
BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hubungan antara persepsi 

gaya hidup fashion dengan citra diri pada anggota hijabers di Surakarta dapat 

diperoleh suatu kesimpulan, yaitu:    

1. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap gaya 

hidup fashion dengan citra diri pada komunitas hijabers di Surakarta.  

2. Peranan persepsi gaya hidup fashion terhadap citra diri sebesar 28%. Sisanya 

72% dipengaruhi oleh variabel lain selain persepsi terhadap gaya hidup fashion. 

Variabel lain tersebut misalnya kelompok teman sebaya atau konformitas, minat, 

atau dukungan keluarga. 

3. Hasil kategori citra diri tergolong tinggi.  

4. Hasil kategori persepsi terhadap gaya hidup fashion tergolong sedang.  

 

B. Saran-saran  

Berdasarkan hasil penelitian untuk citra diri tergolong tinggi dan persepsi 

terhadap gaya hidup fashion tergolong sedang, maka saran-saran tersebut sebagai 

berikut:  

1. Bagi remaja  

Bagi remaja puteri atau siswi disarankan untuk meningkatkan persepsi 

terhadap gaya hidup fashion. Cara-cara tersebut dapat dilakukan sebagai berikut: 
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a.  Aspek fisik, remaja putri disarankan untuk memperhatikan penampilan, dengan 

cara memakai hijab yang modern, sehingga remaja putri tidak meninggalkan 

aturan agama  untuk menjadi muslimah yang baik sesuai Al-Qur’an dalam surat 

an-Nur ayat ke 31 dan tidak ketinggalan jaman dalam menggunakan mode 

hijab.   

b. Aspek emosi, remaja putri dapat mengendalikan emosi untuk tidak larut 

mengikuti penampilan orang lain dan menyesuaikan dengan kondisi diri sendiri 

sehingga remaja puteri memiliki citra diri yang menarik. 

c.  Aspek sosial, remaja putri saat keluar dari rumah disarankan untuk 

menggunakan hijab agar orang lain berpandangan positif dan bertujuan untuk 

menghindari masalah-masalah yang dapat merugikan diri sendiri. 

d. Aspek spiritual, disarankan bagi remaja putri dalam menggunakan hijab tidak 

hanya saat keluar rumah, juga saat di rumah, sehingga remaja putri baik di 

rumah dan di luar rumah dapat melaksanakan aturan agama Islam.      

2. Bagi orang tua  

Bagi orang tua disarankan untuk memperhatikan penampilan anak 

dalam berpakaian. Orangtua dapat menyuruh anak untuk menggunakan hijab. 

Orangtua dapat menegur anak untuk menggunakan pakaian secara Islam. 

Orangtua dapat menyempatkan waktu untuk dapat mendampingi remaja saat 

memilih fashion yang digunakan.  

3.   Bagi peneliti selanjutnya  

Kelemahan dalam penelitian ini yaitu saat mengumpulan data ada yang 

ditunggui dan ada  yang tidak ditunggui oleh peneliti, karena sebagian subjek untuk 

mengisi skala dibawa pulang, sehingga memungkinkan subjek dalam mengisi skala 
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ada yang diisikan orang lain atau mengisi skala terkesan asal-asalan.    

Bagi peneliti lain disarankan untuk saat mengisi skala pada subjek untuk 

ditunggui sehingga dapat diperoleh keakuratan hasil penelitian dan hasil penelitian 

dapat lebih baik. Selain itu, mengingat variabel dalam penelitian ini hanya ada dua, 

bagi peneliti lain dapat menambahkan variabel bebas, misalnya kelompok teman 

sebaya atau konformitas, minat, atau dukungan keluarga. Semakin banyak variabel 

yang digunakan, penelitian dalam pembahasan diharapkan  akan semakin tajam dan 

bervariasi.     

 

  

 


