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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

bahwa hasil penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap penggunaan jilbab syar’i 

serta berimplikasi pada perilaku dikampus IAIN Parepare, yaitu: 

5.1.1. Model jilbab di kampus IAIN Parepare 

Dikampus IAIN Parepare ada enam model jilbab yang sering kita temukan 

diantaranya adalah jilbab panjang, yaitu jilbab yang memiliki ukuran yang panjang 

bisa memcapai paha ataupun lutut mahasiswa, selanjutnya jilbab besar, yaitu jilbab 

ukuran besar yang bisa menutupupi perut dan juga panggul mahasiswa, jilbab segi 

empat yaitu model jilbab yag berbentuk segi empat dan dapat dimodifikasi 

sebagaimana yang di inginkan, jilbab segi tiga yaitu jilbab yang berbentuk segitiga 

yang bisa dimodifikasi sesuai keinginan, Jilbab instan yaitu model jilbab yang bisa 

langsung dikenakatan tanpa harus menggunakan peniti dengan beerbagai ukuran, dan 

yang terakhir jilbab pashmina yaitu model jilbab yang berbentuk persegi panjang 

yang bisa dimodifikasi sesuai keinginan, 

Diantara keenam model jilbab diatas yang mendominasi dikampus IAIN 

Parepare adalah jilbab dengan model segiempat yang di buat menjadi segi tiga 

walaupun penggunaan jilbab panjang, jilbab instan dan juga jilbab pashmina sedang 

marak saat ini dikalangan mahasiswa muslimah. 

5.1.2. Implikasi perilaku Mahasiswa terhadap Penggunaan Jilbab Syar’i di Kampus 

IAIN Parepare 

Segi implikasinya pasti ada perubahan baik itu besar atau kecil baik itu yang 

tampak ataupun tidak, Karena jelas seseorang yang menggunakan jilbab syar’i 
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dengan yang menggunakan jilbab biasa selain dari model busana mereka gunakan, 

dari segi tutur kata, bersikap dan berperilaku akan tampak berbeda, yang berjilbab 

syar’i akan lebih menjaga dan berhati-hati sebelum melakukan sesuatu. Jika 

seseorang merasa tidak ada perubahan setelah mengenakan jilbab syar’i maka 

dikembalikan kepada niat utama ia menggunakan jilbab syar’i tersebut karena yang 

memang memiliki niat baiklah yang akan merasakan dampak dari jilbab syar’i 

tersebut. 

5.1.3.Persepsi mahasiwa terhadap penggunaan jilbab syar’i di Kampus IAIN 

Parepare 

Persepsi mahasiswa mengenai pengertian jilbab berbeda-beda ada yang 

mengartikannya sebagai kain, pakaian longgar, pelindung, penutup rambut, jilbab 

merupakan suatu kewajiban dan merupakan penutup aurat. 

Pandangan mahasiswa tentang jilbab bermacam-macm ada yang 

menganggap bahwa jilbab adalah kewajiban dan aturan agama, ada yang 

menganggap jilbab adalah budaya dan ada juga yang menganggap bahwa jilbab 

adalah tren atau penggugur kewajiban di kampus. 

Pandangan beberapa mahasiswa mengenai penggunaan jilbab berbeda-beda 

tapi mereka sangat mengapresiasi kepada seseorang yamg sudah menggunakan jilbab 

syar’i tersebut selama penggunaan jilbabnya sesuai dengan semestinya dan banyak 

yang berharap agar mereka tetap istiqomah dengan apa yang mereka gunakan saat 

ini. 

5.2 Saran  

Setelah penulis mengemukakan beberapa kesimpulan diatas, maka berikut ini penulis 

mengemukakan saran sebagai harapan yang ingin di capai penulis: 
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5.2.1 Diharapkan kepada seluruh mahasiswa atau muslimah pada umumnya, untuk 

menggunakan busana sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Boleh kita 

mengikuti zaman, karena ada saatnya zaman harus berubah, tapi meskipun 

mengikuti perkembangan trend saat ini janganlah sampai mengenyampingkan 

apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Tetaplah menggunakan pakaian 

yang sesuai dengan syarit islam. 

5.2.2 Semoga skripsi ini juga bisa menjadi pembelajara untuk mahasiswa atau 

muslim agar kiranya tetap menjaga pandangannya agar kiranya terhindar dari 

dosa, dan juga bisa menjadi pembalajaran untuk mengetahui batas-batas ayrat 

wanita 

5.2.3 Semoga Skripsi ini menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya 

 


