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KOMUNITAS MAN JADDA WAJADA SEMARANG 

 

 

ABSTRAK 

 

Melihat kegentingan dinamika pergaulan remaja saat ini menjadi sebab 

akibat muncul berbagai komunitas islam, salah satunya komunitas Man Jadda 

WaJada Semarang wadah bagi anak muda yang ingin berhijrah. Pemuda yang 

memantapkan langkah dalam berhijrah mengalami perubahan pada diri dengan 

menerapkan kaidah Islam secara lebih dalam dari sisi penampilan diikuti dengan 

kehidupan yang lebih islami dalam kesehariannya. Kajian pranikah diadakan untuk 

memberikan pemahaman akan batasan-batasan pergaulan yang disyariatkan agama 

Islam. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana perilaku komunikasi pelaku hijrah dalam kegiatan kajian pranikah 

Komunitas Man Jadda Wajada Semarang.     

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi dan menggunakan paradigma kontruktivis. Jenis data dan 

sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer 

berasal dari  wawancara mendalam dengan informan, sedang data sekunder 

diperoleh dari buku, jurnal penelitian, surat kabar serta internet. Subjek penelitian 

sejumlah lima informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teori yang 

digunakan dalam penelitian ini teori Interaksi Simbolik. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah perilaku komunikasi pelaku hijrah 

anggota komunitas Man Jadda WaJada Semarang yang terlihat memiliki bentuk 

komunikasi yang khas dan unik. Pelaku hijrah anggota komunitas Man Jadda 

WaJada Semarang sebagai objek memiliki kemampuan untuk dapat merespon 

simbol-simbol diantara mereka ketika berinteraksi dengan memilih, berpikir, 

mengelompokkan dan mentransformasikan makna dalam kaitannya dengan situasi 

dimana dan kearah mana perilakunya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

motif anggota komunitas Man Jadda WaJada Semarang melakukan hijrah terdiri 

atas motif masa depan yang meliputi 1) motif untuk menjadi pribadi yang lebih baik 

2) motif untuk dekat sama Allah 3) motif introspeksi diri, serta motif pada masa 

lalu 1) motif tidak mengulang kesalahan 2) motif untuk beragama. Sedangkan 

makna hijrah terbagi menjadi 1) hijrah sebagai bentuk memperbaiki diri 2) hijrah 

sebagai bentuk perubahan yang lebih baik 3) hijrah sebagai bentuk mendekatkan 

diri kepada allah 4) hijrah sebagai berkumpulnya jiwa yang sejenis 5) hijrah sebagai 

bentuk  introsepeksi diri. Adapun perilaku komunikasi yang terlihat meliputi 1)  

perilaku menghormati 2) perilaku menaati perintah agama 3) perilaku sopan. 

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya mewawancarai dari sisi pelaku hijrah saja, 

saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan memperbanyak cakupan informasi 

yang diteliti, baik dari teman, keluarga maupun masyarakat sekitar. 

Kata kunci: Pelaku Hijrah, Motif, Makna, Perilaku Komunikasi 



xiii 
 

 


