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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan     

Setelah dianalisis data berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan 

melalui angket yang dilakukan pada siswi dan wawancara yang dilakukan 

dengan guru-guru, maka penulis dapat mengambil kesimpulan: 

1. Sikap siswi terhadap pakaian muslimah di sekolah menengah atas negeri 2 

bangko bagansiapiapi termasuk kedalam kategori “Baik” yaitu 67% 

berada antara 61% - 80%, hal ini terlihat dari hasil angket.      

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap siswi terhadap pakaian muslimah 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bangko Bagansiapiapi adalah: 

a) Siswi menganggap pakaian muslimah hanya sebatas tata tertib pakaian 

di sekolah. 

b) Kurangnya kesadaran dan kemauan dari siswi terhadap urgensi 

menggunakan pakaian muslimah.  

c) Pengaruh media komunikasi di era teknologi sekarang, sehingga siswi 

memadukan pakaian muslimah dengan trend pakaian sekarang, atas 

jilbab, bawah ketat.  

d) Trending topik sekolah adalah olahraga dan seni, sehingga pengarahan 

atau sosialisasi yang mendalam tentang pakaian muslimah belum ada. 

e) Situasi lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga belum 

memberatkan  agar anak memakai pakaian muslimah secara benar dan 

tepat sesuai ajaran Islam. Sehingga belum tercipta sinergisitas antara 

sekolah, keluarga dan lingkungan masyarakat. 
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B. Saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan masih ada hal-hal yang harus 

diperhatikan agar sikap siswi terhadap pakaian muslimah dapat lebih baik dan 

lebih daripada sekarang, khususnya dalam pelaksanaan dilapangan. Oleh 

karena itu peneliti ingin memberikan saran-saran yang kiranya dapat diambil 

manfaatnya oleh berbagai pihak yang memerlukannya. 

1. Siswi dituntut agar lebih giat mempelajari tentang kewajiban berpakaian 

Muslimah bagi muslimah terutama etika berpakaian, fungsi pakaian, 

batasan aurat, manfaat dan hikmah berpakaian muslimah . 

2. Setelah mengetahuinya lebih dalam mengenai pakaian muslimah, 

diharapkan agar siswi membiasakan diri untuk berpakaian muslimah, 

supaya diri kita terjaga dari fitnah, dan berkah di dunia dan akhirat.  

3. Perlu pemahaman bersama-sama bahwa agama bukan hanya sekedar tahu 

saja, tapi juga harus diiringi dengan perbuatan. Tahu tanpa berbuat sama 

saja dengan nol.  

4. Diharapkan kepada orang tua agar mendalami ilmu tentang kewajiban 

menutup aurat, khususnya Etika berpakaian, Fungsi pakaian, Batasan 

aurat, manfaat dan hikmah berpakaian muslimah.. agar juga bisa 

menasehati serta memberi contoh untuk anak-anak ketika di rumah 

dikarenakan Guru-guru hanya bisa mengontrol di sekolah saja.  

5. Diharapkan kepada sekolah beserta majlis guru agar lebih mengarahkan 

siswinya untuk mendalami ilmu Kewajiban Berpakaian Muslimah bagi 
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muslimah sehingga siswi mampu memahami lebih dalam apa sebenarnya 

berpakaian muslimah itu sendiri.    

6. Diharapkan pihak sekolah membuat suatu sosialisasi khusus tentang 

bagaimana cara berpakaian muslimah yang baik dan benar sesuai ajaran 

agama Islam.    

 


