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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

       Penulis berkesimpulan bahwasanya di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur adanya beragam style jilbab yang berbeda di kalangan 

remaja muslimah. Dan ada motivasi yang dari remaja muslimah yang sama dan 

berbeda mengenai motivasi menggunakan style jilbab. 

1. Style jilbab remaja di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timur yaitu, jilbab syari’i, jilbab syar’i kekinian, jilbab pashmina, jilbab 

pashmina inner, jilbab pashmina plisket, jilbab instan bergo dan jilbab 

bella/segi empat 

2. Faktor-faktor yang memotivasi remaja di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi 

Kabupaten Kolaka Timur menggunakan jilbab. Berdasarkan hasil dari 

penelitian pada bab IV, ada beberapa motivasi  yang membuat remaja  

menggunakan style jilbab di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten 

Kolaka Timur yaitu motivasi intrinsik meliputi, merasa cantik menggunakan 

jilbab, mampu membeli jilbab dengan berbagai style, merasa nyaman jika 

menggunakan jilbab, sudah siap dan konsiten menggunakan jilbab. Adapun 

motivasi ekstrinsik meliputi, kewajiban agamana akan menutup aurat, 

dorongan orang tua atau keluarga, sekolah atau kampus, meniru idola atau artis 

dan teman atau sahabat 
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5.2 Saran 

       Sehubung dengan hasil penelitian yang dilakukan , kiranya penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Orang Tua 

       Pendidikan yang paling utama adalah pendidikan yang didapat dari kedua 

orang tua. Sedangkan guru pendidikan yang lainnya hanya sekedar pembantu jadi 

seperti apa anak itu dewasa adalah orang tua yang menetukan sehingga 

peranannya orang tua sangatlah penting untuk mendidik anak menjadi seorang 

remaja muslimah yang diharapkan oleh agama Islam. 

2. Sekolah atau kampus 

       Sekolahan atau kampus merupakan sebuah lembaga pendidikan yang 

didalamnya mengatur segala aktivitas kesiswaan atau kemahasiswaan. Termasuk 

didalamnya menggunakan jilbab.Oleh sebab itu maka diharapkan sekolah atau 

kampus yang ada di Kelurahan Atula Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka 

Timur terutama yang berlandaskan Islam agar menerapkan jilbab yang sesuai 

dengan syariat agama Islam. 

3. Bagi Remaja 

       Remaja adalah masa dimana seseorang mencari jati diri, carilah jati diri yang 

membuat masa peralihan dari kanak-kanak menuju remaja tidak salah jalan. 

Pelajari agama dengan rasa haus dan selalu ingin tahu kebenaran agar hidup 

sesuai aturan ajaran agama Islam. 

4. Saran selanjutnya juga diberikan kepada calon peneliti berikutnya dalam 

bahasan yang sama, agar dalam menentukan rumusan masalah semakin 
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spesifik dan khusus. Supaya terdapat keseimbangan dalam keilmuan yang telah 

diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


