
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komunitas Hijabers di Kota Pekanbaru

dalam mengkonsumsi jilbab adalah karena tidak ingin ketinggalan zaman,

ingin mempercantik diri, ingin tampil lebih modis, dan agar orang yang

memakai jilbab tidak dianggap membosankan. Padahal jilbab sebenarnya

bukanlah mode akan tetapi bukan pula di tujukan mempercantik diri akan

tetapi jilbab dikenakan untuk menjaga kehormatan dan harga diri

perempuan. Hal ini terlihat dari bentuk pakaian yang longgar sehingga

tidak memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Pemakaian jilbab juga

bertujuan untuk menjaga aurat perempuan dari segala macam bentuk

godaan orang lain dan komunitas Hijabers merupakan salah satu wadah

atau tempat yang di jadikan sebagai pedoman dalam hal akhlak dan moral

wanita muslimah.

2. Analisa perilaku konsumsi jilbab oleh komunitas hijabers di kota

pekanbaru yaitu masih minim nya dalam memahami kriteria jilbab yang

sesuai dengan syariat islam. Makna jilbab yang di jelaskan oleh responden

adalah jilbab yang dapat menutup aurat. Pada kenyataannya jilbab hanya

dianggap sebagai sebuah aturan bukan lagi sebuah kebutuhan. Perilaku

konsumsi jilbab Komunitas Hijabers Pekanbaru di lihat dari sisi negatifnya



hanya dalam hal mengkonsumsi jilbab yang terlalu berlebihan dan tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip konsumsi dalam islam. Karena sebagai

seorang wanita muslimah, tentuk kita juga harus memperlihatkan dari

pakaian yang digunakan. Kesederhanaan dalam berpakaian maupun

berjilbab juga harus di wajibkan. Mereka berjilbab karena beberapa alasan

dan belum atas kesadaran sendiri.

3. Menurut perspektif ekonomi Islam perilaku konsumsi jilbab oleh

komunitas hijabers di kota pekanbaru tidak sesuai dengan prinsip-prinsip

konsumsi dalam Islam. Jika dihubungkan dengan prinsip konsumsi Islam

yang ada, yaitu keadilan dan kehalalan, kebersihan, kesederhanaan, murah

hati dan juga moralitas. Prinsip yang paling dominan adalah prinsip

moralitas dan kesederhanaan, karena apa yang mereka konsumsi dalam hal

tren jilbab tidak sepenuhnya sesuai dengan syari’at Islam, cenderung

kepada Israf (Pemboros), Tabzir, kebakhilan, kekikiran dan berlebih-

lebihan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat

memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Komunitas Hijabers Pekanbaru

a. Hendaknya memulai sebuah dakwah bil hal dengan menunjukkan

kepada anggota komunitas Hijabers Pekanbaru khususnya dan kepada

masyarakat cara berbusana dan berjilbab yang benar menurut syariat

islam.



b. Sosialisasi di masyarakat lebih di tingkatkan dengan kegiatan yang

sederhana dan bermanfaat.

2. Bagi Mahasiswa

a. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga

bagi pembaca dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

b. Di jadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.


