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LAMPIRAN 

NAMA : Dian Kurma Pharamita 

NIM  : 20170720065 

Prodi   : Pendidikan Agama Islam 

No. Hp  : 087799097260 

 

1. Apakah anda selalu memakai jilbab 

pada saat diluar kampus ? 

 

 

 Iya, karena saya berjilbab bagi perempuan 

dalam islam adalah sebuah kewajiban 

2. Sejak kapan anda mengenakan jilbab?  Sejak duduk di bangku kelas 1 SMA 

3. Apa yang memotivasi anda untuk 

memakai jilbab? 

 Karena menurut saya, orang yang memakai 

jilbab ketika dilihat damai & tenang 

4. Apa perbedaan pada saat anda  sebelum 

berhijab dan sesudah berhijab? 

 Sebelum > saya bebas melakukan apa saja, 

saya merasa menjadi wanita yang kurang 

baik 

 Sesudah > bisa menjaga adab, sebagai 

wanita 

5. Menurut anda apa itu jilbab ?  Jilbab adalah kain yang menutupi kepala 

yang berguna sebagai penguat keimanan 

dan menjadikan wanita sebaik-baik wanita 

muslim sesuai syariatnya 

6. Batas aurat wanita yang anda menurut 

islam ? 

 Telapak tangan dan kaki 

7. Menurut anda apakah mahasiswa 

berjilbab telah menunjukan sikap yang 

baik ? 

 Belum tentu, namun ketika berjilbab ia 

akan tahu bahwa dengan berjilbab bisa 

menjaga adat 

8. Bagaimana pandangan anda tentang 

wanita muslim yang belum konsisten 

atau tidak memakai jilbab? 

 Menurut saya, mereka seperti itu karena 

belum mengetahui pentingnya berjilbab 

yang sebenarnya dalam islam 

9. Apakah ada batasan pergaulan atau 

pertemanan anda dengan lawan jenis ? 

 Tidak ada, selama itu tidak melewati batas 

muhrihmnya 

10. Bagamana pendapat anda tentang trend 

jilbab modern? 

 Syar‟i 
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11. Menurut anda perlu atau tidak dalam 
memakai jilbab selalu Nampak trendi? 

 Perlu, karena sebaik-baik wanita adalah 
wanita yang tidak kaum (terbuka) untuk 

segalanya baik dalam berpakaian dll. 

12. Apakah trend jilbab yang anda suka ?  Syar‟I  
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NAMA : Amanda Chintyasari 

NIM  : 20160710209 

Prodi   : Komunikasi Penyiaran Islam 

No. Hp  : 089517831777 

 

1. Apakah anda selalu memakai jilbab 

pada saat diluar kampus ? 

 

 

 Allhmdulilah iya selalu 

2. Sejak kapan anda mengenakan jilbab?  Sejak duduk di bangku SMP 

3. Apa yang memotivasi anda untuk 

memakai jilbab? 

 Kesadaran diri akan kewajiban seorang 

muslim untuk menutup aurat dan 

mengetahui kewajiban seorang anak 

perempuan muslim untuk mengenakan 

jilbab agar menyelamatkan ayahnya dari 

api neraka dan terhindar dari fitnah 

4. Apa perbedaan pada saat anda  

sebelum berhijab dan sesudah 

berhijab? 

 Merasa nyaman, aman dan percaya diri 

setelah mengenakan jilbab 

5. Menurut anda apa itu jilbab ?  Jilbab adalah pelengkap busana muslim 

yang digunakan untuk mentupi aurat 

bagian kepala 

6. Batas aurat wanita yang anda menurut 

islam ? 

 Dari ujung rambut sampai kaki kecuali 

wajah dan telapak tangan 

7. Menurut anda apakah mahasiswa 

berjilbab telah menunjukan sikap yang 

baik ? 

 Perilaku seseorang tidak bisa 

digambarkan dari cara dia mengenakan 

pakaian syar‟i atau berjilbab, maka 

sebaiknya jika sudah mengenakan hijab 

disesuaikan dengan sikapnya 

8. Bagaimana pandangan anda tentang 

wanita muslim yang belum konsisten 

atau tidak memakai jilbab? 

 Mungkin mereka belum memahami secara 

detail dan pasti terkait kewajibannya 

tersebut dan baiknya harus dibimbing 

dengan metode pendeketan 

9. Apakah ada batasan pergaulan atau 

pertemanan anda dengan lawan jenis ? 

 Ada, jika chat seperlunya dan jika 

bertemu, saat bersalaman tidak 

bersentuhan (jaga jarak) 

10. Bagamana pendapat anda tentang 

trend jilbab modern? 

 Semakin berkembangnya zaman dan 

banyaknya hijab saat ini, terutama mulai 

dikenal tentang istilah khimar/hijab syar‟I 

yang lebih menutupi banyakanya trend 

saat ini, tetap harus melihat pada diri 

sendiri. Tidak perlu ikut‟an berganti 
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model hijab untuk mengikuti trend, 
sesuaikan dengan diri sendiri sesuai 

kebutuhan 

11. Menurut anda perlu atau tidak dalam 

memakai jilbab selalu Nampak trendi? 

 Tidak perlu, seperti yang dijelaskan di 

point ke-10, berjilbab tidak perlu 

mengiktui trend, cukup sesuaikan dengan 

kebutuhan pribadi 

12. Apakah trend jilbab yang anda suka ?  Saat ini, jilbab model khimar yang 

langsung pakai, karena merasa lebih 

nyaman dan simple. 
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NAMA : Khansa Eka 

NIM  : 20160720071 

Prodi   : PAI 

No. Hp  : 082148401110 

1. Apakah anda selalu memakai jilbab 

pada saat diluar kampus ? 

 

 

 Pakai Jilbab 

2. Sejak kapan anda mengenakan jilbab?  Sejak duduk di bangku SMP 

3. Apa yang memotivasi anda untuk 

memakai jilbab? 

 Kemauan sendiri/Kebiasaan 

4. Apa perbedaan pada saat anda  sebelum 

berhijab dan sesudah berhijab? 

 Sejak kecil jadi sudah terbiasa 

5. Menurut anda apa itu jilbab ?  Jilbab  u/ melindungi diri baik secara norma 

dan kesehatan 

6. Batas aurat wanita yang anda menurut 

islam ? 

 Yang tidak di tutupi wajah dan telapak 

tangan 

7. Menurut anda apakah mahasiswa 

berjilbab telah menunjukan sikap yang 

baik ? 

 Belum, bukan masalah jilbab tapi karna 

pribadi masing-masing 

8. Bagaimana pandangan anda tentang 

wanita muslim yang belum konsisten 

atau tidak memakai jilbab? 

 Perlu ada bimbingan, pergaulan, 

lingkungan,pengalaman hidup juga bisa 

membuat orang sadar 

9. Apakah ada batasan pergaulan atau 

pertemanan anda dengan lawan jenis ? 

 Masih bercanda, komunikasi wajar 

10. Bagamana pendapat anda tentang trend 

jilbab modern? 

 Tergantung  pribadi dan mungkin baru 

pakai jilbab 

11. Menurut anda perlu atau tidak dalam 

memakai jilbab selalu Nampak trendi? 

 Tidak, karena tergantung pendapatan 

masing-masing, hanya akan menyusahkan 

12. Apakah trend jilbab yang anda suka ?  Sudah menutupi dada sudah cukup 
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NAMA : Tinta Merry Syahadah 

NIM  : 20170720024 

Prodi   : PAI 

No. Hp  : 085385868894 

 

1. Apakah anda selalu memakai jilbab 

pada saat diluar kampus ? 

 

 

 Iya, karena wajib 

2. Sejak kapan anda mengenakan jilbab?  Sejak kelas 4 SD 

3. Apa yang memotivasi anda untuk 

memakai jilbab? 

 Sebagai muslimah kita wajib memakai 

jilbab dan yang membuat motivasi saya 

adalah agar orang tua kita tidak masuk 

neraka 

4. Apa perbedaan pada saat anda  sebelum 

berhijab dan sesudah berhijab? 

 Lebih dihargai 

5. Menurut anda apa itu jilbab ?  Jilbab itu kain panjang yang menutupi 

sampai dada 

6. Batas aurat wanita yang anda menurut 

islam ? 

 Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak 

tangan 

7. Menurut anda apakah mahasiswa 

berjilbab telah menunjukan sikap yang 

baik ? 

 Tidak semua yang menggunakan jilbab 

menunjukan sikap baik karena ada yang 

memakai jilbab hanya sekedar fashion 

8. Bagaimana pandangan anda tentang 

wanita muslim yang belum konsisten 

atau tidak memakai jilbab? 

 Mungkin mereka belum paham sepenuhnya 

tentang kewajiban seorang muslim untuk 

memakai jilbab 

9. Apakah ada batasan pergaulan atau 

pertemanan anda dengan lawan jenis ? 

 Ada, bersentuhan langsung dengan lawan 

jenis 

10. Bagamana pendapat anda tentang trend 

jilbab modern? 

 Tidak sesuai dengan syariat islam 
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11. Menurut anda perlu atau tidak dalam 
memakai jilbab selalu Nampak trendi? 

 Tidak karena di islam sendiri mengajarkan 
kita untuk menggunakan jilbab panjang dan 

menjulur sampai dada 

12. Apakah trend jilbab yang anda suka ?  Sederhana, karena terlihat cantik dan 
anggun 
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NAMA : Athaya Zahra 

NIM  : 20170720044 

Prodi   : PAI 

No. Hp  : 085282803440 

 

1. Apakah anda selalu memakai jilbab pada 

saat diluar kampus ? 

 

 

 Iya, karena sudah kewajiban 

2. Sejak kapan anda mengenakan jilbab?  Sejak TK, akan tetapi memakai jilbab secara 

terus menerus sejak SD 

3. Apa yang memotivasi anda untuk 

memakai jilbab? 

 Agar melindungi dari fitnah 

4. Apa perbedaan pada saat anda  sebelum 

berhijab dan sesudah berhijab? 

 Lebih merasa aman menggunakan jilbab 

5. Menurut anda apa itu jilbab ?  Sebuah kewajiban yang harus dipakai 

seorang muslim 

6. Batas aurat wanita yang anda menurut 

islam ? 

 Semua, kecuali muka, telapak tangan 

7. Menurut anda apakah mahasiswa 

berjilbab telah menunjukan sikap yang 

baik ? 

 Tidak semua, akan tetapi dari mulai 

berjilbab pasti akan memperbaiki sikap 

8. Bagaimana pandangan anda tentang 

wanita muslim yang belum konsisten 

atau tidak memakai jilbab? 

 Kurang enak dilihat 
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9. Apakah ada batasan pergaulan atau 
pertemanan anda dengan lawan jenis ? 

 Tetap ada, tapi harus tetap berjarak 

10. Bagamana pendapat anda tentang trend 

jilbab modern? 

 Kurang suka kalua tidak sampai dada 

11. Menurut anda perlu atau tidak dalam 

memakai jilbab selalu Nampak trendi? 

 Tidak, asalkan memahami jilbab 

12. Apakah trend jilbab yang anda suka ?  Yang menutup dada, yang nyaman 
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NAMA : Aisyah Maulina 

NIM  : 20170720044 

Prodi   : PAI 

No. Hp  : 085282803440 

 

1. Apakah anda selalu memakai jilbab pada 

saat diluar kampus ? 

 

 

 Selalu, sudah kewajiban 

2. Sejak kapan anda mengenakan jilbab?  Sejak Tk 

3. Apa yang memotivasi anda untuk 

memakai jilbab? 

 Kebiasaan 

4. Apa perbedaan pada saat anda  sebelum 

berhijab dan sesudah berhijab? 

 Sudah dari kecil 

5. Menurut anda apa itu jilbab ?  Untuk menjaga diri, menutup aurat 

6. Batas aurat wanita yang anda menurut 

islam ? 

 Muka dan telapak tangan 

7. Menurut anda apakah mahasiswa 

berjilbab telah menunjukan sikap yang 

baik ? 

 Belum, pernah ketemu cara bicara sedikit 

kasar, tidak seperti kelihatannya, gak 

bergantung jilbab 

8. Bagaimana pandangan anda tentang 

wanita muslim yang belum konsisten 

atau tidak memakai jilbab? 

 Diberi motivasi, karena lingkungan, 

kebiasaaan, pergaulan 

9. Apakah ada batasan pergaulan atau 

pertemanan anda dengan lawan jenis ? 

 Sewajarnya 

10. Bagamana pendapat anda tentang trend 

jilbab modern? 

 Berjilbab berdasar niat, karena untuk dilihat 

menarik ga sesuai makna jilbab 



82 
 

11. Menurut anda perlu atau tidak dalam 
memakai jilbab selalu Nampak trendi? 

 Tidak perlu, ekonomi masing-masing, 
kurang sesuai makna jilbab yang 

sesungguhnya 

12. Apakah trend jilbab yang anda suka ?  Yang sederhana 

 

 

 


