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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jilbab adalah busana muslim terusan panjang menutupi seluruh badan  

kecuali tangan, kaki dan wajah yang menutupi rambut, dada dan leher. 

bagian lekuk tubuh tidak terlihat. Mahasiswi dalam memaknai 

penggunaan jilbab adalah kewajiban dan perintah Allah SWT yang 

harus di laksanakan, pengunaan pakaian ini terkait dengan tuntunan 

syariat islam. Mahasiswi mengenakan hijab atas kemauannya sendiri 

karena faktor, lingkungan, orang tua, masyarakat, termotivasi dari 

teman, dan kesadaran diri sendiri atas kewajiban memakai jilbab bagi 

perempuan Islam. 

Mahasiswi berjilbab tidak membatasi sikap berinteraksi mereka 

sesama perempuan maupun laki-laki. Mahasiswi dalam berinteraksi 

masih dalam batas kewajaran dan tidak melanggar nilai-nilai agama. 

Adapun sebagian mahasiswi yang mengenakan jilab biasa dan jilbab 

syar‟i dalam berinteraksi mereka paham akan menjaga aurat dan 

bergaul apalagi dengan orang yang bukan mukhrimnya, serta dalam  

bicarapun dijaga. Sebagian mahasiswi juga ada pula yang berjilbab 
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syar‟i dan jilbab biasa namun tidak sesuai dengan moral ketimuran 

yang menjaga kesopanan dalam bertutur kata (saat bicara terlalu 

kencang atau berbicara tidak sopan). 

2.  Bagi mahasiswi atau seseorang perempuan tidak begitu saja dapat 

terlihat dengan mengenakan jilbab saja, karena moral seseorang juga 

terbentuk dari pengaruh keluarga, lingkungan masyarakat, dan  teman. 

Sehingga jilbab syar‟i dan berjilbab biasa pun belum tentu bermoral 

baik tergantung pada pribadi masing-masing. Lingkungan sekitar  

sangat berpengaruh dirumah maupun di kampus dalam pergaulan baik 

buruknya perilaku tersebut. 

B. Saran 

 

Berdasarkan  pembahasan dari kesimpulan diatas, ada beberapa hal 

yang disampaikan oleh penulis berupa masukan dan harapan. 

 Penggunaan jilbab yaitu kewajiban perempuan muslim bukan 

hanya karna trend fashion. Serta mengenakan jilbab juga sebisa mungkin 

harus diimbangi dengan moral yang baik sehingga menjadikan jilbab 

sebagai tuntunan yang benar-benar diimbangi dalam kehidupan sehari-hari 

menjadi pribadi lebih baik. semoga hasil penelitian ini dapat memberi 

manfaat bagi semua yang berkepentingan khususnya bagi diri sendiri dan 

orang lain. 

 

 

 


