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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan uraian-uraian yang telah dilakukan pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah 

Palembang memahami bahwa hijab merupakan suatu  perintah oleh Allah 

SWT  yang wajib dilaksanakan oleh seorang perempuan untuk 

menutupnya ke seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan agar  

mereka lebih mudah untuk dikenal dan terhindar dari godaan para lelaki. 

Selain sebuah perintah oleh Allah SWT hijab juga merupakan sebuah 

pembatas antara perempuan dan laki-laki yaitu dengan cara  menutupi 

aurat tersebut  ke seluruh tubuh termasuk  bagian telapak tangan, sampai 

tumit bagian kaki 

2. Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah 

Palembang semakin paham mengenai tentang esensi hijab dan ibadah 

shalat,serta berinteraksi dengan Al-Qur’an yang sebenarnya. Mereka 

berpendapat bahwa hijab dan Al-Qur’an adalah sebuah kewajiban yang 

sama-sama wajib dilakukan sebagai pedoman umat manusia. Dampak 

yang dirasakan dalam berhijab dan membaca Al-Qur’an pun membawa 

mereka ke jiwa semangat ( spirt ) dalam kehidupannya. Selain itu juga 

Pengaruh hijab terhadap interaksi sosial juga dominan sangat berpengaruh 

dalam interaksi sosial karena interaksi sosial adalah sangat berhubungan 
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dengan lingkungan dan kehidupannya, karena apapun bentuknya perilaku 

terbentuk berdasarkan kesadaran dan motivasi yang ingin dituju.  

B. SARAN 

Setelah melalui beberapa proses pembahasan maupun penelitian lapangan 

yang penulis lakukan. Penulis sangat menyarankan kepada seluruh mahasiswa 

atau siapapun yang membaca skripsi terkhusus ummat islam pada umumnya:  

1. agar lebih bersyukur lagi atas segala nikmat yang Allah SWT berikan 

kepada kita semua. Yang tanpa penulis maupun saudara sadari betul 

bahwa dengan berhijab kita meyakini bahwa perintah Allah SWT 

merupakan sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan bagi umatnya. 

Dibuktikan dengan banyaknya penemuan dan manfaat-manfaat yang nyata 

bagi pemakai hijab tersebut selain itu juga hijab membawa kita kepada 

jiwa spiritualitas diri baik itu dalam beribadah kepada Allah SWT, 

berinteraksi dengan Al-Qur’an serta sikap kepedulian sosial yang dapat 

merubah diri kita untuk lebih baik lagi kedepannya.  

2. Penulis menghimbau dan memberikan saran kepada saudara-saudari ku 

sekalian supaya mari kita tingkatkan lebih dalam lagi untuk mempelajari 

ilmu agama yaitu Islam. Tentunya tidak akan pernah merugikan siapapun 

juga. Asalkan yakin, percaya, dan ikhlas karena Allah ta’ala semata.  

3. Penulis sadar betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. 

Teman-teman, saudara ku bisa melanjutkan atau bisa meneliti tentang  

hijab  Untuk skrisinya. Dan bisa dikolaborasikan tentunya. 

 


