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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan analisis data yang diperoleh 

dalam rangka pembahasan yang berjudul “Perbedaan Citra Diri 

Antara Memakai Jilbab dengan Konsisten dengan Memakai 

Jilbab Tidak Konsisten Pada Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam (FEBI) di UIN Walisongo Semarang”. Maka secara 

garis besar dapat disimpulkan bahwa: 

Dari hasil analisis data, diketahui bahwa citra diri dengan 

presentase yang “tinggi” yaitu 68% yang berada dalam interval 

89.6 – 108.8. Sedangkan hasil dari variabel memakai jilbab 

dengan presentase “tinggi” juga sebanyak 58% yang berada 

dalam interval 84 - 102. 

Dari hasil analisi data, dapat diketahui jumlah mahasiswi 

yang memakai jilbab dengan konsisten hasilnya sebanyak 58 dan 

3, hasil totalnya sebanyak 61 mahasiswi. Sedangkan, jumlah 

mahasiswi yang memakai jilbab tidak konsisten sebanyak 1 dan 

38, hasil totalnya sebanyak 39 mahasiswi yang memakai jilbab 

dengan tidak konsisten. 

Dari hasil data Descriptive memaparkan jumlah data atau 

sampel, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Rata-rata citra diri 

mahasiswi yang memakai jilbab dengan konsisten sebanyak 

56.131 lebih tinggi dari memakai jilbab yang tidak konsisten 
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sebanyak 54.646 dengan nilai standar deviasi memakai jilbab 

dengan konsisten 5.6817 lebih tinggi dari memakai jilbab yang 

tidak konsisten 4.1127. Secara descriptive diketahui bahwa citra 

diri mahasiswi yang memakai jilbab dengan konsisten lebih 

tinggi daripada citra diri mahasiswi memakai jilbab dengan tidak 

konsisten. 

Dari hasil tabel Test of Homogeneity of Variances 

menunjukkan nilai Sig 0.001 <  (0.05) maka Ho ditolak dan H1 

diterima. Kesimpulannya adalah terdapat perbedaan citra diri 

mahasiswi memakai jilbab dengan konsisten dengan memakai 

jilbab yang tidak konsisten. 

Dari tabel Anova diketahui nilai Sig 0,161 >  0,05. Maka 

Ho diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya, rata-rata citra 

diri dari kedua variabel adalah sama. 

Tabel Construct Test menunjukkan nilai Sig Assume Equel 

Variances 0,161 >  0,05. Dengan kata lain, ada perbedaan citra 

diri pada mahasiswi yang memakai jilbab dengan konsiten 

sebesar 0,161 dan mahasiswi yang memakai jilbab dengan tidak 

konsisten sebesar 0,133. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

perbedaan antara mahasiswi yang memakai jilbab dengan 

konsisten dengan mahasiswi yang memakai jilbab tidak 

konsisten.  
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B. Saran 

Atas dasar penelitian dan kesimpulan di atas, ada beberapa 

saran yang patut dipertimbangkan bagi banyak pihak yang 

berkepentingan, antaranya sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapakan dapat memberikan masukan 

kepada mahasiswi yang memakai jilbab tentang betapa 

pentingnya memakai jilbab dan tata cara memakai jilbab 

yang benar dan sesuai syari’at Islam. 

2. Bagi mahasiswi atau bagi muslimah diharapkan memakai 

jilbab dengan cara dan ketentuan yang benar yang sesuai 

dengan syari’at Islam. 

3. Bagi mahasiswi atau muslimah lainnya diharapkan untuk 

selalu memakai jilbab dimanapun dan kapanpun, karena 

memakai jilbab adalah perintah dari Allah SWT. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan citra diri 

diharapkan mempertimbangkan variabel-variabel lainnya 

yang bisa mempengaruhi citra diri seseorang. 

C. Penutup 

Penulis bersyukur kehadirat Allah SWT, karena atas 

limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nyalah, penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa penulis sampaikan 

terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik 

materiil maupun spritual dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari, bahwa skripsi yang penulis susun ini 

masih jauh dari kesempurnaan. Maka saran dan kritik yang 
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konstruktif sangatlah penulis harapkan. Penulis berharap semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis 

sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Amin 


