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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka 

kesimpulan yang dapat dikemukakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Profesi yang berbeda dari berbagai kalangan membuat kebutuhan dari 

pemakaian hijab juga berbeda-beda . Hijab sebagai trend pada dasarnya memiliki 

nilai yang penting dan berharga dari  fungsinya, dengan trend masa kini hijab 

dimodifikasi dengan berbagai macam variasi sehingga dapat tercemin menjadi 

sebuah gaya hidup atau tata kelakuan yang modern. Media menjadi salah satu 

faktor terbesar dengan maraknya trend hijab yang pengaruhnya berdampak pada 

keinginan seorang wanita untuk mengikuti trend dari hijab tersebut. 

2. Hijab merupakan bagian dari budaya yang mengalami transformasi bagi 

penggunanya. Hijab dari dahulu hingga sekarang berfungsi sebagai penutup 

kepala, namun dengan maraknya trend hijab terjadi transformasi dari model dan 

makna dari pengguna hijab itu sendiri. Hijab bisa dilambangkan dengan 

kewajiban seorang muslimah tetapi bisa juga dilambangkan sebagai gaya hidup 

seorang wanita muslim. 

3. Islam melalui firman Allah SWT pada Surah Al-Ahzab : 59 menyampaikan 

bahwasanya hijab merupakan sebuah identitas bagi wanita muslim, yang 

kegunaannya menutup kepala. Jika di modifikasi secara modern tergantung 
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bagaimana seorang wanita muslim menyikapi trend tersebut.karena bagaimanapun 

trend akan terus berkembang dan manusialah yang mampu  memilah sesuai 

dengan landasan yang syariat. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang penulis tawarkan terkait penelitian yang telah 

dilakukan yaitu: 

1. Hijab memanglah sebuah trend yang menjadi sorotan wanita muslim yang 

ingin terlihat modis namun tetap mencirikan sebagai seorang muslimah. Akan 

tetapi trend yang berlebihan akan menyebabkan seorang muslimah menjadi 

konsumtif dan menggunakan hijab tetapi bukan dengan landasan yang jelas 

sehingga hijab sifatnya tidak digunakan secara permanen.  

2. Penulis menawarkan saran bahwasanya pakailah hijab melalui kebutuhan dan 

bukan hanya mengikuti trend. Jika seorang muslimah berani memulai 

menggunakan hijab, muslimah juga harus berani bertanggung jawab akan 

hijabnya. Hijab bukan hanya terlihat sebagai penutup kepala akan tetapi cermin 

dari kepribadian muslimah itu sendiri. 

1.   


