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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Interaksi sosial yang terjadi pada wanita bercadar di lingkungan 

pesantren Tarekat Idrisiyyah ini memiliki perbedaan, yaitu dimana 

seorang wanita bercadar kurang dalam berinteraksi dengan orang yang 

tidak memakai cadar, karena masyarakat yang tidak memakai cadar 

merasa bahwa ada batasan-batasannya dan tidak bebas dalam 

berkomunikasi, stigma masyarakat yang tidak memakai cadar pun 

beranggapan negatif terhadap wanita bercadar. Dalam penelitian ini 

dimaksudkan dalam suatu masyarakat juga harus terdapat hubungan 

dengan yang lainnya, baik masyarakat sekitar dan masyarakat 

lingkungan pesantren Tarekat ini. Karena interaksi sosial itu akan terjadi 

apabila ada kontak sosial dan komunikasi. Interaksi sosial seperti tegur 

sapa dengan wanita yang tidak bercadar ataupun berkomunikasi 

langsung tanpa adanya batasan-batasan di lingkungan pesantren. 

Komunikasi wanita bercadar terlihat berbeda seperti, dari cara berbicara, 

sorotan mata yang terlihat, dan juga cenderung mengalihkan pandangan. 

Stigma yang muncul dan melekat pada wanita bercadar yaitu 

sesuatu yang identik dengan kebudayaan Arab. Namun cadar bukanlah 

semata-mata merupakan bentuk penyerapan dari budaya Arab melainkan 

mengikuti ajaran agama dimana terdapat dalil-dalil yang menerangkan 

keutamaan bagi wanita. Sikap masyarakat yang terbagi menjadi pro dan 

kontra terhadap menyikapi keberadaan wanita bercadar disekitarnya. 

Wanita yang memakai cadar biasanya lebih menjaga dan lebih 

membatasi geraknya bahkan masyarakat yang berada di lingkungan 

sekitarnya merasa tidak nyaman karena beranggapan tidak bebas atapun 

mereka merasa tidak ada keterbukaan antar masyarakat yang tidak 

memakai cadar tersebut. Berbagai hal yang merintangi mereka seperti 

adanya stigma negatif dari  masyarakat dan belum adanya kesepakatan 

diantara pemakai cadar kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan 

bagi masyarakat disekitarnya.  

Masyarakat sekitar Pagendingan yang termasuk kedalam Tarekat 

Idrisyyah juga kurang dalam berinteraksi, dikarenakan ruang gerak 

wanita bercadar membatasi aktivitasnya, dengan hal ini warga 

masyarakat yang tidak memakai cadar pun membatasi dan juga tidak 
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bergaul dengan wanita bercadar. Wanita bercadar sering dianggap 

sebagai muslimah yang taat kepada ajaran mursyid (syekh). Masyarakat 

yang tidak memakai cadar merasa enggan untuk berinteraksi, bahkan 

dalam berkomunikasi sesama individunya pun dianggap sulit, 

dikarenakan adanya pemikiran bahwa wanita bercadar itu sulit untuk 

didekati. Tidak hanya itu wanita bercadar juga tidak leluasa dalam 

segala aspek, seperti dalam cara bergaul dan berinteraksi sesama muslim 

lainnya. Masyarakat Pagendingan pun beranggapan bahwa wanita 

bercadar pun tidak leluasa dalam bergerak, tidak berkembang. Selain itu 

ada pula kelebihan-kelebihan dari wanita bercadar ini yaitu seperti lebih 

dekat dan lebih intens dalam beribadah dan menjalankan perintah-

perintah Allah SWT, padahal  jilbab memiliki potensi diterima oleh 

sebagian masyarakat, tetapi sayangnya tidak demikian dengan cadar. 

Apalagi paska aksi terorisme, wanita bercadar serta merta memiliki 

keterbatasan baru, tidak hanya harus menerima 'kodrat' sebagai wanita, 

bentuk diskriminasi baru, baik secara internal maupun eksternal menjadi 

hal yang tak terelakkan, artinya wanita bercadar mengalami 

diskriminasi.  

Tarekat Idrisiyyah ini adalah salah satu organisasi atau aliran yang 

ada di dalamnya mengamalkan dan melaksanakan suatu ibadah sesuai 

ajaran yang di bawa dan dicontohkan oleh Rasulallah SAW serta 

dikerjakan oleh sahabatnya. Muhamamad (2008) menyatakan bahwa 

Tarekat Idrisiyyah mulai berdiri dan berkembang di Indonesia sejak 

tahun 1930-an, dan orang yang pertama kali memperkenalkan Tarekat 

ini adalah Syekh Akbar Abdul Fattah yang mendapatkan Kekholifahan 

dari Syekh Ahmad Syarif As-Sanusi Al-Khatabi di Jabal Abu Qubais di 

Mekkah. Dalam konteks ini, Tarekat adalah institusi ritual dalam 

dimensi spiritual yang merupakan bagian dari kekayaan bathin ajaran 

agama Islam. Tarekat merupakan sebuah komunitas keagamaan sangat 

intensif dengan mengomunikas ikan pesan-pesan keagamaan dalam 

maknanya yang universal, etis dan inklusif. Islam datang melalui 

komunikasi budaya yang dibangun para pedagang dari Gujarat. Budaya 

lokal tidak kemudian dianggap tidak Islami namun justru dijadikan 

bagian dari budaya Islam, hal ini biasanya disebut dengan akulturasi. 

Salah satu ciri khas penampilan anggota Tarekat ini adalah 

berjanggut, berselendang hijau dan bersorban putih bagi kaum prianya, 
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dan wanitanya sebagian besar mengenakan cadar. Banyak hal yang 

menarik dari Tarekat Idrisiyyah ini, antara lain dalam memandang 

masalah rukun iman, konsep haram-makruh dan wajib-sunnah, serta 

salat. Menurut pandangan Tarekat hanya satu yaitu iman kepada Allah 

SWT, sedangkan iman yang lima lagi adalah perintah, artinya jika tidak 

mematuhi iman yang lima itu maka pada hakikatnya ia tidak beriman 

kepada Allah SWT. Sisi haram- makruh akan membawa kepada ketidak 

bahagiaan (karena berdosa) dan sisi wajib-sunnah akan membawa 

kepada kebahagiaan (akibat ketaatan atas perintah Tuhan), sebagai 

contoh perintah salat wajib dan salat sunnah, dan juga ada larangan lain 

yaitu masalah merokok yang diharamkan di dalam Tarekat ini. 

Pakaian merupakan suatu kebutuhan manusia yang berhubungan 

dengan budaya dan identitas. Penggunaan jilbab atau pakaian panjang 

yang menutupi aurat telah banyak diterima oleh masyarakat namun 

berbeda dengan cadar. Masyarakat menganggap wanita bercadar sebagai 

aliran atau kelompok keras dan selalu dihubungkan dengan teroris, 

padahal jilbab yang mereka kenakan merupakan suatu simbol ketaatan 

terhadap perintah Allah, bahkan penggunaan jilbab yang tidak sesuai 

dengan syariat Islam dan hanya mengikuti trend fashion justru diterima 

oleh masyarakat.  

Identitas merupakan perkembangan dari pertumbuhan hidup 

seseorang untuk mendapatkan perasaan harga diri, dan tentang sifat 

khasnya. Prasetia (2010, hlm. 64) menunjukkan bahwa pakaian 

merupakan penanda untuk membedakan dirinya dengan orang lain, 

sehingga penampilan luar sebagai sarana pembeda dan diskriminasi, 

identitas wanita bercadar biasanya selalu dianggap sebelah mata bagi 

sebagian orang, pakaian juga bukan semata-mata kain pembungkus 

tubuh tetapi menjadi tanda yang membangkitkan makna-makna sosial. 

Pakaian adalah ekspresi tentang cara hidup sekaligus mencerminkan 

pandangan. Pakaian juga merupakan satu penanda paling gamblang 

tentang sikap hidup seseorang atau tentang bagaimana orang 

mengidentifikasi diri maupun sebagai kelompok, kain pembungkus raga 

inilah yang menghubungkan tubuh dengan dunia sosial lain.  

Penekanan gaya hidup orang muslim dicerminkan dengan 

meningkatnya artikel-artikel, buku-buku, serta kajian-kajian dan diskusi 

dalam berpakaian muslim, terutama bagi wanita, Islam juga 
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mengajarkan bahwa pakaian yang digunakan bagi seseorang wanita 

adalah harus menutupi seluruh tubuhnya, terutama rambutnya. 

Kemudian jilbab wanita menjadi sarana dalam berpakaian. Bahkan 

sekarang banyak sekali ditemui wanita yang telah berjilbab dikalangan 

remaja ataupun dewasa, bahwasannya jilbab yang dipakai merupakan 

simbol dari wanita muslimah. 

Namun, apabila melihat ke sisi yang lainnya, terlihat sosok wanita 

yang berpenampilan sangat jauh berbeda dari kebanyakan wanita masa 

kini. Jika wanita sekarang lebih banyak berpenampilan stylish sebagai 

wanita masa kini, maka wanita bercadar ini berbeda jauh, yaitu tidak ada 

penggunaan jeans ataupun busana modern yang terkesan cantik dengan 

corak warna yang beragam. Tim penyusunan pusat bahasa (2005, hlm. 

250) menunjukkan bahwa cadar adalah kain penutup kepala atau muka. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Novri (2016) bahwa wanita bercadar 

lebih banyak menggunakan jubbah atau terusan yang longgar tanpa 

motif dengan pilihan warna yang dominan gelap, jilbab besar yang 

menguntai keseluruh tubuhnya serta menggunakan selembar kain kecil 

yang menyembunyikan kecantikannya adalah cadar, pakaian pelengkap 

jilbab yang menjadi ciri khas wanita muslimah yang menutupi wajah. 

Cadar merupakan salah satu bagian dari kontruksi identitas 

dikalangan wanita muslimah yang sudah menjadi pilihan hidupnya, 

sebab cadar biasanya dirasa lebih bisa memberi ketenangan bathin bagi 

pengguna cadar itu sendiri. Menurut pendapat Hanifah (2013) di dalam 

syari’at Islam pakaian kaum wanita juga dimaksudkan untuk 

mewujudkan tujuan utama yakni untuk menutup aurat dan juga 

menjauhi diri dari segala fitnah. Di Indonesia juga terdapat beberapa 

aliran yang mewajibkan pengikutnya untuk menggunakan cadar, 

penggunaan cadar bagi wanita muslim adalah suatu keharusan atau 

tidak. Pernyataan ini ditunjukkan Novri (2016, hlm. 3) bahwa ada 

kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum pemakaian cadar 

adalah wajib (Mahzab Safi’i) dan ada yang mengatakan hukumnya 

sunnah atau afdhol dan merupakan keutamaan bila melakukannya 

(Mahzab Maliki dan Hanafi). Mereka yang tidak mewajibkan beralasan, 

bahwa aurat seorang wanita itu adalah seluruh tubuh terkecuali wajah 

dan telapak tangan. Kedua pendapat tersebut berangkat dari penafsiran 

yang berbeda terhadap penggunaan cadar.  
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Di dalam ajaran islam terdapat beberapa hal yang dilarang dan 

seharusnya dikurangi yaitu tidak berlebihan serta menahan hawa nafsu 

dikarenakan wanita itu sendiri merupakan sebaik-baiknya perhiasaan, 

hal ini diperkuat dalam potongan ayat Al-Quran : 

“Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka 

menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya janganlah 

mereka menampakan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak 

dari mereka dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke 

dada mereka dan janganlah menampakan perhiasan mereka, 

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 

mereka, atau putra- putri mereka, atau saudara laki-laki mereka, 

atau putra-putri saudara laki-laki mereka, atau perempuan- 

perempuan muslim atau hamba- hamba sahaya yang mereka miliki, 

atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak punya hasrat (terhadap 

perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat 

perempuan. Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar 

diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubalah 

kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya 

kalian beruntung” (Q.S Annur: 31). 

Penggunaan cadar ini bukan menjadi hal aneh di aliran Tarekat 

Idrisiyyah, melainkan cadar disini merupakan ciri khas wanita yang 

termasuk kedalam Tarekat Idrisiyyah, meskipun begitu ada juga 

pengikut wanitanya yang tidak memakai cadar. Tetapi sekarang ini 

pemakaian cadar itu sendiri meningkat dan banyak dijumpai di luar 

pesantren Tarekat Idrisiyyah dan juga bukan termasuk kedalam aliran 

Tarekat Idrisiyyah ini. 

Adapun peneliti mendapatkan referensi dari penelitian terdahulu 

yang dapat dibandingkan dengan peneliti yang sedang dilakukan, yaitu 

Amalia Sofi Iskandar yang berasal dari Universitas Jember, yang mana 

penelitiannya berjudul Kontruksi Identita Muslimah Bercadar, jurusan 

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jember 2013. 

Penelitian ini menjelaskan tentang identitas wanita bercadar dalam 

kehidupan sehari-hari, serta penggunaan cadar yang diwajibkan bagi 

seorang muslimah agar tidak terjadi fitnah bagi lawan jenis, karena 

cadar dapat menjadi sarana dan mekanisme kontrol diri bagi 
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penggunanya, yang membedakan peneliti ini dengan penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan wanita bercadar adalah peneliti 

melihat bahwasannya ada sebuah pola interaksi yang berbeda antara 

wanita bercadar dengan wanita yang tidak bercadar di lingkungan 

pesantren Tarekat Al-Idrisiyyah. 

Fenomena pemakaian cadar bagi wanita muslim tersebut menjadi 

suatu fenomena dan pergerakan sosial yang tidak dapat diabaikan begitu 

saja sehingga perlu ditelusuri lebih jauh dan menjadi suatu penelitian 

yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana wanita bercadar ini melakukan kontak sosial dan komunikasi 

dengan yang lainnya ataupun berinteraksi sosial dengan wanita yang 

tidak bercadar, serta pengalaman komunikasi mereka terkait dengan 

cadar sebagai pakaian yang mereka kenakan sehari-hari dikalangan 

wanita bercadar. Berdasarkan latar belakang di atas peneliti mengambil 

judul “Pola Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di Lingkungan  Pesantren 

Tarekat Idrisiyyah Di Pagendingan Tasikmalaya”. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengajukan rumusan masalah pokok penelitian ini, yaitu Bagaimana 

Pola Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di Lingkungan Pesantren Tarekat 

Idrisiyyah Di Pagendingan Tasikmalaya ? 

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok 

permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan dalam 

beberapa sub-sub masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran interaksi sosial yang dilakukan oleh 

wanita bercadar di lingkungan pesantren Tarekat Idrisiyyah ?  

2. Apa faktor-faktor pendorong wanita bercadar dalam 

berinteraksi sosial di lingkungan Tarekat Idrisiyyah ? 

3. Bagaimana dampak interaksi sosial yang dilakukan oleh 

wanita bercadar dengan lingkungan masyarakatnya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum, tunjuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran mengenai Pola Interaksi Sosial 
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Wanita bercadar Di lingkungan Pesantren Tarekat Idrisiyyah Di 

Pagendingan Tasikmalaya. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh 

gambaran data mengenai :  

1. Untuk mengetahui gambaran interaksi sosial yang dilakukan 

oleh wanita bercadar di lingkungan pesantren Tarekat 

Idrisiyyah. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong wanita bercadar 

dalam berinteraksi sosial di lingkungan Tarekat Idrisiyyah. 

3. Untuk mengetahui dampak interaksi sosial yang dilakukan 

oleh wanita bercadar dengan lingkungan masyarakat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Segala sesuatu yang diciptakan tentu diharapkan mendatangkan 

kemaslahatan tertentu, begitu pun penelitian ini. Adapun manfaat dari 

penelitian ini terdiri dari manfaat teoretis dan juga manfaat praktis, 

diantaranya: 

1.  Manfaat teoretis  

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan 

manfaat serta memperluas wawasan keilmuan dan memberikan 

kontribusi dalam bidang sosiologi pada umumnya, khususnya mengenai 

teori interaksionisme simbolik. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti 

dalam keilmuan di bidang sosiologi khususnya yang 

berkaitan dengan teori interaksionisme  simbolik. 

 

 

 

b. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat sekitar agar tidak merasa ada batasan antara 

wanita bercadar dengan wanita yang tidak bercadar. 

c. Bagi Pesantren Tarekat Idrisiyyah 
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Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada 

pesantren bahwa interaksi sosial wanita bercadar penting 

bagi kehidupan bermasyarakat.  

d. Bagi Wanita Bercadar 

Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada wanita 

bercadar tentang pentingnya interaksi sosial dengan 

masyarakat di luar lingkungan pesantren. 

e. Bagi Mahasiswa Pendidikan Sosiologi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

referensi dalam mencari kajian teori interaksionisme 

simbolik. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi  

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini meliputi lima bab, yaitu: 

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar 

belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

BAB II Tinjauan pustaka. Pada bab ini diuraikan dokumen-

dokumen serta data yang berkaitan dengan fokus 

penelitian serta teori-teori yang mendukung terhadap 

masalah penelitian. 

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini peneliti menjelaskan 

metode dan desain penelitian, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, serta teknik  pengumpulan data 

dan analisis data yang digunakan dalam penelitian 

mengenai Pola Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di  

Lingkungan Pesantren Tarekat Idrisiyyah Di 

Pagendingan Tasikmalaya. 

BAB IV Hasil Penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini 

peneliti menganalisis hasil temuan data mengenai Pola 

Interaksi Sosial Wanita Bercadar Di  Lingkungan 

Pesantren Tarekat Idrisiyyah Di Pagendingan 

Tasikmalaya. 
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BAB V Simpulan dan saran. Dalam bab ini peneliti mencoba 

menyimpulkan hasil penelitian dan saran sebagai 

penutup dari penelitian dan permasalahan yang telah 

diidentifikasi dalam penelitian. 
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