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BAB IV 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

A. Gambaran Umum Tabloid Serambi Ummah 

1. Sejarah Serambi Ummah 

Tabloid Serambi Ummah sebelumnya merupakan suplemen dari Surat 

Kabar Harian Banjarmasin Post, yang berisi tentang wawasan keIslaman 

dengan rubrik mimbar jum’at dan bercampur dengan berita umum, tabloid 

Serambi Ummah terbit setiap hari jum’at sejak tanggal 4 april 1997. Dan 

tabloid Serambi Ummah mulai terpisah dari Surat Kabar Harian Banjarmasin 

Post dikarenakan keinginan dari masyarakat yang merespon baik dan 

menginginkan wadah khusus untuk informasi keagamaan, selain itu juga 

adanya keinginan dari beberapa organisasi kemasyarakatan, seperti Majelis 

Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, Dewan Masjid Indonesia Kalimantan 

Selatan, Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Mereka 

mengharapkan adanya media alternatif sebagai rujukan umat Islam 

dikalimantan selatan,  dari keinginan inilah kemudian terbit tabloid Serambi 

Ummah yang terpisah dengan surat kabar harian Banjarmasin Post secara 

resmi pada tanggal 5 november 1999, yang berada dibawah naungan 

Banjarmasin Post Group dengan penerbit PT. Cahaya Media Aditama dan 

surat izin usaha penerbitan dan percetakan atau SIUUP nomer 

1664/SK/Menpen/SIUUP/1999.
1
 

 

                                                           
1
 H. Irhamsyah Syafari, menejer redaksi Tabloid Jum’at Serambi Ummah, wawancara 

pribadi, Banjarmasin, 12 februari 2018. 
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2. Redaksi Banjarmasin Post Group 

Redaksi adalah sekelompok jajaran yang bekerja sama dengan proses rapat 

redaksi untuk memutuskan peristiwa atau berita apa yang layak untuk 

diterbitkan.  

Susunan Redaksi Banjarmasin Post Group 

Pendiri: Drs. H J Djok Mentaya (1939-1994) 

   Drs. H Yustan Aziddin (1933-1995) 

    HG (P) Rusdi Effendi AR 

Pimpinan Redaksi/ Penanggung Jawab : Musyafi’ 

Wakil     : Heri Prihanto 

Menejer Peliputan   : M.Royan Naimi 

Assisten Menejer Peliputan  : M. Yamani 

Menejer Produksi    : R. Hari Tri Widodo 

Asisten  Menejer Produksi  :  M. Taufik, Agus Rumpoko 

Menejer Redaksi    : H. Irhamsyah Syafari 

Penasihat Hukum    : DR Masdari Tasmin SH MH 

Pemimpin Perusahaan   : A. Wahyu Indriyanta 

General Menejer Percetakan  : A. Wahyu Indriyanta 

Asisten Menejer Percetakan  : Suharyanto 
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Wakil PP (Bidang Humas-Promosi) : M. Fachmy Noor 

Menejer Iklan    : Helda Annastasia 

Redaktur : Elpiannur Achmad, Mulyadi Danu  

Saputra, Anjar Wulandari, Mahmud 

M Siregar, Mohammad Choiruman, 

Aya Sugianto, Budi Arif RH, 

Syamsudin,Ernawati, Mustain 

Khaitami, Idda Royani, Alpri 

Widianjono, Kamardi, Rendy Nicko 

Ramadhana, M. Riswan Noor Didik 

Triomarsidi, Eka Diniyanti, Syaiful 

Akhyar, Murhan. 
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B. Penyajian Data 

1. Bingkai  pemberitaan Busana Muslimah dalam rubrik Muslimah Style. 

Berita yang dikumpulkan kemudian dibaca secara seksama dan 

diamati dengan metode analisis framing moder Robert N. Entman 

dengan menggunakan teknik berikut: 

a. Identifikasi masalah 

b.  Identifikasi penyebab masalah 

c. Evaluasi moral, dan 

d. Penanggulangan masalah. 

Berikut ini adalah berita yang telah di analisis: 

1. Berita edisi 12 januari 2017 Tunik Nyaman di Kulit. 

Serambi Ummah dalam berita ini melihat bahwa, di tahun 2017 ini, 

busana serta hijab model simple dan sederhana menjadi pilihan 

kebanyakan muslimah berjilbab. Termasuk busana untuk bersantai atau  

 

kasual. Banyak ragam busana kasual yang bisa dipilih, dari segi 

warna, model, hingga bahannya. 

Tunik berbahan ringan lebih banyak disukai anak-anak muda serta 

ibu muda, selain nyaman untuk dikenakan, model serta warna-warninya 

cocok untuk kalangan muda. Tunik  berbahan tipis akan tetapi tidak 

menerawang, sehingga tidak menampakkan aurat. 
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Pada evaluasi moral disarankan karena bahan tunik yang ringan, 

kesannya busana tersebut menempel dilekukan badan, maka jilbab yang 

dikenakan harus menutup dada, agar tak menampakkan lekuk tubuh. 

TABEL 4.1. ANALISIS BERITA “TUNIK NYAMAN DI KULIT” 
No  Teknik Analisis Uraian Analisis 

1 Identifikasi masalah Tunik yang nyaman dikulit 

2 Identifikasi penyebab masalah Tunik berbahan tipis dan ringan lebih 

banyak disukai anak-anak muda, dan ibu 

muda. 

3 Evaluasi moral Jilbab menutup hingga dada 

4 Penaggulangan masalah Bahan apa saja asal menyerap keringat 

dan nyaman dipakai. 

 

2. Berita edisi 20 januari 2017 Gamis Kerah Shanghai Cocok untuk Santai 

Serambi Ummah dalam berita ini melihat, sebentar lagi perayaan Imlek 

2569 banyak warga keturunan Tionghoa yang mempersiapkan perayaan ini, 

termasuk dalam mempersiapkan pakaian tradisional. Bagi muslimah yang 

menyukai busana  dengan gaya Shanghai, dipasaran banyak busana muslimah 

yang mengadopsi pakaian tradisional China tersebut.  Busana bagi muslimah, 

model dan motifnya tidaklah menjadi masalah selama tetap menutup aurat, 

dan sesuai syariaat. Warna merah serta gold, lebih mirip dengan dengan 

busana aslinya. 

Tabel 4.2 
No Teknik Analisis Uraian Analisis 

1 Identifikasi masalah Gamis model Shanghai 

2 Identifikasi penyebab masalah  Busana muslimah mengadopsi model pakaian 

china. 

3 Evaluasi moral Tetap sesuai syariat. 

4 Penanggulangan masalah Pilih warna merah campur emas karena lebih 

sesuai dengan baju ala Cina 
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3. Berita edisi 27 Januri 2017 Warna-Warni Peplum Sasiranagan 

Serambi Ummah dalam berita ini melihat kain khas kal-sel yaitu 

sasirangan yang makin memasyarakat, terlebih dari berbagai kalangan usia 

mengenakan busana ini untuk keberbagai kesempatan. Apalagi  busana 

mermotif sasirangan ini kini telah banyak modelnya. Busana bebahan kain 

Sasirangan yang warna dan motif yang dibuat semenarik mungkin sehingga 

menarik perhatian kalangan muda untuk mempercantik penampilan 

berbusana. 

Sekarang ini, banyak ragam busana muslimah berbahan sasirangan dijual 

di toko-toko maupun butik, tak hanya warnanya beragam, motifnya pun 

macam-macam. Dalam Islam disyariatkan untuk memakai busana yang tidak 

ketat dan transparan, serta menutup aurat. Agar busana terlihat lebih menarik, 

modis dan kekinian padukan dengan aksesories seperti kalung yang 

menjuntai di leher. 

Tabel 4.3 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Kain sasirangan makin memasyarakat. 

2 Identifikasi Penyebab 

Masalah 

Bahan, warna, corak atau motif sasirangan kian 

variatif mampu memenuhi selera muda. 

3 Evaluasi Moral Boleh saja asal menutup aurat. 

4 Penanggulangan Masalah Padukan dengan kalung agar terlihat lebih 

modis. 

 

4. Berita edisi 3 februari 2017 Polos nan Menawan 

Serambi Ummah dalam berita ini, gaun pesta hadir untuk 

menyempurnakan penampilan muslimah berjilbab, apalagi kini hadir aneka 

pilihan model yang beragam,dan bahannya pun macam-macam, serta 

rancangan yang menarik membuat banyak disukai oleh kalangan muda. 



48 
 

dalam evaluasi moral disarankan untuk panjangnya tidak menyentuh sampai 

lantai, karena hal ini akan memberikan kesan menyombongkan diri. Untuk 

memadu madankan busana dengan tampilan gaun aksesories yang sederhana, 

karena gaun itu sendiri sudah terkesan mewah. 

Tabel 4.4 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Gaun pesta untuk muslimah. 

2 Identifikasi Penyebab Masalah Gaun bergaya mewah dengan rancangan 

menarik banyak disukai kalangan muda. 

3 Evaluasi Moral Panjangnya tak menyentuh lantai. 

4 Penanggulangan Masalah Padukan dengan aksisories yg sederhana. 

 

5. Berita edisi 10 Februari 2017 Motif Etnik Untu Remaja Muslimah. 

Serambi Ummah dalam berita ini, busana muslimah kini kian berkembang, 

seperti halnya rok, banyak pilihan model, serta motifnya. Belakangan ini rok 

bermodel span dan bermotif etnik yang sedang tren, di kota Banjarmasin 

dijual dibeberapa toko pakaian. Rok tersebut berukuran all size sehingga bisa 

dipakai oleh mereka yang berbadan besar maupun kecil, serta cocok 

dikenakan dengan busana muslimah pada pemilihan bahan disarankan untuk 

tidak tembus pandang, serta tidak menampakan lekukan badan. Rok dengan 

motif etnik bias dikenakan pada saat acara formal maupun santai. Pada saat 

santai maka padukan dengan atasan santai pula. 

Tabel 4.5 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Rok motif etnik pas untuk remaja 

2 Identifikasi Penyebab masalah Busana muslimah kini kian berkembang. 

3 Evaluasi Moral Asalkan tidak tembus pandang. 

4 Penanggulangan Masalah Rok motif etnik bisa dikenakan ke acara 

formal dan santai. 
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6. Berita Edisi 17 Februari 2017 Celana Era Victoria Yang Kembali Tren. 

Serambi Ummah dalam berita ini, busana muslimah banyak ragamnya, 

tren fashionnya berkembang dari zaman ke zaman namun tren fashionnya 

selalu berulang, seperti celana model kulot yang pernah tren pada era 1980-an 

yang kini kembali diminati, termasuk oleh kalangan muslimah berjilbab. 

Modelnya perpaduan antara rok dengan celana membuat pemakainya nyaman 

pada saat mengenakan terlebih bahan yang digunakan ada yang tebal dan 

tipis, serta ada yang memiliki motif atau pun polos saja, sehingga banyak 

pilihan untuk para muslimah yang ingin mengenakannya. Dalam pemilihan 

kolut ada baiknya memilih yang lebar seperti rok agar tidak menyerupai 

pakaian laki-laki. Ketika menggunakan kulot bisa dipadupadankan dengan 

atasan bermotif monokrom agar terkesan ramping serta bisa juga 

memadupadankannya dengan sepatu hak tinggi. 

Tabel 4.6 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Celana kulot kembali diminati. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Cocok dikenakan oleh semua kalangan. 

3 Evaluasi Moral Lebih bagus yang lebar. 

4 Penanggulangan Masalah Penggunaan kolut dapat dipadu padankan 

dengan sepatu hak tinggi. 

 

7. Berita Edisi 24 Februari 2017 Outer Cocok Untuk Beraktivitas Seharian. 

Serambi Ummah dalam berita ini, kembali trennya vest atau rompi 

dikalangan kaum hawa, termasuk muslimah berjilbab. Istilah kerennya 

sekarang outer, bisa menjadi alternatif dalam mempercantik penampilan 

sehari- hari. Para muslimah berjilbab biasanya mengenakannya pada saat 

hendak keluar rumah, seperti jalan-jalan ataupun keacara semi formal dan 
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formal pun tetap bisa mengenakannya. Meskipun terkesan santai tetapi tetap 

cocok dipakai bepergian seharian. Outer banyak di gandrungi oleh kalangan 

muda. Islam mensyariatkan untuk mengenkan busana yang lebar dan longgar 

termasuk pakaian rompi (outer).  Outer bisa dikenakan pada saat jalan-jalan 

ataupun pada saat bersantai, untuk terlihat lebih casual maka disarankan untuk 

memakai sepatu sneaker atau kets. 

Tabel 4.7 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Vest yang kembali tren 

2 Identifikasi Penyebab masalah Karena nyaman untuk dipakai. Ketika hendak 

menghadiri suatu acara, tidak harus berganti. 

3 Evaluasi Moral Tidak ketat dan transparan. 

4 Penanggulangan Masalah Saat memakai outer padukan dengan sneaker 

dan kets agar terlihat lebih casual. 

 

8. Berita Edisi 03 Maret 2017 Hikmah Pede Saat Kondangan. 

Serambi Ummah dalam berita ini, “Hijabers Mulai Ramai Pakai Anting 

Besar”. Tak hanya masalah busana saja yang tengah tren dimasyarakat, 

aksesories jilbab pun juga tengah tren, seperti anting besar yang digunakan 

untuk menambah kecantikan pada penampilan muslimah berhijab biasanya 

menjadi pemanis dalam berhijab. Seperti halnya dengan Hikmah warga kota 

Banjarmasin ini, ia juga mengenakan anting besar untuk mempercantik 

penampilnnya. Jika hendak mengenakan aksesories jilbab seperti halnya 

anting besar hendaknya disesuaikan dengan segi kepatutannya, sopan 

santunnya.  Jika digunakan dengan maksud untuk mempercantik penampilan 

maka diperbolehkan saja selama tidak berlebihan. Saat penggunaan anting 

besar perhatikan pula dari segi acara yang akan dihadiri agar tidak terlihat 

norak karena memakainya bukan pada acara yang pas. 
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Tabel 4.8 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Anting besar  untuk aksisories jilbab. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Karena dapat mempercantik penampilan 

muslimah berjilbab atau hijabers. 

3 Evaluasi Moral Lihat segi kepatutan. 

4 Penanggulangan Masalah Aksisories digunakan disaat yang tepat 

sesuai dengan acara apa yang dihadiri dan 

tidak terkesan norak. 

 

9. Berita Edisi 10 Maret 2017 Cantik Nan Apik Rok Maxi Etnik. 

Serambi Ummah dalam berita ini, banyak muslimah berjilbab memilih rok 

panjang dan longgar karena sesuai dengan syarat untuk menutup aurat. Rok 

panjang dan longgar atau biasa disebut dengan rok maxi kini tak hanya polos 

namun juga ada yang bermotif  sehingga tidak terkesan monoton. Tentu motif 

etnik beragam pilihan yang bisa dijadikan busana yang pas untuk muslimah. 

Selain melestarikan budaya rok motif etnik juga menjadi identitas bagi 

masyarakat, akan tetapi dalam pemilihan motif hendaknya hindari yang 

bergambar makhluk hidup, dalam Islam menggunakan pakaian bergambar 

makhluk hidup diharamkan. Rok panjang etnik biasa menjadi busana formal, 

dipadu padankan dengan atasan kemeja longgar, blus bahkan bisa juga 

dengan abaya lengan panjang dan akan lebih menarik, penggunakan jilbabnya 

disesuaikan dengan atasan ataupun bawahannya. 

Tabel 4.9 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Rok panjang dan longgar 

2 Identifikasi Penyebab masalah Beragam desain dan kreasi kain etnik 

nusantara membuat banyak disukai oleh 

muslimah. 

3 Evaluasi Moral Hindari gambar makhluk hidup. 

4 Penanggulangan Masalah Dipadu padankan dengan beragam model 

atasan. 

 



52 
 

10. Berita Edisi 17 Maret 2017 Mahasiswi Juga Suka Gamis Motif. 

Serambi Ummah dalam berita ini, Jazirah Arab adalah salah satu diantara 

kiblat busana muslimah Indonesia, tak terkeculi gamis, yakni busana terusan 

longgar, akan tetapi sekarang gamis polos mulai ditinggalkan dan diganti 

dengan gamis bermotif. Gamis tidak hanya disukai oleh kalangan ibu-ibu, 

tetapi juga anak muda, dan juga para mahasiswi.  

Gamis bermotif banyak disukai selain motifnya yang beragam juga 

membuat yang mengenakannya terlihat lebih fresh. Dalam pemilihan motif 

gamis hendaknya diperhatikan apakah motif tersebut dapat mengundang 

nafsu syahwat dan perbuatan kekerasan serta pelanggaran moral dan etika 

lainnya. 

Gamis motif dapat dipaduka dengan khimar, pilih warna khimar yang 

yang senada dengan warna motif pada gamis agar sepadan dan tidak terkesan 

norak. 

Tabel 4.10 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Zajirah Arab  kiblat mode Indonesia 

2 Identifikasi Penyebab masalah Gamis bermotif  banyak di sukai kalangan 

muda. 

3 Evaluasi Moral Selama tidak mengundang nafsu syahwat. 

4 Penanggulangan Masalah Gamis dipadupadankan dengan khimar. 

 

11. Berita Edisi 24 Maret 2017 Gaun Pesta Etnik Berhias Naga Balimbur. 

Serambi Ummah dalam berita ini, Banjarmasin sasirangan festival 2017 

dimeriahkan dengan peragaan busana berbahan kain sasirangan yang 

meampilkan busana model terkini. Kebanyakan dari busana yang di 

peragakan oleh para model ialah gaun pesta yang cantik dengan motif naga 
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balimbur. Dalam berbusana pada Islam ada aturannya walau seperti apapun 

gaya rancangannya, motifnya beragam tetap harus sesuai syariat, dan juga 

lihat dari segi keamanan busana apakah busana itu dapat mengundang nafsu 

syahwat yang melihatnya atau tidak. 

Tabel 4.11 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Gaun berbahan kain sasirangan 

2 Identifikasi Penyebab masalah Beberapa desainer menghadirkan gaun 

dengan rancangan bergaya anak muda. 

3 Evaluasi Moral Perhatikan pula keamanan busana 

4 Penanggulangan Masalah Ketika mengenakan gaun berbahan kain 

sasirangan cukup pakai hijab. 

 

12. Berita Edisi 31 Maret 2017 Trendinya Pashmina Monokrom. 

Serambi Ummah dalam berita ini, jilbab yang tengah tren dikalangan 

masyarakat yakni jilbab motif floral dan monokrom. banyak diantara 

muslimah berjilbab diBanjarmasin yang mengenakan kerudung motif ini. 

Secara spesifik motif monokrom memiliki ciri khas berwarna dasar hitam 

putih dan memiliki motif-motif abstrak. Pada pemilihan motif hendaknya 

hindari marna-warni yang mencolok karena dapat menganggu pandangan 

orang yang melihatnya. Jilbab jenis ini cocok dipadupadankan dengan busana 

muslimah polos sehingga memberi kesan lebih cerah dan segar. Jilbab dengan 

motif floral bias dipadukan dengan atasan one piece ataupun two piece, serta 

busana yang polos agar tidak tampil mencolok.  
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Tabel 4.12 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Jilbab motif floral dan monokrom sedang 

tren. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Banyak muslimah di Banjarmasin yang 

memburu dan mengenakan krudung 

bermotif floral dan monokrom ini. 

3 Evaluasi Moral Hindari gambar mencolok. 

4 Penanggulangan Masalah Bisa dipadukan dengan busana one piece 

dan two pieces. 

 

13. Berita Edisi 07 April 2017 Basic Atau Bertumpuk Sama Modisnya. 

Serambi Ummah dalam berita ini, atasan dengan lengan mirip lonceng dari 

siku hingga pergelangan tangan yang melebar sdan mengembang yang 

biasanya disebut dengan blus lengan lonceng yang sejak beberapa bulan yang 

telah lalu banyak disukai para muslimah. Model lengan lonceng yang 

beraneka ragam dari yang basic hingga bertumpuk membuat yang memakai 

atasan model ini terlihat lebih modis dan trendi. Busana model ini yakni 

busana yang pada bagian lengannya melebar hingga berbentuk seperti 

lonceng, pada saat mengenkan busana tersebut ketika mengangkat tangan 

maka aurat akan terlihat karena lengannya yang tersingkap untuk itu maka 

siasati dengan menggunakan manset agar aurat tak terlihat. Pada busana 

model ini bias dipadukan dengan aksesories, tapi pilih aksesories dengan 

model sederhana dan sesuai dengan warna busananya agar tidak tampak 

ramai. 

       Tabel 4.13 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Busana model blus  dengan lengan lonceng 

2 Identifikasi Penyebab masalah Membuat yang memakai busana model ini 

terlihat lebih modis dan trendi. 

3 Evaluasi Moral Siasati dengan manset. 

4 Penanggulangan Masalah Bias di tambahkan aksesoris 
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14. Berita Edisi 14 April 2017 Hijab Gaya Lama Ngetren Lagi 

 Serambi Ummah dalam berita ini,  kerudung dengan model sederhana  

yang dulu pernah tren pada tahun 2000an kini kembali tren. Modelnya yang 

sederhana dan mudah digunakan menjadi alasan banyak disukai.  Di tahun 

2017 tren jilbab tersebut muncul dengan penampilan sedikit berbeda, tapi 

modelnya sama. DiBanjarmasin banyak toko yang menjual kerudung model 

ini, kebanyakan pembeli dari kalangan remaja. Pada evaluasi moral disarankan 

asal menutup dada, yakni ketika hendak membeli atau mengenakan jilbab 

pilih yang panjangnya hingga menutup dada, seperti yang sudah disyariatkan 

dalam islam. Pemilihan warna nertal seperti warna hitam dan navy, lebih 

cocok dipadukan dengan busana bermotif dan warna apapun. 

Tabel 4.14 

No Teknik Analisis  Uraian Analisis 
1 Identifikasi Masalah Model yang sederhana kembali 

digandrungi. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Modelnya sederhana dan mudah digunakan 

menjadi alasan jilbab itu banyak diburu 

kaum hawa. 

3 Evaluasi Moral Asalkan mentutup dada. 

4 Penanggulangan Masalah Warna netral lebih cocok dengan moti dan 

warna apapun. 

 

15. Berita Edisi 21 April 2017 Tile Atau Brokat Sama Memikat 

Serambi Ummah dalam berita ini, setiap 21 april diperingati dengan hari 

Kartini. Perayaan ini identik dengan busana kebaya yang dulu digunakan oleh 

R.A Kartini dan perempuan-perempuan di masanya. Kebaya pun menjadi 

salahsatu busana Nasional Indonesia.  
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Kebaya dari masa kemasa mengalami perkembangan, kini kebaya 

modifikasi berbahan tile dan brokat disukai perempuan nusantara. Termasuk 

muslimah berjilbab, apabila muslimah berjilbab ingin mengenakan kebaya 

berbahan ini maka disiasati dengan mengenakan baju lapisan atau manset agar 

aurat tak tampak. Kebaya bahan tile biasanya digunakan pada acara pesta 

perkawinan atau acara wisuda, dan model brokat lebih banyak disukai oleh 

para remaja karena lebih modis. 

Model kebaya zaman dulu lebih sesuai dengan syariat Islam, seperti 

kebaya dengan model kutu baru yang berbahan kain katun, sehingga tidak 

menerawang. Untuk memadumadankan busana kebaya pilih jilbab atau 

pashmina panjang hingga menutup dada, dan polos, karena busana kebaya 

umunya penuh dengan motif, sehingga tidak terkesan lebih ramai. 

Tabel 4.15 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Hari Kartini edentik dengan kebaya 

2 Identifikasi Penyebab masalah Kebaya dulu digunakan R. A Kartini.. 

3 Evaluasi Moral Zaman dulu lebih sesuai syariat 

4 Penanggulangan Masalah Padukan dengan pashmina ataupun jilbab 

polos.  

 

16. Berita Edisi 28 April 2017 Baby Doll Simple Tapi Menawan 

Serambi Ummah dalam berita ini,  baju yang identik dengan baju ibu 

hamil atau baju tidur itu bisa diaplikasikan untuk busana semi formal dan 

formal. Model yang simpel dan longgar sehingga cocok untuk kalangan 

muslimah. Baju model ini umunmnya longgar tapi menyempit pada bagian 

dada, bagi muslimah dalam pemilihan busana yang ingin dipakainya 
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perhatikan dari segi syariat yakni tidak tembus pandang, dan juga tidak ketat. 

Maka disarankan untuk memilih busana yang longgar. 

Tabel 4.16 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Identik dengan baju hamil 

2 Identifikasi Penyebab masalah Karena longgar menjadi favorit para 

muslimah. 

3 Evaluasi Moral Pilih yang longgar 

4 Penanggulangan Masalah  

 

17. Berita Edisi 5 Mei 2017 Makin Gaya Kenakan Skants Tenun. 

Serambi Ummah dalam berita ini, perpaduan antara celana dan rok atau 

biasa disebut dengan skants kembali diminati, celana ini bermodel kulot, tetapi 

dibagian atasnya dipadukan dengan kain yang dijahit dipinggangnya sehingga 

terlihat seperti rok. Bawahan dengan model ini membantu mereka yang 

memiliki mobilitas tinggi tetapi tetap ingin tampil feminim. Celana model 

longgar dan lebar menjadi favorit muslimah, model ini tidak menampakkan 

lekukan badan. Islam tidak pernah melarang dalam gaya fashion busana 

musimah selama busana tersebut tetap sesuai syariat. Celana yang identik 

dengan pakaian laki-laki, dan rok yang identik dengan pakaian perempuan, 

perpaduan anatara celana dengan rok atau yang dikenal dengan sebutan skans 

menjadi pakaian perempuan, maka boleh saja dikenakan karena busana 

tersebut merupakan busana perempuan. 

Tabel 4.17 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Skants kini kembali diminati. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Celana model longgar dan lebar sering 

menjadi favorit muslimah. 

3 Evaluasi Moral Tetap merupakan pakaian perempuan. 

4 Penanggulangan Masalah Jika ingin lebih bergaya kenakan skants 

bermotif tenun. 
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18. Berita Edisi 12 mei 2017 Simpel Tapi Gaya 

Serambi Ummah dalam berita ini, blus layer rangkap berbahan melayang 

menjadi alternatif busana muslimah untuk tampil gaya. Bahannya ada yang 

tipis da nada juga yang tidak. Blus layer toyobo, katun jenis ini berbahan 

lembut dan nyaman dikulit, selain model layernya lerlihat lebih modis tapi 

juga membuat percaya diri meningkat. Karena blus yang bahannya 

kebanyakan berbahan ringan serta tipis maka siasati dengan mengenakan 

manset agar tidak tembus pandang. Busana model ini bias dipadupadankan 

dengan celana longgar ataupun rok sesuaikan dengan acara yang akan dihadiri. 

Tabel 4.18 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Busana alternatif untuk muslimah  

2 Identifikasi Penyebab masalah Saat mengenkannya membuat rasa 

percaya diri meningkat. 

3 Evaluasi Moral Siasati bahan tipis dengan manset. 

4 Penanggulangan Masalah Sebagai paduannya keanakan bawahan 

rok ataupun celana. 

  

19. Berita Edisi 19 Mei 2017 Kaftan Elegan Berhias Renda 

Serambi Ummah dalam berita ini, bulan Ramadhan 1438 H tinggal 

hitungan hari, bulan penuh dengan rahmat dan ampunan ini menjadi 

kesempatan bagi kaum muslim untuk memperbanyak ibadahnya. Untuk  

mendukung aktifitas ibadah selama bulan ramadhan ini muslimah mulai 

mempersiapkan busana yang pas untuk dikenakan, salah satunya ialah kaftan. 

Kaftan adalah busana khas Timur Tengah yang sempat tren, walaupun 

sekarang sudah berkurang tetapi masih ada yang menjualnya.  Dalam 

pemilihan bahan sarankan pilih yang berbahan tebal sehingga sengga tidak 

tembus pandang. 
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Tabel 4.19 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Bulan ramadhan tinggal hitungan hari 

2 Identifikasi Penyebab masalah Untuk mendukung aktifitas ibadah 

muslimah mempersiapkan busana 

diantaranya kaftan. 

3 Evaluasi Moral Sarankan pilih bahan tebal. 

4 Penanggulangan Masalah Bisa dikenakan untuk berbagai acara. 

 

20. Berita Edisi 26 Mei 2017 Shirt Dress Simple Tapi Gaya 

Serambi Ummah dalam berita ini, untuk mendukung ibadah muslimah, 

beragam busana muslimah bisa dijadikan pilihan. Shirt dress atau kemeja 

tunik diantaranya bisa menjadi alternatif untuk tampil gaya dan sebagai 

penunjang aktifitas ibadah. Sejak beberapa waktu yang lalu kemeja panjang 

hingga kelutut ini banyak ditemui. Busana ini yada yang berlengan panjang 

dan ada yang berlengan tiga perempat. Modelnya yang longgar dan tebal 

sehingga tak menampakkan aurat. Modelnya  yang simpel, sederhana bisa 

dikenakan untuk berbagai acara.  Busana ini yang panjangnya hingga dibawah 

lutut, untuk bawahannya bias gunakan celana longgar dan rok, dan untuk 

remaja bias juga dipadukan dengan celana jeans. 

Tabel 4.20 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Shirt dress alternatif menunjang 

penampilan 

2 Identifikasi Penyebab masalah Untuk mendukung aktifitas ibadah di 

bulan ramadan. 

3 Evaluasi Moral Modelnya longgar dan berbahan tebal 

sehingga tidak menampakan aurat. 

4 Penanggulangan Masalah Padukan dengan jins. 
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21. Berita Edisi 2 Juni 2017 Elegannya Cape Dress Dipadu Rok Tafetta 

Serambi Ummah dalam berita ini menjelaskan, outwear atau busana luaran 

bisa untuk mempertegas si pemakainya. Outwear mengadopsi dari busana 

orang Eropa juga cocok untuk bergaya tanpa menampakan aurat. Cape dress  

kebanyakan berbahan garbadine, dan organdi karena bahannya yang lembut 

dan jatuh ketika dikenakan sehingga tampak seperti melayang dan ringan 

cocok untuk bergaya untuk kemejanya sendiri berbahan katun dan roknya 

taffeta. Alasan itulah perancang busana banyak menggunakan bahan ini. 

Tabel 4.21 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Outwear untuk mempertegas penampilan. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Cape dress disukai kaum hawa. 

3 Evaluasi Moral Menyukai yang indah 

4 Penanggulangan Masalah Model yang fashionable untuk acara-acara 

resmi. 

 

22. Berita Edisi 9 Juni 2017 Kilau Outer Duchess Bertabur Swarovski 

Serambi Ummah dalam berita ini menjelaskan, bulan ramdhan memasuki 

hari ke-10 artinya lebaran tingal belasan hari, sudah saatnya untuk memilih 

busana untuk merayakan lebaran. Outer untuk alternatif busana untuk 

merayakan lebaran adalah outer yang berbahan duchess dengan hiasan payet 

dan batu-batuan swarovski. Outer berbahan duchess ini tampak mewah  dan 

elegan dengan hiasan batu swarovski, outer jenis ini menyasar untuk kalangan 

atas mengingat harganya yang cukup fantastis, yakni jutaan rupiah. Pada 

evaluasi moral disarankan ujungnya boleh dipanjangkan agar seluruh aurat 

tertutup seluruhnya. 
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Tabel 4.22 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Busana untuk lebaran. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Sebentar lagi lebaran idul fitri 

3 Evaluasi Moral Ujungnya boleh dipanjangkan. 

4 Penanggulangan Masalah Karena sudah berpayet padukan dengan 

baju polos didalamnya agar tidak menjadi 

terlalu ramai. 

 

23. Berita Edisi 16 Juni 2017 Pesona Tunik Ala Gigi 

Serambi Ummah dalam berita ini menjelaskan, menjelang hari raya idul 

fitri 1438 H tunik Nagita Slavina begitulah nama model busana ini, banyak 

diburu kaum hawa, modelnya yang simpel longgar, tapi tetap nyaman 

dikenakan jadi kelebihan busana ini. Ada banyak model setra motif tunik ini 

dijual oleh pedagang. Model tunik ini sebenranya sudah ada sejak lama tapi 

tunik ini mulai populer karena sering dipakai oleh selebriti dari isrti Raffi 

Ahmad itu. Modelnya simpel dan longgar serta panjang hingga dibawah 

pantat. Nagita Slavina sering mengenakannya diberbagai kesempatan sehingga 

busana model ini menjadi sorotan publik karena terlihat nyaman ketika 

mengenakannya.  

Tabel 4.23 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Tunik Nagita Slavina banyak diburu kaum 

hawa. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Tunik ini populer karena sering dikenakan 

oleh selebriti Nagita Slavina 

3 Evaluasi Moral Padukan dengan celana longgar. 

4 Penanggulangan Masalah Bawahannya bisa menggunakan celana  

atau rok  yang longgar. 
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24. Berita Edisi 30 Juni 2017 Kaftan Etnik Tampil Ciamik 

Serambi Ummah dalam berita ini menjelaskan  busana bepotongan 

longgar dan panjang yang awalnya dari Persia, bisa juga menjadi pilihan 

bergaya, apalagi model ini sedang tren.  Modelnya yang longgar membuat 

banyak muslimah menyukainya, tampilannya yang polos hingga bermotif 

etnik yang sedang tren. 

Tabel 4.24 
No Teknik Analisis  Uraian Analisis 

1 Identifikasi Masalah Kaftan etnik pilihan untuk  bergaya. 

2 Identifikasi Penyebab masalah Modelnya yang longgar, membuat baju 

ini disukai para muslimah. 

3 Evaluasi Moral Harus pintar pilih bahan. 

4 Penanggulangan Masalah Hindari pemakaian kaftan berbahan sifon 

karena akan menampakan lekuk badan. 
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2. Pengemasan pemberitaan Busana Muslimah dalam rubrik Muslimah Style. 

a.  Define Problem (Pendefinisian Masalah) 

Serambi Ummah mengidentifikasikan masalah busana muslimah yang 

sedang tren dikalangan muslimah muda, busana apa yang banyak dicari dan di 

kenakan oleh muslimah, mulai dari usia remaja hingga para ibu muda. serta 

menyajikan tema-tema yang menyesuaikan dengan situasi yang ada, seperti 

perayaan hari besar seperti, imlek, bulan ramadhan, lebaran, dan juga ketika ada 

acara festival, misal, festival sasirangan. Hal ini sesuai dengan apa yang di 

ungkapkan oleh Bapak H. Irhamy Syafari selaku redaktur ekslusif Serambi 

Ummah: 

“Penentuan topik setiap pekan, setiap jum’at kita semua tim Serambi Ummah 

selalu melalui sirkulasi rapat. Mengikuti perkembangan busana muslim yang kita 

terbitkan setiap hari jum’at itu memenejnya, misalkan ada event, anggap ya kita 

sya’wal, mengangkat tema busana seperti untuk idul fitri, acara halal bi halal, nah 

acara tadi kami siapkan sebelum idul fitri.”
2
 

Busana muslimah yang diberitakan pada serambi Ummah mengikuti 

busana yang memang lagi tren namun tren tersebut selalu berubah-ubah sesuai 

dengan musim, atau tahun. Serambi Ummah tidak hanya melihat perkembangan 

yang ada di Banjarmasin saja, akan tetapi juga perkembangan busana nusantara, 

serta busana-busana yang di tampilkan oleh seorang publik figur. Tidak hanya 

sekedar mengikuti tren saja tetapi juga busana yang anak muda menjadi referensi 

dalam pemilihan tema yang akan diangkat menjadi sebuah berita pada Serambi 

Ummah. 

                                                           
2
 Wawancara pribadi dengan H. Irhamy Syafari pada hari senin 12 Maret 2018 
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Serambi Ummah menjelaskan pada pemberitaan busana muslimah edisi 

Januari-juni 2017 mendifinisikan masalah sebagai berikut: 

Tabel 4.25 
No Tanggal Judul Define Problem 

1 12-Januari-2017 Tunik Nyaman Di Kulit Tunik yang nyaman dikulit 

2 20-Januari-2017 Gamis Kerah Shanghai 

Cocok Untuk Santai.  

Gamis model Shanghai 

3 27-Januari-2017 Warna-Warni Peplum 

Sasirangan. 

Kain sasirangan makin 

memasyarakat. 

4 03- Februari-2017 Polos Nan Menawan.  Gaun pesta untuk muslimah. 

5 10- Februari-2017  Motif Etnik Untuk Remaja 

Muslimah 

Rok motif etnik pas untuk remaja 

muslimah 

6 17- Februari-2017 Celana Era Victoria Yang 

Kembali Tren 

Celana kolut kembali diminati. 

7 24- Februari-2017 Outer Cocok Untuk 

Beraktivitas Seharian.  

Vest yang kembali tren. 

8 03- Maret- 2017 Hikmah Pede Saat 

Kondangan 

Anting besar untuk aksesories 

jilbab 

9 10- Maret- 2017 Cantik Nan Apik Rok Maxi 

Etnik 

Rok panjang dan longgar. 

10 17- Maret-2017 Mahasiswi Juga Suka Gamis 

Motif. 

Zajirah Arab kiblat mode di 

Indonesia. 

11 24- Maret- 2017 Gaun Pesta Etnik Berhias 

Naga Balimbur 

Gaun berbahan kain sasirangan. 

12 31- Maret- 2017 Trendinya Pashmina 

Monokrom 

Jilbab motif floral dan monokrom 

sedang tren 

13 07- April- 2017 Basic Atau Bertumpuk Sama 

Modisnya. 

Busana model blus dengan lengan 

lonceng. 

14 14- April- 2017 Hijab Gaya Lama Ngetren 

Lagi 

Model yang sederhana itu kembali 

diminati. 

15 21- April- 2017 Tile Atau Brokat Sama 

Memikat 

Hari Kartini identik dengan kebaya 

16 28- April- 2017 Baby Doll Simple Tapi 

Menawan 

Identik dengan baju hamil 

17 05- Mei- 2017 Makin Gaya Kenakan Skants 

Tenun 

Skanst kembali diminati. 

18 12- Mei- 2017 Simpel Tapi Gaya Busana alternatif untuk muslimah. 

19 19- Mei- 2017 Kaftan Elegan Berhias Renda Bulan ramadhan tinggal hitungan 

hari. 

20 26- Mei- 2017 Shirt Dress Simple Tapi Gaya Shirt dress menjadi alternatif 

menunjang penampilan. 

21 02- Juni- 2017 Elegannya Cape Dress 

Dipadu Rok Tafetta 

Outwear untuk mempertegas 

penampilan. 

22 09- Juni- 2017 Kilau Outer Duchess 

Bertabur Swarovski 

Busana untuk lebaran. 

23 16- juni- 2017 Pesona Tunik Ala Gigi Tunik nagita slavina banyak 

diburu kaum hawa 

24 30- Juni- 2017 Kaftan Etnik Tampil Ciamik Kaftan etnik menjadi pilihan 

bergaya. 
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b. Deagnose Causes (Edentifikasi Penyebab Masalah) 

Serambi Ummah dalam pemberitaan busana muslimah pada edisi januari-

juni 2017 melihat bahwa penyebab dari trennya busana muslimah adalah busana 

tersebut nyaman dikenakan, tapi terlihat cantik saat dikenakan. Busana muslimah 

yang kian berkembang mampu memenuhi selera muda, da nada juga busana 

tersebut yang tren karena model busana tersebut pernah di pakai oleh seorang 

artis. 

Tabel 4.26 

No Tanggal Judul Deagnose Causes 

1 12-Januari-2017 Tunik Nyaman Di 

Kulit 

Tunik berbahan tipis dan ringan banyak 

disukai anak muda, dan ibu muda. 

2 20-Januari-2017 Gamis Kerah 

Shanghai Cocok 

Untuk Santai.  

Model kerah shanghai membuat aurat bagian 

atas tertutup. 

3 27-Januari-2017 Warna-Warni 

Peplum 

Sasirangan. 

Busana muslimah bermotif sasirangan kini 

banyak modelnya 

4 03- Februari-2017 Polos Nan 

Menawan.  

Bahannya sudah bermotif sehinga bagus 

dijadikan busana muslimah 

5 10- Februari-2017  Motif Etnik 

Untuk Remaja 

Muslimah 

Busana muslimah kini kian berkembang. 

6 17- Februari-2017 Celana Era 

Victoria Yang 

Kembali Tren 

Cocok dikenakan oleh semua kalangan. 

7 24- Februari-2017 Outer Cocok 

Untuk 

Beraktivitas 

Seharian.  

Karena nyaman untuk dipakai. Ketika hendak 

menghadiri suatu acara, tidak harus berganti. 

8 03- Maret- 2017 Hikmah Pede Saat 

Kondangan 

Karena dapat mempercantik penampilan 

muslimah berjilbab atau hijabers. 

9 10- Maret- 2017 Cantik Nan Apik 

Rok Maxi Etnik 

Beragam desain dan kreasi kain etnik 

nusantara membuat banyak disukai oleh 

muslimah muda. 

10 17- Maret-2017 Mahasiswi Juga 

Suka Gamis 

Motif. 

Gamis bermotif juga banyak di sukai kalangan 

muda. 

11 24- Maret- 2017 Gaun Pesta Etnik 

Berhias Naga 

Balimbur 

Beberapa desainer menghadirkan gaun dengan 

rancangan bergaya anak muda. 

12 31- Maret- 2017 Trendinya 

Pashmina 

Monokrom 

Banyak muslimah di Banjarmasin yang 

memburu dan mengenakan krudung bermotif 

floral dan monokrom ini. 
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13 17- April- 2017 Basic Atau 

Bertumpuk Sama 

Modisnya. 

Membuat yang memakai busana model ini 

terlihat lebih modis dan trendi.. 

14 14- April- 2017 Hijab Gaya Lama 

Ngetren Lagi 

Modelnya sederhana dan mudah digunakan 

menjadi alasan jilbab itu banyak diburu kaum 

hawa. 

15 21- April- 2017 Tile Atau Brokat 

Sama Memikat 

Kebaya dulu digunakan R. A Kartini. Kebaya 

salah satu busana nasional Indonesia. 

16 28- April- 2017 Baby Doll Simple 

Tapi Menawan 

Baby doll identic dengan baju tidur. 

17 05- Mei- 2017 Makin Gaya 

Kenakan Skants 

Tenun 

Celana longgar dan lebar menjadi favorit 

muslimah. 

18 12- Mei- 2017 Simpel Tapi Gaya Blus layer bisa untuk santai. 

19 19- Mei- 2017 Kaftan Elegan 

Berhias Renda 

Untuk mendukung aktifitas ibadah muslimah 

mempersiapkan busana diantaranya kaftan. 

20 26- Mei- 2017 Shirt Dress 

Simple Tapi Gaya 

Untuk mendukung aktifitas ibadah di bulan 

ramadan. 

21 02- Juni- 2017 Elegannya Cape 

Dress Dipadu Rok 

Tafetta 

Cape dress disukai kaum hawa. 

22 09- Juni- 2017 Kilau Outer 

Duchess Bertabur 

Swarovski 

Busana yang banyak dicari muslimah untuk 

dikenakan saat lebaran. 

23 16- juni- 2017 Pesona Tunik Ala 

Gigi 

Tunik ini populer karena sering dikenakan 

oleh selebriti Nagita Slavina 

24 30- Juni- 2017 Kaftan Etnik 

Tampil Ciamik 

Model yang longgar banyak disukai kalangan 

muda. 

 

c. Make Moral Judgment (Evaluasi Moral) 

Serambi Ummah menjelaskan pada pemberitaan busana muslimah edisi 

Januari-juni 2017 menilai busana-busana muslimah tidak sekedar cantik untuk 

dikenakan tapi bagaimana pandangan dari segi syariat Islam. Karena dalam Islam 

itu sendiri memiliki etika bagaiman seorang muslimah dalam berbusana, maka 

inilah yang hendak disampaikan oleh Serambi Ummah kepada para pembacanya. 

Busana model, motif, gaya dan bahannya apapun tidak masalah selama hal itu 

tidak bertentangan dengan Syariat Islam bahwa seorang muslimah yang telah akil 

balik di wajibkan umtuk menutup seluruh auratnya, kecuali yang boleh Nampak 

darinya. 
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Dalam hal ini Serambi Ummah memperoleh keterangan dari narasumber 

yang memang ahli dibidangnya, seperti dari dosen UIN, anggota MUI, seperti 

halnya yang diungkapkan oleh H. Irhamy Syafari: 

“Dalam pemilihan narasumber untuk memperjelas busana muslimah 

dalam segi hal syariaat Islam kepada ahli dibidangnya, seperti dosen UIN 

Antasari, serta anggota MUI kalsel bidang perempuan. Sedangkan untuk segi 

fashionnya kami kepada misalnya desainer, atau orang yang bersangkutan.”
3
 

 

Tabel 4.27 

No Tanggal Judul Make Moral Judgment 

1 12-Januari-2017 Tunik Nyaman Di Kulit Busana muslimah harus sesuai 

dengan syariat Islam, diantaranya 

tidak transparan dan membentuk 

lekuk tubuh. 

2 20-Januari-2017 Gamis Kerah Shanghai Cocok 

Untuk Santai.  

Model dan motifnya tidak menjadi 

masalah selama sesuai dengan 

syariat Islam. 

3 27-Januari-2017 Warna-Warni Peplum 

Sasirangan. 

Seorang muslimah yang telah akil 

balik di wajibkan menutup 

auratnya, kacuali yang boleh 

Nampak. 

4 03- Februari-2017 Polos Nan Menawan.  Sebaiknya panjangnya tidak 

menyentuh lantai, karena terkesan 

sombong. 

5 10- Februari-2017  Motif Etnik Untuk Remaja 

Muslimah 

Untuk busana santai pun ada 

aturannya, yaitu harus disesuaikan 

dengan situasi sedang bersama 

muhrim atau tidak. 

6 17- Februari-2017 Celana Era Victoria Yang 

Kembali Tren 

Yang penting tidak ketat dan tidak 

menyerupai laki-laki, akan lebih 

bagus yang lebar seperti rok. 

7 24- Februari-2017 Outer Cocok Untuk 

Beraktivitas Seharian.  

Dengan bentuk longgar dan tidak 

membentuk tubuh boleh saja 

dikenakan. 

8 03- Maret- 2017 Hikmah Pede Saat 

Kondangan 

Lihat segi kepatutannya. Patut 

tidaknya jika jilbab dihiasi anting 

besar. 

9 10- Maret- 2017 Cantik Nan Apik Rok Maxi 

Etnik 

Bahan kain yang digunakan bisa 

memenuhi kaidah dalam 

berbusana, hindari rok yang 

bermotif makhluk hidup. 

10 17- Maret-2017 Mahasiswi Juga Suka Gamis 

Motif. 

Gamis bermotif boleh saja dalam 

Islam selama tidak membawa 

mudharat semisal menimbulkan 

                                                           
3
 Wawancara pribadi dengan H. Irhamy Syafari pada hari senin 12 Maret 2018 
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nafsu syahwat. 

11 24- Maret- 2017 Gaun Pesta Etnik Berhias 

Naga Balimbur 

Gaya rancangan apapun wajib 

perhatikan segi keamanan busana 

dan harus sesuai syariat. 

12 31- Maret- 2017 Trendinya Pashmina 

Monokrom 

Hindari gambar mencolok karena 

dapat menggangu pandangan 

orang lain. 

13 07- April- 2017 Basic Atau Bertumpuk Sama 

Modisnya. 

Model busana lebar jika tangan 

diangkat maka akan melorot 

sehingga lengan akan nampak, 

maka siasati dengan mengenakan 

manset agar tak nampak. 

14 14- April- 2017 Hijab Gaya Lama Ngetren 

Lagi 

Mau tren apapun jilbab, asalakan 

menutup dada, dan tidak 

menampakkan lekukan tubuh. 

15 21- April- 2017 Tile Atau Brokat Sama 

Memikat 

Model kebaya dulu lebih sopan. 

16 28- April- 2017 Baby Doll Simple Tapi 

Menawan 

Muslimah saat berada diluar 

rumah ataupun bertemu seseorang 

yang bukan muhrim, harus 

menutup aurat, dan tak boleh 

menampakan lekukan tubuh. 

Apapun model pakaiannya harus 

sesuai dengan syariat Islam. 

17 05- Mei- 2017 Makin Gaya Kenakan Skants 

Tenun 

Modelnya longgar dan ukurannya 

besar sehingga tak menampakan 

lekukan badan. 

18 12- Mei- 2017 Simpel Tapi Gaya Untuk mengenakan busana 

bermodel ini para muslimah tak 

perlu khawatir karena bahan bisa 

disiasati dengan manset agar 

ketika mengenakannya aurat tak 

nampak. 

19 19- Mei- 2017 Kaftan Elegan Berhias Renda Bulan Ramadhan ini menjadi 

kesempatan memperbanyak 

ibadah. 

20 26- Mei- 2017 Shirt Dress Simple Tapi Gaya Modelnya longgar dan berbahan 

tebal sehingga tidak menampakan 

aurat. 

21 02- Juni- 2017 Elegannya Cape Dress 

Dipadu Rok Tafetta 

Boleh saja menggunakan cape 

dress bermodel glamor dan mewah 

, namun lebih baik mengenakan 

busana yang sederhana untuk 

menunjang ativitas ibadah. 

22 09- Juni- 2017 Kilau Outer Duchess Bertabur 

Swarovski 

Dalam Islam prinsip pakaian 

muslimah adalah menutupi 

seluruh tubuh terkecuali wajah dan 

telapak tangan. 

23 16- juni- 2017 Pesona Tunik Ala Gigi Busana longgar tidak membentuk 

lekuk tubuh adalah diantara syarat 

untuk busana muslimah yang 

sesuai dengan syariat. 

24 30- Juni- 2017 Kaftan Etnik Tampil Ciamik Pilih busana yang berbahan tebal 

agar tidak menampakkan aurat, 

dan juga longgar. 
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d. Treatment Recommendation (Penanggulangan Masalah) 

Serambi ummah dalam pemberitaan ini memberikan tips-tips bagaimana 

mempadupadankan busana muslimah agar penampilan pemakainya terlihat cantik 

dan juga bergaya, serta pas dikenakan. 

Serambi ummah memiliki pengemasan berita tersendiri dalam hal busana 

muslimah ini, beritanya dikemas secara singkat namun menggambarkan busana 

tersebut sesuai dengan tema. 

Tabel 4.28 

No Tanggal Judul treatment recommendation 

1 12-Januari-2017 Tunik Nyaman Di Kulit Bahan apa saja asal menyerap 

keringat dan nyaman dipakai. 

2 20-Januari-2017 Gamis Kerah Shanghai Cocok 

Untuk Santai.  

Pilih warna merah campur emas 

karena lebih sesuai dengan baju 

ala Cina 

3 27-Januari-2017 Warna-Warni Peplum 

Sasirangan. 

Padukan dengan kalung agar 

terlihat lebih modis. 

4 03- Februari-2017 Polos Nan Menawan.  Padukan dengan aksisories yg 

sederhana. 

5 10- Februari-2017  Motif Etnik Untuk Remaja 

Muslimah 

Rok motif etnik bisa dikenakan ke 

acara formal dan santai. 

6 17- Februari-2017 Celana Era Victoria Yang 

Kembali Tren 

Penggunaan kolut dapat dipadu 

padankan dengan sepatu hak 

tinggi 

7 24- Februari-2017 Outer Cocok Untuk 

Beraktivitas Seharian.  

Saat memakai outer padukan 

dengan sneaker dan kets agar 

terlihat lebih casual. 

8 03- Maret- 2017 Hikmah Pede Saat 

Kondangan 

Aksisories digunakan disaat yang 

tepat sesuai dengan acara apa yang 

dihadiri dan tidak terkesan norak. 

9 10- Maret- 2017 Cantik Nan Apik Rok Maxi 

Etnik 

Rok maxi etnik cocok di kenakan 

pada acara formal, bisa dipadu 

padankan dengan beragam model 

atasan. 

10 17- Maret-2017 Mahasiswi Juga Suka Gamis 

Motif. 

Gamis dipadupadankan dengan 

khimar, khimar yang paling cocok 

adalah mengambil warna dari 

motif gamis agar sepadan dengan 

gamis. 

11 24- Maret- 2017 Gaun Pesta Etnik Berhias 

Naga Balimbur 

Ketika mengenakan gaun 

berbahan kain sasirangan cukup 

pakai hijab. 

12 31- Maret- 2017 Trendinya Pashmina Bisa dipadukan dengan busan one 
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Monokrom piece dan two pieces. 

13 07- April- 2017 Basic Atau Bertumpuk Sama 

Modisnya. 

Modelnya lebih banyak dan 

beragam. 

14 14- April- 2017 Hijab Gaya Lama Ngetren 

Lagi 

Warna yang ditawarkan beraneka 

diantaranya hitam, navy, merah 

muda, dan sebagainya 

15 21- April- 2017 Tile Atau Brokat Sama 

Memikat 

Bila muslimah berjilbab ingin 

mengenakan kebaya berbahan tile 

atau brokat dipakaikan baju 

lapisan atau manset dibaliknya 

agar aurat tidak nampak. 

16 28- April- 2017 Baby Doll Simple Tapi 

Menawan 

Bahan tipis cocok dengan cuaca 

panas. 

17 05- Mei- 2017 Makin Gaya Kenakan Skants 

Tenun 

Jika ingin lebih bergaya kenakan 

skants bermotif tenun. 

18 12- Mei- 2017 Simpel Tapi Gaya Bisa dikenakan untuk berbagai 

acara. 

19 19- Mei- 2017 Kaftan Elegan Berhias Renda Sebagai paduannya keanakan 

bawahan rok ataupun celana. 

20 26- Mei- 2017 Shirt Dress Simple Tapi Gaya Bisa dikenakan untuk berbagai 

acara. 

21 02- Juni- 2017 Elegannya Cape Dress 

Dipadu Rok Tafetta 

Model yang fashionable untuk 

acara-acara resmi. 

22 09- Juni- 2017 Kilau Outer Duchess Bertabur 

Swarovski 

Karena sudah berpayet padukan 

dengan baju polos didalamnya 

agar tidak menjadi terlalu ramai. 

23 16- juni- 2017 Pesona Tunik Ala Gigi Bawahannya bisa menggunakan 

celana  atau rok  yang longgar. 

24 30- Juni- 2017 Kaftan Etnik Tampil Ciamik Hindari pemakaian kaftan 

berbahan sifon karena akan 

menampakan lekuk badan. 
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C. Pembahasan  

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yakni 24 berita yang telah 

disajikan maka, tahap berikutnya adalah menganalisis data tersebut 

dengan menggunakan  teknik analisis framing model Robert N. Entman. 

Konsep  framing Entman digunakan untuk menonjolkan aspek tertentu 

dari realitas oleh media. 

a. Identifikasi masalah. 

Dari segi budaya busana muslimah bisa diadopsi dari luar negri, 

dan bisa juga dari dalam negri (berbagai etnik nusantara). Namun tetap 

bergaya trendi perpaduan berbagai unsur itu dari segi fungsinya dapat 

digunakan dalam segi acara formal dan santai. 

Busana yang mengadopsi dari luar yakni busana-busana yang gaya 

rancangan mengambil dari busana khas dari Negara tertentu, seperti 

gamis dan kaftan yang khas dari Negara-negara Timur Tengah. 

Sedangkan busana dalam negri yakni busana yang motif dan bahannya 

diambil dari etnik nusantara, seperti kain batik.  

Tabel 4.29 
Busana 

dari luar 

Gamis model kerah shanghai. 

Gaun pesta untuk muslimah 

Celana kulot kembali diminati. 

Vest yang kembali tren. 

Zajirah arab kiblat mode Indonesia 

Busana model blus dengan lengan 

lonceng. 

Skans kembali diminati. 

Shirt dress alternative menunjang 

penampilan 

Busana 

etnik 

Kain sasirangan makin memasyarakat. 

Rok motif etnik pas untuk remaja 

muslimah. 

Hari kartini identik dengan kebaya 
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nusantara Gaun berbahan kain sasirangan. 

Tunik Nagita Slavina banyak diburu 

kaum hawa. 

Kaftan Etnik menjadi pilihan untuk 

bergaya. 

Aksesoris Anting besar untuk aksesoris jilbab. 

Formal Rok panjang dan longgar. 

Model sederhana itu kembali diminati. 

Outwear untuk mempertegas 

penampilan. 

Nonformal Tunik  yang nyaman dikulit. 

Identik dengan baju hamil. 

Jilbab motif floral dan monokrom 

sedang tren. 

Bulan ramadhan tinggal hitungan hari 

 

Busana alternative  untuk muslimah 

 

Busana untuk lebaran 

 

Dari tabel diatas busana yang diberitakan pada rubrik muslimah style 

mengklasifikasikan masalah kedalam beberapa hal yakni: 

Busana luar adalah busana yang modelnya mengadaptasi dari busana 

khas dari suatu Negara luar Indonesia, seperti gamis kerah shanghai 

yang mengadaptasi dari busana khas Negara China yang disebut 

dengan cheongsam, busana ini memiliki kerah yang tinggi dan ada 

belahan kecil pada bagian depannya membuat aurat pada bagian leher 

tertutup. Gaun Pesta adalah busana yang panjang hingga mata kaki 

serta lebar ini mengadopsi dari pakaian perempuan Eropa. Celana 

kulot adalah busana yang mengadopsi dari celana berkuda untuk 

perempuan pada era victoria. Celana ini nyaman diguanakan untuk 

beraktifitas sehari-hari serta modelnya lebar sehingga tidak 

menampakkan aurat sehingga bisa dipakai oleh perempuan berhijab. 
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Vest atau rompi adalah pakaian luaran yang diguakan untuk melapis 

pakaian ketika akan keluar rumah, pakaian ini digunakan untuk 

bersantai atau sekedar jalan-jalan. Gamis atau baju kurung adalah 

busana yang berasal dari Timur Tengah, model busana muslimah 

banyak berkiblat kepada Negara tersebut. 

Busana etnik nusantara adalah busana yang mengunakan bahan, corak, 

motif, dan model dari kekhasan dari suatu daerah atau wilayah yang 

ada di nusantara.  

Aksesories adalah perhiasan yang digunakan untuk menunjang 

penampilan agar terlihat lebih cantik atau mempermanis penampilan. 

Pakaian formal adalah pakaian yang cocok digunakan atau sopan 

digunakan pada acara resmi. 

 

b. Identifikasi penyebab masalah 

Penyebab muslimah banyak memilih mengikuti tren busana muslimah 

karena ingin tampil gaya. Serambi ummah mengaklasifikasikan 

penyebab masalah kepada beberapa bagian, yakni; Gaya berbusana 

adalah salah satu cara untuk mngekspresikan diri siapa yang memakai 

busana tersebut, tunik dengan bahan tipis dan ringan serta modelnya 

yang simpel banyak disukai oleh kaum muda dan ibu-ibu muda, 

apalagi tunik sering digunakan oleh artis Nagita Slavina hingga 

menambah kepopuleran busana tersebut. Tidak hanya tunik, busana 

berbahan kain etnik nusantara juga sedang tren dikalangan kaum 
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muda, apalagi kini bahan, motif atau corak kain etnik makin bervariatif 

sehingga dapat memenuhi selera muda. Untuk menunjang penampilan 

juga menggunakan aksesoris seperti kalung, anting besar, atau bros 

untuk memberikan kesan cantik serta mempermanis tampilan.  

Berbahan simpel, busana dengan bahan dan model yang simpel serta 

mudah digunakan banyak disukai oleh kaum hawa, seperti jilbab 

bergo, atau kerudung instan yang banyak disukai oleh anak muda, 

karena mudah untuk digunakan. 

Busana tidak hanya untuk bergaya tapi juga mendukung aktifitas 

dalam beribadah, seperti busana dengan model kaftan dan gamis 

modelnya yang panjang dan longgar cocok untuk dikenakan ketika 

lebaran ataupun acara halal bihalal dan acara keagamaan lainnya. 

 

Tabel 4.30 
Deagnose Causes 

Bergaya 

 

Tunik berbahan tipis dan ringan 

banyak disukai anak muda, dan ibu 

muda. 

Tunik ini populer karena sering 

dikenakan oleh selebriti Nagita 

Slavina 

Busana muslimah bermotif 

sasirangan kini banyak modelnya 

Bahannya sudah bermotif sehinga 

bagus dijadikan busana muslimah 

Busana muslimah kini kian 

berkembang. 

Cocok dikenakan oleh semua 

kalangan. 

Karena nyaman untuk dipakai. 

Ketika hendak menghadiri suatu 

acara, tidak harus berganti. 

Karena dapat mempercantik 

penampilan muslimah berjilbab atau 

hijabers. 

Beragam desain dan kreasi kain etnik 
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nusantara membuat banyak disukai 

oleh muslimah muda. 

Gamis bermotif juga banyak di sukai 

kalangan muda. 

Beberapa desainer menghadirkan 

gaun dengan rancangan bergaya anak 

muda. 

Banyak muslimah di Banjarmasin 

yang memburu dan mengenakan 

krudung bermotif floral dan 

monokrom ini. 

Membuat yang memakai busana 

model ini terlihat lebih modis dan 

trendi.. 

Simpel Modelnya sederhana dan mudah 

digunakan menjadi alasan jilbab itu 

banyak diburu kaum hawa. 

Kebaya dulu digunakan R. A Kartini. 

Kebaya salah satu busana nasional 

Indonesia. 

Baby doll identic dengan baju tidur. 

Celana longgar dan lebar menjadi 

favorit muslimah. 

Blus layer bisa untuk santai. 

Ibadah Untuk mendukung aktifitas ibadah 

muslimah mempersiapkan busana 

diantaranya kaftan. 

Untuk mendukung aktifitas ibadah di 

bulan ramadan. 

Cape dress disukai kaum hawa. 

Busana yang banyak dicari muslimah 

untuk dikenakan saat lebaran. 

Model kerah shanghai membuat aurat 

bagian atas tertutup. 

Model yang longgar banyak disukai 

kalangan muda. 
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c. Evaluasi moral 

Walaupun busana muslimah itu tetap mengikuti trend dan gaya, 

namun tetap harus memperhatikan aturan-aturan moral dalam islam, 

yaitu menutup aurat, sopan, nyaman dan aman dipakai. Busana 

muslimah itu tidak ketat, tidak menampakan lekukan tubuh, dan tidak 

tembus pandang. Dengan demikian busana muslimah selain menutup 

aurat juga harus longgar, panjang, serta tebal. Fungsi pakaian ada 

beberapa yakni menutup aurat, sebagai perhiasan, pelindung, dan 

sebagai identitas bagi muslimah. Pakaian penutup aurat ialah pakaian 

yang menutupi seluruh badan yang menjadi aurat tidak hanya menutup 

aurat saja tapi juga harus tetap menyesuaikan dengan apa yang 

disyariatkan oleh agama. Etika dalam berpakaian dengan 

memperhatikan dari segi kepatutan pakaian tersebut. Pakaian sebagai 

pelindung, adalah pakaian yang dapat melindungi dari pandangan 

bernafsu serta bahannya juga harus diperhatikan. Busana sebagai 

identitas adalah busana yang dapat menunjukan bahwa dirinya adalah 

seorang muslimah sejati dengan menggunakan busana yang sesuai 

syariat dan tetap busana dengan model seorang perempuan. 
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Tabel 4.31 
Penutup aurat 

  

Jilbab menutup hingga dada 

Tetap sesuai syariat Islam 

Boleh saja asal menutup aurat 

Asalkan tidak tembus pandang. 

Tidak ketat dan transparan 

Siasati dengan manset 

Asalkan menutup dada 

Pilih yang longgar 

Sarankan pilih yang tebal 

Lebih bagus yang lebar 

 

Etika Panjangnya tak menyentuh lantai 

Lihat segi kepatutan 

Hindari gambar mencolok 

Ujungnya boleh dipanjangkan 

Sebagai 

pelindung  

Selama tidak mengundang nafsu syahwat. 

 Perhatikan pula keamanan busana. 

Harus pintar pilih bahan. 

Sebagai 

identitas 

Lebih bagus yang lebar 

Zaman dulu lebih sesuai syariaat 

Tetap merupakan pakaian perempuan. 
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d. Penyelesaian masalah. 

Untuk bisa tampil gaya dan trendi namun tetap memperhatikan 

aturan-aturan batasan aurat dalam berbusana perlu memadumadankan 

pakaian, baik bagian atasan dan bawahan. Pemadupadanan tersebut 

tetap harus mempertimbangkan mulai dari segi kenyamanan dalam 

berbusana, dalam hal penyelesaian masalah disini dalam pemilihan 

bahan sangat penting, bahan apa saja yang dapat menyerap keringat, 

serta nyaman dikenakan pada saat cuaca panas maupun dingin. 

Gaya berbusana juga salah satu unsur penting, baik itu pada 

pemilihan warna, corak, motif, aksesoris pendukung, harus lah sesuai 

dengan keadaan, atau acara yang akan dihadiri agar tidak terkesan 

norak.  

Menutup aurat. Enak dipandang, tidak mencolok dan sopan. 

Busana muslimah memiliki banyak variasi model dan perpaduan 

busana sehingga busana muslimah tidak melulu itu-itu saja. Ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih busana muslimah 

yang nyaman, fashionable, dan juga tetap sesuai syariat. Yakni 

perhatikan dalam pemilihan bahan apakah busana tersebut nyaman 

dipakai atau tidaknya, dan usahakan bahannya tebal.  

Tabel 4.32 
treatment recommendation 

Kenyamanan 

busana 

 

Bahan apa saja asal menyerap 

keringat dan nyaman dipakai. 

Bahan tipis cocok dengan cuaca 

panas. 

Gaya busana Pilih warna merah campur emas 

karena lebih sesuai dengan baju ala 
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Cina 

 Padukan dengan kalung agar 

terlihat lebih modis. 

 Padukan dengan aksisories yg 

sederhana. 

Rok motif etnik bisa dikenakan ke 

acara formal dan santai. 

 Penggunaan kolut dapat dipadu 

padankan dengan sepatu hak tinggi 

 Saat memakai outer padukan 

dengan sneaker dan kets agar 

terlihat lebih kasual. 

Aksisories digunakan disaat yang 

tepat sesuai dengan acara apa yang 

dihadiri dan tidak terkesan norak. 

Rok maxi etnik cocok di kenakan 

pada acara formal, bisa dipadu 

padankan dengan beragam model 

atasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamis dipadupadankan dengan 

khimar, khimar yang paling cocok 

adalah mengambil warna dari 

motif gamis agar sepadan dengan 

gamis. 

Ketika mengenakan gaun berbahan 

kain sasirangan cukup pakai hijab 

dengan model sederhana. 

Bisa dipadukan dengan busan one 

piece dan two pieces. 

Modelnya lebih banyak dan 

beragam. 

Warna yang ditawarkan beraneka 

diantaranya hitam, navy, merah 

muda, dan sebagainya 

Jika ingin lebih bergaya kenakan 

skants bermotif tenun. 

Bisa dikenakan untuk berbagai 

acara. 

Sebagai paduannya keanakan 

bawahan rok ataupun celana. 

Bisa dikenakan untuk berbagai 

acara. 

Model yang fashionable untuk 

acara-acara resmi. 

Menutup aurat Karena sudah berpayet padukan 

dengan baju polos didalamnya agar 

tidak menjadi terlalu ramai. 

Bila muslimah berjilbab ingin 

mengenakan kebaya berbahan tile 

atau brokat dipakaikan baju lapisan 
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atau manset dibaliknya agar aurat 

tidak nampak 

Bawahannya bisa menggunakan 

celana  atau rok  yang longgar. 

Hindari pemakaian kaftan 

berbahan sifon karena akan 

menampakan lekuk badan. 

 

  


