governance. 

Tujuan Universitas Muhammadiyah Surabaya  

1. Menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlaq, memiliki kompetensi 

serta profesionalisme di bidangnya sesuai kebutuhan stakeholders. 

2. Mewujudkan sivitas akademika yang menjadi teladan melalui dakwah 

Islam melalui amar makruf nahi munkar. 

3. Mengembangkan jiwa entrepreneur pada sivitas akademika. 

4. Mewujudkan pengelolaan universitas yang terencana, terorganisasi, 

produktif, dan berkelanjutan
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B. Latar belakang, tata cara dan tujuan mahasiswi berjilbab 

Jilbab merupakan kata yang tidak asing lagi diperdengarkan oleh 

telinga kita saat ini yaitu kain yang berfungsi menutup aurat wanita, banyak 

tipe atau model jilbab yang disuguhkan bagi kaum wanita untuk 

mempercantik dirinya, namun pada tahun 2012 telah muncul istilah jilboobs, 

jilboobs adalah menggunakan jilbab tetapi masih memperlihatkan lekuk 

tubuh. 

Dari penelitian yang saya lakukan di Universitas Muhammadiyah 

Surabaya tentang Analisis Fnomena Jilboobs ternyata memang benar ada 

sebagian besar wanita yang menggunakan jilboobs. Dengan berbagai model, 

ada yang hanya memakai celana ketat ada juga yang ketat semua tapi juga ada 

yang menggunakan jilbab sesuai syar’i. 

Profil mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surabaya yang diteliti 

meliputi: 

Fakultas Agama Islam 

NO Inisial  responden Alamat 

1 D Mojokerto 

2 N Lamongan 

3 V Gresik 

4 N Bojonegoro 

5 E Madura 

6 F Ponorogo 



 

Fakultas Ekonomi 

NO Inisial responden Asal tempat tinggal 

1 E Gresik 

2 K Tuban 

3 N Madura 

4 K Mojokerto 

5 I Surabaya 

 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

No Inisial responden Asal tempat tinggal 

1 F Surabaya 

2 G Surabaya 

3 A Gresik 

4 A Surabaya 

5 D Surabaya 

 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

No Inisial responden Alamat 

1 S Sidoarjo 

2 T Lamongan 

3 E Lamongan 

4 A Gresik 



5 L Madura 

 

Dari 21 Mahasiswi  Universitas  Muhammadiyah  surabaya  yang 

diteliti  dapat di simpulkan bahwa 7 dari mahasiswi yang diteliti bisa di 

uraikan sebagai berikut: 

Latar  belakang  mereka menggunakan jilbab mereka berangkat dari 

niat dan karena perintah orang tua sejak SMP dan SMA di pesantren dengan 

seiring berjalannya waktu mereka paham akan kewajiban berjilbab. 

Tata cara berpakaian dari dua mahasiswi yang diteliti, mereka memakai 

jubah longgar yang menutupi semua bagian tubuh sampai pergelangan tangan 

dan menjulur ke bawah sampai betis dengan jenis kain yang tebal agar tidak 

tembus pandang, disempurnakan lagi degan memakai deker kaos, guna 

menyikapi apabila tersingkap tidak sampai terlihat pergelangan tangannya. 

Mereka juga memakai dalaman celana panjang yang longgar, agar apabila 

sedang duduk bersila atau ketika menaiki motor tidak telihat sebagian bentuk 

kakinya, mereka juga menyempurnakannya dengan memakai kaos kaki. Cara 

mereka berjilbab, mereka menggunakan jilbab kain persegi empat yang 

kainnya tebal dan tidak tembus pandang, mereka melipatnya menjadi bentuk 

persegi tiga lalu diulurkannya hingga menutupi dada, panjangnya sekitar 

bawah pusar. 

Tata cara  berpakaian dari dua mahasiswi yang diteliti, mereka 

memakai atasan berbahan katun tebal yang tidak tembus pandang, 



panjangnya sekitar lutut, mereka juga memakai deker di pergelangan 

tangannya. Mereka memakai rok longgar dari kain katun yang tebal dan tidak 

tembus pandang, dan dilengkapi juga dengan menggunakan dalaman celana 

panjang yang longgar agar tidak terlihat sebagian kakinya, lalu 

disempurnakan dengan memakai kaos kaki. Cara mereka berjilbab, mereka 

menggunakan jilbab persegi empat yang tebal dan dilipat menjadi persegi tiga 

lali diulurkan hingga menutupi dada, namun terkadang mereka juga memakai 

jilbab yang langsung pakai namun tetap tebal dan panjang serta menutup dada 

hingga di bawah pusar. 

Tata cara  berpakaian dari tiga mahasiswi yang diteliti, mereka 

memakai atasan berbahan katun, terkadang bermodel hem perempuan yang 

tebal dan tidak tembus pandang, panjangnya sekitar dibawah pantat. Mereka 

memakai rok longgar dari bahan katun yang tebal dan tidak tembus pandang, 

terkadang mereka memakai rok berbahan jeans namun tetap longgar. Mereka 

menggunakan dalaman celana ketat dan tipis yang biasa disebut leging serta 

memakai kaos kaki. Cara mereka berjilbab, mereka menggunakan jilbab 

persegi empat yang tidak tembus pandang lalu dilipat menjadi persegi tiga 

yang diulurkan hingga menutupi dada, terkadang mereka menggunakan jilbab 

langsung pakai hingga menutupi dada. 

Tujuan mereka berjilbab karena mereka merujuk pada Al-Quran supaya 

terhindar dari pelecehan lawan jenis, menjaga kehormatan diri, dan juga 

karena mereka sadar bahwa berjilbab perintah Allah yang wajib dilakukan 

bagi kaum wanita. 



Dari 6 mahasiswi yang diteliti bisa diuraikan sebagai berikut: 

Latar belakang mereka berjilbab karena terpaksa di karenakan mereka 

dulunya sekolah di SMA yang memang di wajibkan berjilbab. Dan sampai 

sekarang mereka di kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya yang 

mayoritas mahasiswinya menggunakan jilbab, mau tidak mau mereka 

menggunakan jilbab. Namun suatu saat mereka berkeingginan menggunakan 

jilbab yang sesuai syar’i setelah ia menikah. 

Tata cara berpakaian dari tiga mahasiswi yang diteliti, mereka memakai 

atasan hem perempuan ataupun juga kaos longgar sehingga tidak membentuk 

lekuk tubuhnya, panjangnya sekitar diatas pantat atau sampai pinggang. 

Mereka memakai rok longgar dari bahan katun yang tidak tidak tembus 

pandang tapi hanya sampai atas betis, mereka tidak menggunakan dalaman 

celana, dan tidak memakai kaos kaki. Cara berjilbab, mereka menggunakan 

jilbab paris persegi empat atau semisalnya yang tipis namun tidak terlalu 

tembus pandang, cara memakainya mereka melipatnya menjadi persegi tiga 

yang diulurkan hingga menutupi dada, terkadang mereka menggunakan jilbab 

pashmina persegi panjang yang tebal dan tidak tembus pandang, cara 

memakai pashmina mereka menggunakannya dengan simple dan menutupi 

dada. 

Tata cara berpakaian dari tiga mahasiswi yang diteliti, mereka memakai 

atasan hem perempuan ataupun kaos longgar sehingga tidak membentuk 

lekuk tubuhnya, panjangnya sampai pinggang hingga dibawah pantat, namun 



panjang lengan tangannya hanya menutupi seperempat tangannya saja. 

Mereka memakai celana jeans dan memakai kaos kaki. Cara mereka 

berjilbab, mereka memakai jilbab paris persegi empat atau semisalnya yang 

tipis namun tidak terlalu tembus pandang, cara memakainya mereka 

melipatnya menjadi persegi tiga yang diulurkan hingga menutupi dada, 

terkadang mereka menggunakan  jilbab pashmina persegi panjang yang tebal 

dan tidak tembus pandang, cara memakai pashmina mereka menggunakannya 

dengan simple dan menutupi dada. 

Tujuan  mereka berjilbab, karena belum paham menggunakan jilbab 

yan sesuai syar’i, di sisi lain mereka berkeingginan menggunakan jilbab yang 

sesuai syar’i, akan tetapi masih enggan menggunakanya karena malu dan juga 

ingin mengikuti fashion saat ini. 

Dari 8 mahasiswi yang  diteliti bisa di uraikan sebagai berikut: 

Latar belakang mereka menggunakan jilboobs dikarenakan mereka 

termotivasi seseorang, dari niat sendiri,  menggikuti fashion sesuai zaman, 

mengikuti fashion artis yang mereka idolakan, dan ada juga yang terpaksa 

karena mereka sedang menempuh kuliah di Universitas muhammadiyah dari 

latar belakang yang dulunya tidak berjilbab di waktu SMA. 

Tata cara berpakaian dari tiga mahasiswi yang diteliti, mereka 

menggunakan atasan hem perempuan, kaos yang membentuk lekuk tubuh, 

cardigan dengan berbagai model, atupun atasan masakini yang bahannya 

tipis. Mereka memakai celanna jeans dan memakai kaos kaki. Cara mereka  



berjilbab, mereka menggunakan jilbab paris persegi empat, cara memakainya 

dengan menggunakan berbagai tutorial hijab masakini, terkadang mereka 

memakai jilbab pashmina yang berbahan tebal juga tipis, cara memakainya 

dengan menggunakan berbagai tutorial hijab namun terlihat sopan. 

Tata cara berpakaian dari tiga mahasiswi yang diteliti, mereka 

menggunakan atasan hem perempuan, kaos yang membentuk lekuk tubuh, 

cardigan dengan berbagai model, ataupun atasan masakini yang bahannya 

tipis. Mereka memakai celana jeans yang sempit sehingga terlihat jelas lekuk 

tubuhnya dan tidak memakai kaos kaki. Cara mereka berjilbab, mereka 

menggunakan jilbab paris persegi empat, cara memakainya dengan 

menggunakan berbagai tutorial hijab masakini dan tidak menutup dada, 

terkadang mereka memakai jilbab pashmina yang berbahan tebal maupun 

tipis, cara memakainya dengan menggunakan berbagai tutorial hijab masakini 

dan tidak menutupi dada. 

Tata cara berpakaian dari dua mahasiswi yang diteliti, mereka 

menggunakan atasan hem perempuan, kaos yang membentuk lekuk tubuh, 

cardigan dengan berbagai model, ataupun atasan masakini yang bahannya 

tipis, panjang lengannya pun tidak menutupi seluruh tangannya hingga 

pergelangan namun hanya seperempat nya saja. Mereka memakai celana 

jeans ketat hingga membentuk lekuk tubuh, terkadang mereka juga memakai 

celana legging yang berbahan tipis dan tidak memakai kaos kaki. Cara 

mereka berjilbab , mereka menggunakan jilbab paris persegi empat, cara 

memakainya dengan menggunakan berbagai tutorial hijab masakini dan tidak 



menutupi dada, terkadang mereka memakai jilbab pashmina yang bahannya 

tipis, cara memakainya dengan menggunakan berbagai tutorial hijab masakini 

dan tidak menutupi dada. 

Tujuan mereka menggunakan jilboobs, karena mereka sanggat percaya 

diri menggunakan jilboobs, supaya tidak ketinggalan zaman, karena menurut 

mereka yang menggunakan jilbobs “mending pakai jilbab gaul daripada tidak 

sama sekali, di samping dia berjilbab namun juga tidak menyanpingkan 

fashion jilbab yang modern karena mereka berpendapat bahwa mereka masih 

dalam tahap belajar, dan ada juga sebagian pendapat dari mereka yang 

menggunakan jilbobs mereka menggunakan jilbab lantaran mengikuti tren 

atau agar lebih terlihat islami serta dipandang lebih anggun dan cantik.  

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di Universitas 

Muhammadiyah Surabaya. Bisa di simpulkan bahwa keingginan mereka 

menggunakan jilbab yang sesuai syar’i sangat rendah di karenakan faktor usia 

yang sangat muda, serta mereka tidak bisa meninggalkan fashion supaya 

masih bisa di bilang gaul atau tidak kuper. Mereka berpendapat bahwa 

fashion yang dikenakannya sudah menutup aurat, walaupun caranya masih 

salah.  

 

 

 


