
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Setelah melakukan penelitian seputar peran media sosial pada akun 

Instagram Hijabers Semarang dalam upaya menghimbau anggotanya 

untuk berbusana syar’i, peneliti menarik kesimpulan bahwa: 

1. Konstruksi busana yang diterapkan oleh Komunitas Hijabers 

Semarang melalui postingannya yang rutin di media sosial 

Instagram berupa baju berbahan longgar, tidak ketat, tidak 

memakai celana ketat, dan juga jilbab yang harus menutupi dada. 

Hampir seluruh anggota jama’ah HS mematuhi peraturan tersebut 

dan tidak sedikit pula yang termotivasi untuk mengaplikasikannya 

ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian, busana yang 

dianjurkan oleh komunitas HS kepada para  jama’ahnya pada 

kegiatan fashion show belum memenuhi standar syar’i karena 

busana tersebut mengandung unsur busana sebagai perhiasan yang 

bukan merupakan syarat dari busana syar’i. 

2.  Komunitas Hijabers Semarang berperan dalam menganjurkan 

busana syar’I dengan cara menyampaikannya melalui berbagai 

kegiatan yang rutin dilakukan setiap bulan sekali atau beberapa 

bulan sekali. Selain lewat kegiatan dan juga anjuran melalui media 

foto di instagram, komunitas Hijabers Semarang menerapkan 



metode Qudwah Hasanah atau tauladan yang baik bagi segenap 

pengurus untuk nantinya dapat menjadi contoh yang baik bagi 

anggota atau jama’ah khususnya dalam hal berbusana. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dikemukakan bahwa peran 

media dapat mengkonstruksi realitas sosial di masarakat umum. 

Komunitas Hijabers Semarang sangat aktif mengadakan event atau 

kegiatan  menyebarkan kebaikan serta menjadi wadah silaturrahmi 

bagi sesama muslimah lainnya. Namun disini peneliti akan 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Komunitas Hijabers Semarang 

Secara umum komunitas HS sudah sangat  bagus dalam 

menganjurkan anggotanya untukselalu berbusana syar’i dan 

tidak larut dalam model trend busana muslimah yang semakin 

popular, namun dalam mengadakan kegiatan semoga dapat 

mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan skill atau 

kemampuan, karena wanita juga perlu memiliki kemampuan 

yang memadai. Selain itu dari segi pengelolaan media sosial, 

mayoritas pengikutnya merupakan wanita, jadi hendaknya 

lebih memperbanyak lagi postingan yang mengandung ilmu 

Islam tentang kewanitaan seperti contohnya tentang busana 

syar’i untuk wanita 



2.Prodi KPI 

Peneliti menyarankan untuk Prodi supaya lebih menambahkan 

lagi  materi tentang konstruksi realitas dalam mata kuliah 

Sosiologi Komunikasi. Seingga dapat memudahkan calon 

peneliti dalam pemahaman mengenai materi penelitiannya 

nanti. Selain itu Prodi hendaknya melatih mahasswa untuk terus 

mengupayakan penelitian lewat matakuliah sehingga 

mahasiswa tidak merasa kaget ketika terjun langsung dalam 

penelitian ketika mengerjakan skripsi khususna dan penelitian 

ke jenjang yang lebih tinggi. 

 

 


