
BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Jilbab adalah pakaian yang menutupi aurat perempuan. Dulu jarang sekali 

menemukan perempuan yang memakai jilbab, tetapi semakin berkembangnya jaman, 

jilbab saat ini menjadi tren fashion.  

Seperti di FKIP-PGSD, terdapat mahasiswi yang mengenakan jilbab saat 

perkuliahan. Mereka memaknai jilbab yang mereka pakai sebagai penutup aurat, 

kewajiban seorang muslimah, serta untuk menjaga kehormatan sebagai perempuan. 

Dari hasil observasi, wawancara mendalam dengan semua informan, serta wawancara 

dengan teman dekatnya, ternyata memang semua informan masih setengah-setengah 

dalam mengenakan jilbab. Maksudnya adalah memang mereka berjilbab namun 

mereka belum mengikuti semua peraturan yang telah ditentukan oleh agama Islam. 

Seperti agama melarang keras umatnya yang berjilbab untuk menutupi semua 

auratnya serta tidak boleh memperlihatkan lekukan tubuh mereka, mereka yang 

berjilbab hendaknya lebih bisa menjaga sikap, perilaku ke lawan jenis misalnya 

perempuan dilarang keras bersentuhan tangan dengan laki-laki yang bukan 

muhrimnya, apabila bertemu dengan laki-laki hendaknya ditemani dengan saudara 

karena untuk menghindari fitnah, seorang muslimah dilarang keras untuk berpacaran, 

karena pacaran merupakan jalan menuju zina.  Apabila peraturan agama tidak 

diindahkan, mereka belum bisa disebut seorang muslimah.  

Identitas seorang muslimahpun memiliki tolok ukur yaitu aqidah yang bersih, 

beribadah yang benar, berakhlak yang baik serta dapat mengendalikan hawa nafsu. 

Tetapi dari hasil penelitian dengan ke lima informan, mereka tidak 

mengkomunikasikan identitas seorang muslimah. Di mana semua kriteria identitas 

seorang muslimah tidak ada di pribadi masing-masing informan. 

 

 

 



 

Saran 

1. Bagi pembaca, sebaiknya kita pinter-pinter dalam menilai orang. Jangan menilai 

orang dari penampilan saja, karena penampilan belum tentu mencerminkan 

kepribadiannya. 

2. Bagi mahasiswi berjilbab, dengan memakai jilbab sebaiknya lebih bisa 

mengontrol sikap, perilaku serta ucapan. Alangkah baiknya jika mengerti dan 

paham tentang berjilbab sehingga bisa lebih berhati-hati di setiap melakukan 

sesuatu.  

3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membuat penelitian serupa disarankan untuk 

lebih memperbanyak informan wawancara serta memperhatikan hal-hal yang 

berhubungan dengan makna jilbab sebagai identitas seorang muslimah yang bisa 

di fokuskan lagi lebih kepada tingkah laku mahasiswi yang berjilbab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


