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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang didapat penulis dari hasil penelitian selama 

dilapangan adalah : 

1. Mahasiswa etnis Gayo sudah mengalami perubahan pada gaya hidup (lisfe 

style) dalam mode berbusana setelah mengalami perkuliahan beberapa 

semester dan lama-kelamaan mereka mulai mengikuti gaya hidup orang-orang 

kota. Gaya hidup yang diminati mahasiswa etnis Gayo adalah gaya hidup 

yang modern yang di pengaruhi oleh kebudayaan luar misalnya dalam hal 

berpakaian (pakaian yang mini, ketat, dan berlengan pendek) dan mahasiswa 

tersebut mulai sering nongkrong di cafe-cafe, jalan-jalan ke mall, makan di 

tempat yang sedang hits, saat berpergian mulai menggunakan make-up, 

mereka tidak memakai jilbab saat keluar rumah, bahkan pergaulan merekapun 

sudah tidak terbatas yang bertentangan dengan syari’at Islam.   

2. Ada beberapa penyebab terjadinya perubahan pada gaya hidup mahasiswa 

etnis Gayo yaitu lingkungan tempat tinggal, penghasilan orang tua, keinginan 

untuk mengikuti trend atau mode terbaru, teman sepergaulan, pengaruh media 

massa, dan pengaruh teknologi, dimana memudahkan mahasiswa untuk 

mengikuti gaya hidup yang modern. 

3. Perubahan gaya hidup (life style) dalam mode berbusana pada mahasiswa 

etnis Gayo di Kota Medan memiliki dampak poitif dan negatif  diantaranya: 
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 Dampak positif yang dapat dikemukakan penulis menurut informan adalah    

mahasiswa lebih percaya diri, adanya kepuasan batin yang dirasakan 

mahasiswa saat mengenakan pakaian, menaikkan status sosial mahasiswa di 

lingkungan kampus ataupun diluar kampus dan mahasiswa tidak ketinggalan 

zaman dengan perubahan-perubahan yang baru. 

 Dampak negatif yang dapat di kemukakan penulis adalah mahasiswa selalu 

merasa kekurangan dengan uang bulanannya, adanya niat jahat terhadap orang 

lain untuk berniat memanfaatkan,, mengirit makanan untuk membeli pakaian 

terbaru, hilangnya identitas diri sebagai status seorang mahasiswa atau 

pelajar, mahasiswa menghilangkan nilai sopan santun dengan menggunakan 

pakaian mode terbaru. 

 

5.2 Saran 

1.  Sebagai seorang mahasiswa yang pastinya akan menjadi seorang pendidik dan 

penerus bangsa, ada baiknya tetap mengutamakan nilai kesopanan dan 

menggunakan pakaian yang sepatutnya dipakai oleh seorang pendidik. 

2.   Untuk menjadi mahasiswa yang tetap fashion dan berpenampilan menarik, 

tidak harus meninggalkan budaya lama mereka. 

3.   Sebaiknya pertimbangkan terlebih dahulu sebelum membeli pakaian yang 

akan dipakai 
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4.  Jangan mudah terpengaruh dengan budaya asing atau budaya Barat dengan 

menggunakan pakaian yang minim. 

5.   Sebaiknya berhijab, karena berhijab tidak akan mengganggu penampilan 

mahasiswa itu sendiri. 

 


