
74 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di 

SMP Negeri 3 Pemalang mengenai ”Hubungan Kesadaran 

Memakai Jilbab dengan Perilaku Sosial dalam pergaulan di SMP 

Negeri 3 Pemalang” dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari keseluruhan siswa mulai dari kelas I (jumlah siswa 320 

murid), kelas II (jumlah siswa 322 murid), sampai dengan kelas 

III (jumlah siswa 303 murid), seluruh berjumlah 945 anak 

dengan perincian laki-laki kelas satu 152 anak, kelas dua 153 

anak, dan kelas tiga 150 anak, dan perempuan kelas satu 168 

anak, kelas dua 169 anak, dan kelas tiga 153 anak, pertanyaan 

mengenai kesadaran memaki jilbab di lingkungan siswi SMP N 

3 Pemalang mendapat respon yang positif dari kalangan siswi 

itu sendiri yaitu dengan persentase 60% dari 20 item  

pertanyaan dan setiap item terdapat 5 pilihan jawaban dengan  

total jawaban semua responden yang berjumlah 30 siswi, yang 

menurut klasifikasi menunjukkan tingkatan yang tinggi. 

2. Dari segi perilaku sosial pada kalangan siswi SMP N 3 

Pemalang setelah diterapkannya kewajiban mengenakan jilbab 

bagi siswi muslim juga menunjukkan angka yang baik, yaitu  

dari 20 item pertanyaan positif dan negatif dengan 5 pilihan 

jawaban dari jumlah responden 30 sangatlah baik dan jika 
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dipresentasikan mencapai 80% dari jumlah responden yang 

dijadikan obyek penelitian. 

3. Sedangkan korelasi antara kesadaran memakai jilbab dengan 

perilaku sosial dalam pergaulan di kalangan siswi SMP N 3 

Pemalang juga menunjukkan hasil yang tinggi yaitu 0,647 dari 

hasil jawaban kesadaran memakai jilbab dengan prosentase 

60% dari 20 item pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban dan dari 

hasil jawaban perilaku sosial dalam pergaulan dengan 

prosentase 80% dari item pertanyaan positif dan negatif dengan 

5 pilihan jawaban, dengan jumlah responden 30 siswi yang 

diambil secara acak dari kelas satu, dua dan tiga, dan dari hasil 

korelasi diatas yang menunjukkan bahwa penelitian ini ada 

hubungan yang positif antara kesadaran memakai jilbab dengan 

perilaku sosial dalam pergaulan adalah signifikan. Jadi dapat  

ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara kesadaran memakai 

jilbab dengan perilaku sosial siswi di SMP N 3 Pemalang 

sangat baik sesuai apa yang diharapkan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, maka penulis 

mempunyai saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi dinas pendidikan  

Bisa dijadikan bahan evaluasi atau pengembangan 

kurikulum dalam kurikulum pendidikan terutama pendidikan 

karakter pada kalangan siswa. 
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2. Bagi sekolah SMP Negeri 3 Pemalang 

Membantu mengatasi persoalan yang muncul di SMP N 3 

Pemalang  dalam hal berbusana khususnya seputar memakai 

jilbab dalam seragam sekolah. 

3. Bagi orang tua 

Sebagai sarana melatih ketaatan, kepribadian, kedisiplinan 

dan tanggung jawab sebagai umat muslim, yang bertujuan 

untuk menjaga kehormatan dirinya dihadapan Allah dan sesama 

manusia. 

4. Manfaat bagi siswi 

Menambah kesadaran bagi siswi dalam menjaga aurat 

dengan berbusana yang mampu menutup aurat (berjilbab) baik 

di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. 

5. Semua pihak yang terkait 

Untuk semua pihak yang terkait, dengan para siswi untuk 

berjilbab selain menambah keanggunan juga dapat menekan 

angka tindak asusila yang dilakukan di sekolah maupun di 

masyarakat, karena dengan berjilbab tentunya aurat atau bagian 

tubuh dari siswi atau wanita (umumnya) tertutup sehingga tidak 

memancing syahwat dari para laki-laki yang melihatnya, dan 

orang yang berjilbab tentunya akan bersikap lebih baik dalam 

masyarakat. 

6. Bagi penulis atau peneliti 

Lebih menyadarkan penulis dimana wanita lebih anggun 

bila menggunakan jilbab, akan bersikap lebih baik dalam 
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bersosial. Dan wanita adalah makhluk yang mulia karena surga 

di telapak kaki ibu. 

 


