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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan pengolahan data penelitian yang peneliti 

lakukan mengenai Persepsi Mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Walisongo Semarang Tentang Jilbab, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan 

masalah adalah sebagai berikut : 

1. Setiap mahasiswi memiliki persepsi yang berbeda-

beda mengenai jilbab. Hal ini dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, diantaranya umur, pemahaman, 

peranan sosial (kegiatan yang dilakukan di luar 

kegiatan perkuliahan), dan kemampuan kognitif 

(IPK). Persepsi mahasiswi Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Walisongo Semarang tentang jilbab 

yaitu : 

a) Jilbab sebagai identitas muslimah. 

b) Jilbab adalah pakaian untuk melindungi diri. 

c) Jilbab sebagai pengontrol dalam bertindak. 

d) Alasan awal memakai jilbab bukan hal yang 

utama.  

e) Jilbab tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk 

menilai akhlak seseorang.  
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f) Berjilbab mengikuti tren adalah hal yang 

wajar.  

2. Proses pemaknaan jilbab bagi mahasiswi adalah 

proses mahasiswi mengetahui, memahami, hingga 

memutuskan untuk memakai jilbab. Setiap mahasiswi 

memiliki proses yang berbeda-beda.  

a) Impuls. Mahasiswi menerima berbagai 

impuls, namun tidak semua impuls tersebut 

akan mendapatkan respon. Hanya impuls 

yang menarik yang akan mendapatkan 

respon. Tiap mahasiswi juga memiliki 

ketertarikan yang berbeda dalam menanggapi 

stimulus, meskipun objek akan dipersepsi 

sama. 

b) Persepsi. Setelah mendapatkan impuls atau 

dorongan hati, mahasiswi Fakultas Dakwah 

dan Komunikasi memiliki persepsi masing-

masing mengenai jilbab, diantaranya bahwa 

memakai jilbab adalah kewajiban bagi 

seorang muslimah. 

c) Konsumasi. Akhirnya mahasiswi Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi terus konsisten 

memakai jilbab.  
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B. Saran 

 Di zaman modern sekarang ini, berbagai budaya yang 

masuk memberikan berbagai dampak dalam kehidupan 

sebagai seorang muslimah. Oleh karena itu sebagai seorang 

muslimah hendaknya meningkatkan keimanan serta harus 

memiliki jati diri agar tidak mudah terpengaruh oleh 

kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran 

Islam. 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada 

Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 

sehingga penyulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis 

menyadari meskipun telah berusaha semaksimal mungkin 

dalam penyusunan skripsi ini, tentu skripsi ini masih belum 

sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik 

yang membangun untuk penelitian lain ke depan. Semoga 

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. 

 


