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ABSTRAK 

 

Asfarul Chotim Daniati Umami, B06209070, 2013. Komunikasi Busana 

Muslimah Mahasisiwi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Skripsi 

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah  IAIN Sunan 

Ampel Surabaya. 

Kata Kunci: Komunikasi, Makna Komunikasi, Gaya Busana Muslimah 

Ada dua persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini, yaitu: [1] Apa 

makna komunikasi gaya busana muslimah mahasiswi IAIN Sunan Ampel 

Surabaya, [2] Bagaimana mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya 

mengkomunikasikan gaya berbusana mereka. 

Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan mendalam, 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berguna untuk 

memberikan data dan fakta mengenai makna komunikasi yang ada dalam gaya 

berbusana mahasiswi IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian data tersebut 

dianalisis dengan dasar pemikiran George Herbert Mead dan prinsip George 

Ritzer, sehingga diperoleh makna yang mendalam tentang gaya busana mahasiswi 

tersebut. Makna dihasilkan dari latar religiusitas, motif, dan lingkungan sosial. 

Setelah itu, makna dimodifikasi melalui sebuah proses interpretatif, kemudian 

individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang 

lain. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku dan 

berekspresi dalam memilih gaya berbusana. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa [1]Makna dihasilkan dari latar 

religiusitas, motif, dan lingkungan sosial. Kemudian, individu melakukan proses 

komunikasi diri dan menghasilkan suatu makna yang diinterpretasikan melalui 

busana. Beberapa makna busana bagi mahasiswi yang dihasilkan berdasarkan 

gaya busana muslimah mahasiswi yaitu : Makna gaya busana muslimah sebagai 

identitas diri, makna gaya busana muslimah sebagai gaya hidup (Lifestyle), dan 

makna gaya busana muslimah sebagai bentuk ketaatan. [2] komunikasi busana 

dihasilkan lewat penggunaan berbagai simbol dan gaya busana, sehingga 

tercermin sikap dan prilaku si pemakai dan menghasilkan apresiasi langsung 

melalui interaksi  orang sekitar. Beberapa cara mahasiswi mengkomunikasikan 

gaya busana muslimah : Berbusana satu warna mulai dari atas hingga bawah, 

busana yang sesuai syariat islam dan mengabaikan trend zaman, mengikuti gaya 

busana muslimah yang trend pada saat itu, berbusana warna- warni, mix and 

match warna busana. 
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