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1. Berapa	  sering	  menonton	  televisi	  

2. Apa	  yang	  biasanya	  ditonton	  

3. Sinetron	  islami	  apa	  lagi	  yang	  sering	  ditonton	  

4. Bagaimana	  bisa	  mengetahui	  sinetron	  JIL	  

5. Mengapa	  tertarik	  menonton	  sinetron	  JIL	  

6. Apa	  yang	  menarik	  dari	  sinetron	  JIL	  

-‐ Pakaian	  /	  Fashion	  

-‐ Aktor	  

-‐ Jalan	  Cerita	  

7. Apa	  tujuan	  menonton	  sinetron	  JIL	  

-‐ Hiburan	  

-‐ Pengetahuin	  

8. Apakah	  sinetron	  memberikan	  pengetahuan	  terhadap	  penggunaan	  jilbab	  

9. Sejauhmana	  penggunaan	  jilbab	  dlm	  sinetron	  mempengaruhi	  kehidupan	  sehari-‐

hari	  

10. Sudah	  berapa	  lama	  menggunakan	  jilbab	  	  

11. Apakah	  sinetron	  mempengaruhi	  pengambilan	  keputusan	  dlm	  penggunaan	  jilbab	  

12. Apakah	  tertarik	  menggunakan	  jilbab	  seperti	  dalam	  sinetron	  

13. Mengapa	  tertarik	  /	  tidak	  tertarik	  

14. Apakah	  mengetahui	  arti	  nilai	  syariah	  

15. Seberapa	  dalam	  mengetahui	  nilai	  syariah	  

16. 	  Bagaimana	  bisa	  mengatahui	  nilai	  syariah	  /	  darimana	  

17. Sejauh	  mana	  mengetahui	  aturan	  penggunaan	  Jilbab	  

-‐ Menutup	  semua	  bagian	  rambut	  

-‐ Menutup	  semua	  bagian	  telinga	  

-‐ Anting	  /	  giwang	  tidak	  tersembul	  dari	  balik	  telinga	  

-‐ Leher	  tertutup	  seluruhnya	  dan	  tidak	  berbentuk	  

-‐ Dada	  tertutup	  seluruhnya	  

-‐ Jenis	  kain	  tebal	  

-‐ Tidak	  memperlihatkan	  kalung	  

-‐ Tidak	  menyasak	  /	  menyanggul	  tinggi	  

-‐ Tidak	  menggunakan	  warna	  yang	  cerah	  

18. Bagaimana	  penggunaan	  jilbab	  dalam	  sinetron	  JIL	  
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19. Darimana	  mendapat	  pengetahuan	  tentang	  penggunaan	  jilbab	  

-‐ sinetron	  

-‐ ajaran	  agama	  	  

20. Apa	  yang	  diharapkan	  dari	  sinetron	  islami	  di	  televisi	  

-‐ Umum	  

-‐ Khusus	  (JIL)	  

21. Bagaimana	  seharusnya	  penerapan	  nilai	  Syari’ah	  dalam	  sinetron	  	  
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Seberapa sering sih kalian menonton tv dalam sehari ? 

Ghina  : Sering, gak, eh sering sih. Tergantung nonton tvnya, kalo ada acara yang aku 

suka ya biasanya aku suka nonton.  

Meyzia : Nonton tvnya kalo lagi gak ada tugas aja atau kalo tugasnya udah selesai.  

Nikayati : Sebenernya sih jarang nonton tv dirumah tapi paling kalo udah jenuh 

ngerjain tugas ya nonotn dulu. 

Khair  : Kalo aku sih biasanya nonton tvnya pas mama lagi nonton juga soalnya pasti 

kan mama nonton sinetron kalo malem jadi yaudah aku ikutan aja sekalian nonton. 

Rika  : Sama sih kayak yang lainnya, nonton tv biasanya kalau tugas sekolah udah 

selesai atau pulang les gitu. 

Ismi  : Kalau aku nonton tv biasanya pas lagi istirahat kan pulang sekolah terus les 

jadi sampe rumah biasanya malem itu istirahat dulu aja sambil nonton.  

Dina  : Jarang sih nonton tvnya biasanya kalo sore-sore aja itu juga kalo gak ada les 

baru bisa nonton tv 

Putri  : Aku juga jarang nontonnya soalnya kalo sekolah kan pulangnya sore terus 

udah capek banget, biasanya sih langsung istirahat terus ngerjain tugas jadi jarang nonton 

Dina  : Iya maksud aku juga gitu pokoknya pas sore-sore pulang sekolah kadang 

nontonnya 

Qouita : Aku sih nontonnya paling kalo ada yang aku suka ya aku tonton. Kayak itu tuh, aku 

kan suka bgt sama Jilbab In Love jadinya ya aku nonotn tvnya pas itu aja 

Sarah  : Aku jarang nonton tv dirumah malah lebih sering nonotn youtube di kamar.  

 

Terus biasanya apa yang ditonton ? 

Nikayati : Biasanya sih aku nonton apa aja yang aku suka.  
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Khair  : Kalo aku sih biasanya nonton kartun Indonesia itu looh atau gak masha and 

the bear 

Meyzia : Kalo aku gak gitu, aku sih ikutan sama mama aja, kalo mama nonton yaa 

ikutan nonton juga. 

Khair  : Iya aku juga gitu tuh kadang, kalo mama lagi nonton terus kehipnotis ikutan 

nonton juga 

Ghina  : Iya iya bener terus kalo mama nontonnya sinetron yaudah aku ikutan juga 

jadinya 

Putri  : ih tapi kalo aku udah jarang nonton sinetron tau soalnya kalo nonton sinetron 

suka bikin ngayal kayak sinetronnya jadi ya aku pilih-pilih sinetronnya kalo mau nonton 

Qouita  : Sama aku juga paling sekarang mah cuma nonotn tukang bubur naik haji aja 

soalnya Jilbab In Love udahan kan . 

Sarah  : Kalo aku mah gak nonton sinetron apa-apa lagi.  

Ismi  : Iya kalo sekarang mah emang cuma itu aja tuh tukang bubur tapi kalo dulu 

mah suka nonton para pencari tuhan juga 

Dina  : Nah iya itu yang naik haji, itu juga kadang-kadang nontonnya. 

Rika  : Iya sama aku malah dulu lebih sering nonton itu dibanding Jilbab In Love 

Qouita  : Abis sinetron lainnya rata-rata gitu sih jadi yaudah aku nonotn tukang bubur 

aja sama kemren itu jilbab in love 

 

Darimana kalian bisa tau sinetron JIL ? 

Meyzia : Dari iklan di televisi lah ka, kan banyak tuh iklannya 

Nikayati : Dari facebook ka, kan suka ada iklan-iklan gitu kan aku taunya malah dari 

situ duluan baru dari tv 
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Rika  : Ih dari tv sering banget tau, kan kalo nonton tukang bubur naik haji pasti ada 

iklan sinetron itu 

Khair  : Sama aku juga liatnya di tv 

Ghina  : Kalo aku awalnya denger Khair cerita dulu ka jadi aku emang gak nonton 

dari awal 

Dina  : Aku sih sama tuh sama mey aku tau dari iklan di tv 

Qouita  : Aku sih sama kayak ghina ka, aku gak udah tau dari awal ada sinetron itu 

cuma pas denger dari temen baru deh mulai nonton  

Ismi  : Aku juga dari tv sih taunya 

Putri  : Sama ka dari tvnya juga 

Sarah  : Kayaknya emang pasti tau dari tv sih ka soalnya kan itu sinetron 

Nikayati : Dih aku tau dari facebook duluan malah bukan dari tv 

Ismi  : Iya maksudnya rata-rata gitu nik taunya dari tv 

 

Terus kengapa kalian tertarik menonton sinetron JIL ? 

Khair  : Pemainnya ganteng-ganteng sama cantik-cantik banget ka 

Rika  : Awalnya sih aku kira ceritanya islam banget gitu eh ternyata pas ditonton 

cuma lumayan islamnya 

Nikayati : Aku juga seneng awalnya kirain bakal pure islam banget tapi ternyata malah 

kurang mendidik gitu menurut aku 

Meyzia : Iyaa aku seneng gitu kan soalnya remaja-remaja gitu pake kerudung tapi 

ternyata kerudungnya cuma dipake doang gitu kurang Islam 

Ghina  : Iya sih tapi kalau buat hiburan abis belajar gitu sih lumayan lah lagian masih 

bagus gitu ada Islam-Islamnya 
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Ismi  : Iya aku juga pas liat iklannya suka gitu sih sama ceritanya kayaknya seru 

gitu kan beda gitu 

Dina  : Tema kali is bukan cerita. Soalnya kan temanya Islam gitu kan judulnya aja 

ada Jilbabnya makanya jadi penasaran pas pertama liat 

Putri  : Iya tuh temanya bener,  kan soalnya rata-rata remaja kan sinetronnya aneh-

aneh gitu kan makanya itu bikin penasaran gitu ada Islamnya 

Qouita  : Ih lagunya tuh aku juga suka. Apa sih itu judulnya. Pokoknya lagu 

soundtracknya 

Sarah  : Yang penyanyinya fatin bukan sih? Iya tuh aku juga pas liat iklannya suka 

sama lagunya 

Qouita : Iya pokoknya lagunya Fatin tuh jadi gara-gara suka lagu itu jadinya nonton 

 

Sudah berapa lama menggunakan jilbab ? 

Khair  : Aku dari SD kelas 4 udah pake dong soalnya disuruh sama Aba 

Dina  : Aku juga dari SD tapi lupa kelas berapanya itu juga sama gara-gara disuruh  

Nikayati : Aku juga awalnya disuruh tapi lama-lama sadar sendiri gitu pas SMP 

Rika  : Ih sama aku juga dari SMP pakenya soalnya sekolah aku wajib  

Ismi  : Aku juga dari SMP kelas 3 deh kalo gak salah 

Ghina  : Iya sama aku juga dari SMP tapi dari awal masuk udah langsung pake 

Ismi  : Soalnya kalo tuh rata-rata di sekolah pada pake jadinya yaudah pake 

Putri  : Kalo aku gak, ade aku kan masuk pesantren pas aku SMP dia SD jadi malu 

masa dia pake aku gak 

Qouita  : Aku juga dari SMP tapi emang pengen sendiri gak ada yang nyuruh-nyuruh  

Meyzia : Aku malah baru SMA ini pake soalnya disini banyak yang make yaudah 

ikutan make juga 
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Sarah  : Aku juga sama baru pas SMA aja 

Ghina  : Kamu bukannya dari SMP udah pake ya sar? 

Sarah  : Eh iya dari SMP emang udah pake cuma kayak ke sekolah gitu doang kalo 

pergi mah gak pernah 

 

Oh jadi kalian emang udah Istiqomah ya pake Jilbabnya 

Ghina  : Iya tapi kalo di rumah mah gak ka, kan gak ada siapa-siapa gitu cuma 

keluarga aja 

Ismi  : Iyaa gitu ka aku malah kadang kalo keluar di rumah gitu misalnya ke warung 

masih suka gak pake 

Khair  : Ih ismi ih. Kalo ke warungnya aku pake pokoknya cuma pas di dalem rumah 

aja gaknya 

Meyzia : Aku juga pokoknya pas dirumah aja gak pakenya, kalo ke teras gitu doang 

juga kadang gak pake sih 

Dina  : Kayaknya emang gitu sih soalnya kalo misalnya lepas lagi jadi kayak malu 

gitu  

Putri  : Iya apalagi kalo aku kan emang udah pada make dirumah jadinya suka gak 

enak kalo keluar rumah gak pake juga 

Nikayati : Malahan kalo ada tamu pasti harus pake juga soalnya kan bukan keluarga 

apalagi kalo tamunya cowok 

Rika  : Makanya aku kalo ada tamu jarang mau keluar kamar tau, keluarnya kalo 

dipanggil aja 

Qouita  : Iyaa samalah pokoknya pake terus kecuali kalo dirumah kan 

Sarah  : Iya gitu. Kalo ada tamu juga aku malah kalo cewek suka gak pake. Kadang-

kadang doang tapi. 
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Terus menurut kalian bagaimana sih penggunaan Jilbab dalam JIL ? 

Ghina  : aku masih kurang suka sama acaranya, kayak  gak sesuai ekspektasi gitu, 

jilbab in love terus tiba-tiba islam itu kan ngajarinnya gak pacaran gitu kan tapi disitu sama 

aja cuma bedanya pemainnya pake kerudung udah gitu. Penggunaan jilbabnya banyak yang  

tabarus gitu, aduh gimana yaa, ribet-ribet gitu paling ada beberapa sih yang gak, itu tuh si 

pemeran utamanya sama ibunya. 

Sarah  : buat pemeran utamanya udah bagus, udah syar’I  tapi yang lainnya belom 

bisa memenuhi syarat islam. Tapi sebenernya pake jilbab juga udah nunjukkin sih kalo dia 

taat sama Allah cuma negatifnya yaa belum sesuai aja gitu. 

Ismi  : iyaa emang kalo buat pemeran utamanya sih udah lumayan gtu sih, 

kerudungnya udah sesuai gitu sama syariah tapi yang lainnya masih banyak bgt yang tabarus 

terus juga masa kayak ngajarin pake kerudung tapi pacar-pacaran jadi kayak gak sesuai gitu 

sih 

Putri  : karena aku emang bukan penonton setia yang tiap hari nonton, tapi untuk 

pemeran utamanya bagus sih jilbabnya, modis tapi lebih sederhana. Sebenernya sih menurut 

saya bagus sih si pemeran utamanya tuh bisa jadi kayak ngebuat anak sma tuh pngn juga gitu 

pake jilbab. 

Qouita  : kalo buat pemeran utamanya sih udah sesuai gitu sama syariah tapi kalo buat 

pemain yang lainnya masih tabarus gitu terus berlebihan gitu. Tapi sih sebenernya bagus sih 

kayak nunjukkin gitu kalo yang pake jilbab juga bisa eksis gitu cuma yaa masih belum sesuai 

aja jilbabnya 

Meyzia : bener sih masih banyak  belum terlalu memenuhi syariah islam, masih 

tabarus juga. Kurang, ada beberapa yang belum nutup dada juga, mash pendek. Jadi gak 
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sesuai sama namanya gitu kirain bakal bener-bener ngangkat nama islam tapi ternyata malah 

gitu deh, kurang islam gitu. 

Khair  : pemainnya tuh kayak pake jilbab yang penting pake jilbab, terserah jilbabnya 

mau kayak apa. Padahal kan make jilbab kana da aturan-aturannya gitu. 

Nikayati : kalo diliat dari penggunaan jilbabnya, ada beberapa yang udah make kayak 

syar’I gitu juga tapi ada beberapa yang tabarus dan suka berlebihan gitu kayak dia mau gaya 

gitu. Ada juga udah sesuai ada yang belum gitu. 

Dina  : msih terlalu berlebihan gitu pake kerudungnya 

Rika  : penggunaan jilbabnya belum semuanya menutup dada, masih ada pacar-

pacaran juga udah gitu pake jilbabnya malah bikin ribet kan. 

Ghina  : jadi di satu point udah bagus tapi di point lainnya masih kurang gitu 

  

Nah	  ada	  gak	  sih	  pengaruh	  penggunaan	  Jilbab	  dalam	  JIL	  terhadap	  penggunaan	  

Jilbab	  kalian?	  

Ghina	  	   :	  Kalo	  aku	  sih	  ya	  ka	  karena	  emang	  sebelum	  aku	  nonton	  aku	  udah	  pake	  

Jilbab	  jadi	  udah	  tau	  gitu	  kan	  tata	  cara	  penggunaan	  Jilbab	  

Nikayati	   :	  Iya	  jadi	  taunya	  bukan	  dari	  sinetron	  itu	  kan.	  Jadi	  ya	  aku	  pake	  jilbabnya	  

sesuai	  aku	  sekarang	  aja	  

Ghina	  	   :	  Iya	  jadi	  yaa	  aku	  sih	  gak	  ngaruh	  apa-‐apa	  nonton	  itu	  tuh	  cuma	  hiburan	  aja	  

gitu	  kalo	  abis	  ngerjain	  tugas	  

Meyzia	   :	  Malah	  ada	  penggunaan	  Jilbab	  yang	  udah	  bener	  tapi	  ada	  juga	  yang	  gak	  

sesuai	  sama	  Syariah	  dalam	  Islam	  gitu.	  Jadinya	  ya	  mending	  gak	  usah	  diikutin	  itu	  mah.	  

Ikutinnya	  yang	  bener	  aja	  paling,	  kayak	  si	  Putri.	  	  

Khair	   	   :	  Ada	  yang	  salah	  tapi	  gak	  semuanya	  salah	  sih	  ada	  juga	  yang	  benernya.	  Jadi	  

paling	  ikutin	  yang	  benernya	  aja	  kayak	  Jilbabnya	  Putri	  gitu.	  

Rika	   	   :	  Iyaa	  jadi	  kalo	  dari	  Jilbabnya	  malah	  gak	  bikin	  aku	  tertarik	  gitu	  pake	  yang	  

kayak	  mereka	  tapi	  cukup	  tau	  aja	  gitu	  kalo	  sekarang	  banyak	  banget	  model-‐model	  Jilbab.	  

Nikayati	   :	  Paling	  aku	  ngikutin	  Jilbab	  ala	  Putrinya	  doang	  soalnya	  kan	  sederhana	  gitu	  

terus	  nutupin	  dada	  juga.	  
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Ghina	  	   :	  Lagian	  malah	  bikin	  ribet	  gitu	  Jilbab	  kayka	  gitu.	  Jadi	  aku	  mah	  mending	  

yang	  biasa-‐biasa	  aja	  

Ismi	   	   :	  Tapi	  emang	  sih	  aku	  kalo	  nonton	  itu	  tuh	  jadi	  pengen	  terus-‐terusan	  pake	  

Jilbab	  tapi	  gak	  mau	  yang	  kayak	  gitu	  Jilbabnya	  

Sarah	   	   :	  Ribet	  gitu	  kan	  soalnya	  kalo	  mesti	  pake	  jibab	  kayak	  gitu.	  Paling	  itu	  tuh	  

cuma	  ngingetin	  aja	  kalo	  mereka	  aja	  mau	  kok	  pake	  Jilbab	  masa	  aku	  gak	  

Putri	   	   :	  Iya	  emang	  ribet	  sih	  apalagi	  kalo	  misalnya	  cuma	  mau	  ke	  warung	  gitu	  

terus	  pakenya	  yang	  kayak	  gitu	  kan	  jadinya	  bikin	  lama.	  Tapi	  kadang	  aku	  suka	  pake	  

ngikutin	  tapi	  kalo	  misalnya	  mau	  ke	  kondangan	  gitu	  	  	  	  

Dina	   	   :	  Sebenernya	  sih	  sinetron	  JIL	  tuh	  ada	  positifnya	  ya	  kayak	  bisa	  narik	  

perhatian	  gitu	  anak-‐anak	  yang	  belom	  pake	  Jilbab.	  Tapi	  tetep	  aja	  kalo	  aku	  mah	  mending	  

yang	  biasa	  aja	  gitu	  

Qouita	   :	  Iya	  emang	  bisa	  narik	  perhatian	  tapi	  kan	  kita	  juga	  harus	  bisa	  milih-‐milih	  

mana	  yang	  bisa	  dicontoh	  gitu	  mana	  yang	  gak.	  Kayak	  misalnya	  kalo	  liat	  Putri	  pake	  Jilbab	  

tetep	  nutupin	  dada	  tapi	  gak	  kaku	  gitu	  loh,	  masih	  bisa	  dipake	  buat	  anak	  muda	  ya	  paling	  

yang	  gitu	  aja	  dicontohnya.	  	  

	  

Tadi	  kan	  kalian	  sepakat	  bahwa	  penggunaan	  Jilbabnya	  belum	  sesuai	  Syariah	  

Islam.	  Emang	  seberapa	  dalam	  sih	  kalian	  paham	  terhadap	  Syariah	  Islam?	  

Ghina	  	   :	  Ya	  belom	  paham	  banget	  sih	  ka	  

Khair	   	   :	  Ibaratnya	  nih	  kayak	  laut	  kan	  dalam	  banget	  nah	  aku	  masih	  ngambang	  

gitu	  diatas	  

Ghina	  	   :	  Wih	  Khair.	  Baru	  ngambang	  ya	  di	  tengah	  aja	  belom	  

Khair	   	   :	  Iyaa	  baru	  ngambang	  belom	  sampe	  tengah	  nyelem	  malah	  ghin	  

Rika	   	   :	  Masih	  banyak	  lah	  pokoknya	  yang	  perlu	  dipelajari.	  Cuma	  baru	  tau	  dasar-‐

dasarnya	  doang	  

Meyzia	   :	  Iya	  cuma	  tau	  yang	  intinya	  aja	  kayak	  sholat,	  sedekah	  

Sarah	   	   :	  Yang	  ekonomi	  ekonomi	  itu	  apa	  tuh	  namanya	  

Ismi	   	   :	  Muamalah,	  iya	  tuh	  muamalah	  masuk	  kan	  ya	  

Dina	   	   :	  Beriman	  pada	  Allah	  dan	  kitabnya	  juga	  masuk	  kan	  

Putri	   	   :	  Iya	  itu	  masuk,	  pake	  jilbab	  juga	  kan	  ya?	  

Ghina	  	   :	  Iya	  pake	  jilbab	  kan	  menutup	  aurat	  

Qouita	   :	  Pokoknya	  yang	  termasuk	  rukun	  islam	  tuh	  yg	  ada	  5.	  
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Khair	   	   :	  Kurban	  juga	  masuk	  kan.	  Pokoknya	  hukum-‐hukum	  dasar	  Islam	  kan	  

Syariah	  itu	  

Nikayati	   :	  Iya	  dasar	  dari	  ajaran	  Islam	  pokoknya.	  Puasa	  tuh	  jangan	  lupa	  

Putri	   	   :	  Pokoknya	  apa	  yang	  disuruh	  sama	  Allah	  kan.	  Taunya	  cuma	  gitu	  aja	  sih	  ka	  

(informan	  lain	  hanya	  menganggukkan	  kepala)	  

	  

Kalian	  tau	  darimana	  soal	  Nilai	  Syariah	  Islam	  yang	  tadi	  kalian	  sebutin?	  

Meyzia	   :	  Dari	  mama	  papa	  ka,	  kan	  dikasih	  tau	  dari	  kecil	  apa	  yang	  diperintahkan	  

oleh	  Allah	  

Ghina	  	   :	  Iya	  orang	  tua	  aku	  juga	  ngasih	  tau	  tapi	  cuma	  yang	  intinya	  aja	  sisanya	  aku	  

kan	  ikut	  pengajian	  suka	  ada	  kuliah	  islamnya	  gitu	  sih	  

Khair	   	   :	  Di	  sekolah	  juga	  dikasih	  tau	  kali,	  yak	  an?	  Dari	  SMP	  malah	  udah	  diajarin	  

Nikayati	   :	  Dari	  SD	  kali	  Khair,	  kan	  SD	  udah	  tau	  Rukun	  Islam.	  Malah	  sekarang	  kalo	  

TKnya	  TK	  islam	  udah	  diajarin	  tau	  

Dina	   	   :	  Iya	  tapi	  gak	  dikasih	  tau	  itu	  namanya	  Syariah	  Islam	  kan	  waktu	  TK	  sama	  

SD.	  Aku	  malah	  baru	  tau	  soal	  istilah	  Syariah	  Islam	  pas	  SMP	  kalo	  gak	  salah	  apa	  SMA	  yaa	  

Rika	   	   :	  Aku	  sih	  pas	  dari	  kecil	  emang	  ikut	  TPA	  kan	  disitu	  diajarin	  juga	  tentang	  

Islam	  gak	  cuma	  ngaji-‐ngaji	  doang	  

Qouita	   :	  Iya	  sama	  kayak	  Rika,	  aku	  ikut	  TPA	  dari	  kecil	  terus	  pas	  masuk	  SMA	  baru	  

tau	  itu	  tuh	  Nilai	  Syariah	  ternyata	  	  

Ismi	   	   :	  Aku	  juga	  tau	  awalnya	  mah	  dari	  sekolah	  terus	  sisanya	  ya	  cari	  tau	  sendiri.	  

Di	  internet	  juga	  banyak	  kan	  tentang	  itu	  mah	  

Putri	   	   :	  Iya,	  di	  sosial	  media	  juga	  banyak	  tuh.	  Kayak	  di	  grup-‐grup	  tentang	  islam	  

gitu	  pasti	  ada	  aja	  kan	  yang	  ngebahas	  itu	  

Sarah	   	   :	  Aku	  sih	  sama	  aja	  kayak	  yang	  lainnya	  pasti	  di	  sekolah	  emang	  diajarin	  

cuma	  biar	  taunya	  lebih	  banyak	  yang	  nyari	  tau	  sendiri	  aja.	  Kalo	  gak	  Tanya-‐tanya	  sama	  

temen	  yang	  lebih	  tau	  

Ghina	  	   :	  Di	  keputrian	  juga	  kan	  pernah	  kan	  dibahas	  waktu	  lagi	  pertemuan	  rutin	  

gitu.	  Soalnya	  kalo	  cuma	  dari	  sekolah	  mah	  kadang	  suka	  gak	  banyak	  ka	  taunya.	  

	  

Tadi	  kalian	  sempet	  nyebutin	  bahwa	  pake	  jilbab	  merupakan	  Nilai	  Syariah.	  Sejauh	  

mana	  kalian	  tau	  tentang	  aturan	  penggunaan	  Jilbab	  yang	  sesuai	  dengan	  Nilai	  

Syariah	  ?	  
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Putri	   	   :	  Tidak	  berlebihan	  sih	  ka	  yang	  paling	  utama	  sama	  dadanya	  harus	  

ketutupan	  

	  

Tidak	  berlebihannya	  kayak	  gimana	  nih	  maksudnya	  ?	  
Khair	   	   :	  Ya	  itu	  ka	  kayak	  Jilbab	  In	  Love	  itu,	  yang	  jilbabnya	  digulung-‐gulung	  gitu	  

Qouita	   :	  Pake	  banyak	  aksesoris	  gitu	  ka,	  yang	  ada	  bunga-‐bunganya	  segala.	  Itu	  kan	  

berlebihan	  kalo	  begitu	  

Nikayati	   :	  Bahan	  jilbabnya	  gak	  boleh	  transparan	  juga	  sih.	  Percuma	  kan	  gak	  aneh-‐

aneh	  tapi	  rambutnya	  keliatan	  kupingnya	  juga	  masih	  keliatan	  gitu	  

Ghina	  	   :	  Gak	  boleh	  jipon	  ka	  

	  

Jipon	  apa	  tuh	  ?	  
Ghina	  	   :	  Oiya	  jilbab	  poni	  ka,	  kan	  banyak	  tuh	  pake	  jilbab	  tapi	  poninya	  masih	  

keman-‐kemana.	  Rambutnya	  jangan	  disasak	  gitu	  

Khair	   	   :	  Kayak	  ibu	  pejabat	  ka	  kan	  banyak	  yang	  begitu,	  disasak	  tinggi	  gitu.	  	  

Dina	   	   :	  Terus	  niatnya	  harus	  karena	  Allah	  bukan	  karena	  mau	  dipuji	  orang	  atau	  

ngikutin	  trend	  sekarang	  yang	  banyak	  pake	  jilbab	  terus	  ikutan	  

Rika	   	   :	  Sama	  itu	  tuh	  gak	  boleh	  menyerupai	  kaum	  lain	  

Ismi	   	   :	  Oiyaa	  yang	  lehernya	  gak	  boleh	  kebentuk	  gitu	  kan,	  gak	  boleh	  ngepas	  pas	  

di	  lehernya	  

	  

Maksudnya	  menyerupai	  kaum	  lain	  tuh	  gimana?	  
Sarah	   	   :	  Itu	  ka,	  kayak	  biarawati	  gitu	  loh	  ka	  

Meyzla	   :	  Kayak	  kaum	  nasrani	  kan	  hampir	  sama,	  biarawati	  kan	  pake	  penutup	  juga	  

kan	  nah	  itu	  tuh	  gak	  boleh	  sama	  kayak	  gitu	  

Putri	   	   :	  Itu	  Kristen	  ortodoks	  ya?	  

Sarah	   	   :	  Oiya	  sama	  itu	  gak	  boleh	  kayak	  punduk	  unta.	  Rambut	  atasnya	  gak	  boleh	  

tinggi-‐tinggi	  gitu	  kayak	  disanggul,	  ya	  kan	  ya?	  

	  

Kalian	  tau	  darimana	  soal	  penggunann	  Jilbab	  itu?	  

Ghina	  	   :	  Tau	  dari	  seminar-‐seminar	  tentang	  jilbab,	  kan	  banyak.	  

Nikayati	   :	  Di	  sosial	  media	  juga	  banyak	  yang	  suka	  nulis	  tentang	  jilba	  yang	  bener	  

Putri	   	   :	  Kalo	  aku	  sih	  karena	  emang	  gabung	  sama	  grup	  	  jilbab	  syar’i	  gitu	  makanya	  

suka	  banyak	  yang	  ngasih	  tau	  yang	  bener	  gimana	  
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Ismi	   	   :	  Temen-‐temen	  aku	  juga	  banyak	  yang	  ngingetin	  kok,	  ini	  di	  keputrian	  juga	  

ka	  Ghina	  suka	  ngasih	  tau	  kan	  

Khair	   	   :	  Yang	  pasti	  sih	  dari	  hadist	  sama	  Al-‐Quran	  lah.	  

Qouita	   :	  Emang	  tau	  Khair	  arti	  surat-‐suratnya	  semua?	  

Khair	   	   :	  Ya	  gak	  semuanyanya	  tau	  cuma	  kan	  pas	  pengajian	  dirumah	  suka	  dikasih	  

tau	  cuma	  aku	  lupa	  surat	  apa	  tapi	  kan	  emang	  bener	  di	  Al-‐Quran	  ada	  	  

Meyzla	   :	  Di	  pelajaran	  agama	  juga	  kan	  dikasih	  tau	  kalo	  mau	  pake	  Jilbab	  tuh	  yang	  

bener	  gimana.	  

Sarah	   	   :	  Lagian	  kalo	  soal	  Jilbab	  yang	  bener	  mah	  sering	  banget	  kan	  diomongin	  

kayak	  jangan	  gitu	  jangan	  gini	  

Dina	   	   :	  Iya,	  di	  keputrian	  juga	  suka	  diingetin	  kan	  soal	  pake	  Jilbab	  yang	  bener	  biar	  

kitanya	  gak	  asal-‐asalan	  

Rika	   	   :	  Ya	  kalo	  aku	  sih	  mama	  suka	  ngasih	  tau	  gitu	  dirumah	  jangan	  pake	  Jilbab	  

yang	  macem-‐macem	  

	  

Apa	  yang	  diharapkan	  dari	  sinetron	  islami	  di	  televisi	  

Ghina	  	   :	  Pengennya	  kayak	  kafa	  gitu	  ka	  ceritanya.	  Kayak	  cerita-‐cerita	  di	  Arab.	  Jadi	  

gak	  setengah-‐setengah	  lagi	  Islamnya.	  

Sarah	   	   :	  Bener	  bener	  ngegambarin	  nilai	  islamnya	  gak	  cuma	  asal	  doang	  	  

Nikayati	   :	  Gak	  ada	  tentang	  pacar-‐pacarannya	  kan	  di	  Islam	  emang	  gak	  boleh	  

pacaran	  kan	  sebenernya	  jadi	  ya	  harusnya	  kayak	  gitu	  juga	  

Khair	   	   :	  Pokoknya	  gak	  melenceng	  sama	  sekali	  dari	  ajaran	  Islam	  sih.	  Terus	  gak	  

tentang	  cinta-‐cintaan	  mulu	  

Sarah	   	   :	  Tapi	  kan	  cinta	  gak	  mesti	  sama	  manusia	  terus-‐terusan	  khair.	  Bisa	  juga	  

cinta-‐cintaannya	  ke	  Allah	  

Khair	   	   :	  Iya	  kalo	  sama	  Allah	  mah	  oke	  asal	  jangan	  cinta-‐cintaan	  sama	  manusia	  

yang	  kayak	  pacaran	  gitu	  maksudnya	  

Dina	   	   :	  Pengennya	  ada	  sinetron	  lagi	  yang	  kayak	  para	  pencari	  tuhan	  

Putri	   	   :	  Pengennya	  sih	  yang	  ceritanya	  sedehana	  tapi	  penggambaran	  nilai-‐nilai	  

Islamnnya	  dapet	  gak	  cuma	  asal-‐asalan	  aja	  

Rika	   	   :	  Terus	  kalo	  misalnya	  tentang	  Jilbab	  gitu	  ya	  diajarin	  cara	  pake	  Jilbab	  yang	  

bener	  kayak	  gimana	  bukannya	  ngajarin	  yang	  gak	  bener	  
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Ismi	   	   :	  Kalo	  bisa	  sih	  sinetronnya	  gak	  selalu	  penuh	  bercandaan	  eh	  tapi	  tetep	  

santai	  juga	  sih	  gak	  serius	  banget.	  Biar	  kesannya	  gak	  menggurui	  aja.	  

Meyzia	   :	  Sinetron	  kan	  bisa	  juga	  jadi	  media	  dakwah	  soalnya	  Indonesia	  kan	  

mayoritas	  Islam	  jadi	  bisa	  mengajak	  gitu	  ke	  masyarakat	  biar	  lebih	  paham	  

Qouita	   :	  Iya	  jadi	  kalo	  bisa	  gak	  cuma	  judulnya	  aja	  yang	  ada	  islam-‐islamnya	  tapi	  

ceritanya	  juga	  
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