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KHAMIM HIDAYAT (211019) 

Skripsi ini membahas Kesadaran Hukum Berjilbab Studi Komparasi 

Mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara (Angkatan 2013).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)kesadaran hukum akan 

berjilbab mahasiswi STAIN Kudus angkatan 2013. 2)kesadaran hukum akan 

berjilbab mahasiswi UNISNU Jepara angkatan 2013. 3)komparasi kesadaran akan 

hukum berjilbab antara mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara angkatan 

2013. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif. Dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Kemdian data-data yang terkumpul 

dianalisis dengan dengan menggunakan analisis induktif. Yaitu metode berfikir 

yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian 

diambil kesimpulan yang bersifat umum. 

Maka hasil yang diperoleh adalah kesadaran hukum berjilbab studi 

komparasi mahasiswi STAIN Kudus dan UNISNU Jepara (angkatan 2013). 

1)Kesadaran hukum mahasiswi STAIN Kudus berdasarkan indikator pengetahuan 

hukum berjilbab terdapat pendapat yaitu wajib. Indikator pengetahuan akan isi 

hukum dinyatakan bahwa hukum menutut aurat bagi kaum wanita adalah wajib. 

Indikator sikap hukum menunjukkan bahwa terdapat mahasiswi yang berjilbab 

sebab kewajiban dan tuntutan lingkungan. Dan indikator pola perilaku 

menunjukkan kesadaran dalam memakai jilbab dalam keseharian mahasiswi 

diberbagai kesempatan dan segala aktifitas. 2)Kesadaran hukum mahasiswi 

UNISNU Jepara berdasarkan indikator pengetahuan hukum berjilbab terdapat 

pendapat yaitu wajib. Indikator pengetahuan akan isi hukum dinyatakan bahwa 

hukum menutu aurat bagi kaum wanita adalah wajib. Indikator sikap hukum 

menunjukkan bahwa terdapat mahasiswi yang berjilbab sebab kewajiban dan 

tuntutan lingkungan. Dan indikator pola perilaku menunjukkan kesadaran dalam 

memakai jilbab dalam keseharian mahasiswi diberbagai kesempatan dan segala 

aktifitas. 3)Komparasi antara kesadaran hukum mahasiswi STAIN Kudus dan 

UNISNU Jepara terdapat persamaan pada indikator Pengetahuan hukum dan 

pengetahuan akan isi hukum berjilbab, Jadi mereka semua sepakat akan hal itu, dan 

mereka memiliki persepsi yang sama. Akan tetapi mereka juga terdapat perbedaan 

dalam sikap hukum berjilbab dan pola perilaku hukum berjilbab jadi mereka 

mempunyai alasan yang berbeda dalam sikap dan alasan mereka berjilbab dalam 

kehidupan sehari-hari.,  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

dan masukan bagi para mahasiswa, para pendidik dan para peneliti serta semua 

pihak yang membutuhkan di lingkungan STAIN Kudus dan UNISNU Jepara. 
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