
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Sesuai dengan maksud serta tujuan penelitian yaitu mengetahui 

“bagaimana Makna Jilbab bagi Pengguna Jilboobs Mahasiswi Universitas Islam 

Bandung”, maka diperoleh keismpulan yang dijabarkan sesuai pertanyaan 

penelitian yang ada, antara lain : 

 

1. Motif Pengguna Jilboobs Mahasiswi Universitas Islam Bandung 

Para informan menyatakan bahwa motif mereka dalam menggunakan gaya 

busana Jilboobs adalah keinginan untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT, 

dengan mulai menggunakan jilbab walaupun dengan gaya jilboobs namun 

setidaknya sudah dapat lebih baik dari sebelumnya ketika belum sama sekali 

menggunakan jilbab. Motif lain yakni karena adanya dorongan dari orang tua 

sehingga membuat informan ingin memenuhi perintah orang tuanya untuk 

menggunakan jilbab walaupun masih menggunakan gaya busana jilboobs, serta 

adanya dorongan dari teman – teman para informan yang sudah menggunakan 

jilboobs sebelumnya sehingga para informan tertarik untuk menggunakan 

kerudung, terlebih gaya busana jilboobs  yang terlihat simpel. Dari semua 

pernyataan informan dapat terbagi menjadi motif sosiologis, motif teologis, motif 

ekstrinsik, dan motif intrinsik. Begitu pula dengan dua account motif menurut 
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Schutz yaitu in order to motive yang merujuk pada masa depan dan because 

motive yang merujuk pada masa lalu. 

 

2. Makna Jilboobs Mahasiswi Universitas Islam Bandung 

Para informan memaknai jilboobs yang digunakannya yaitu sebagai 

tahapan untuk menjadi lebih baik, mereka menyadari bahwa penggunaan 

jilbabnya memang belum sesuai dengan aturan agama Islam namun mereka 

menjadikan jilbabnya sebagai step atau tahapan untuk menjadi lebih baik dengan 

harapan mereka akan berjilbab syari nantinya sesuai dengan aturan agama Islam. 

Selain itu jilboobs juga dimaknai sebagai identitas diri bagi seorang muslimah, 

karena dengan para informan menggunakan jilbab walaupun cara penggunaannya 

masih belum sesuai dnegan aturan agama Islam namun mereka dapat dikenal 

sebagai seorang muslimah dan meyakini dengan bejilbab mereka lebih dihargai 

oleh orang lain walaupun gaya busana mereka jilboobs. 

 

3. Perilaku Jilboobs Mahasiswi Universitas Islam Bandung 

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti melihat terdapat dua kategori 

mengenai perilaku jilboobs. Pertama jilboobs biasa yang banyak para perempuan 

menggunakannya karen faktor perkembangan hijabers yang banyak menggunakan 

celana jeans, atasan atau blouse yang masih menunjukan lekukan tubuh terutama 

bagian dada, banyak orang yang tidak menyadari nya karena perilaku ini seperti 

sudah dianggap biasa dalam berbusana jilbab. Yang kedua yaitu jilboobs luar 

biasa yang biasanya penggunanya menggunakan celana jeans atau celana legging 
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yang ketat sehingga memperlihatkan lekukan bokongnya dengan menggunakan 

pakaian atasan yang berbahan sifon sehingga terlihat pakaian dalam ataupun 

menggunakan kaos streach sehingga sangat memperlihatkan lekukan tubuh 

penggunanya. 

 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Saran yang peneliti ajukan bagi siapa saja yang ingin meneliti hal 

serupa, agar bisa memilih narasumber yang sudah mempunyai banyak 

pengalaman, sehingga penelitian menjadi absah. Karena penelitian 

yang menggunakan studi fenomenologi haruslah mendalam, dimana 

informan sudah berpengalaman dengan ketentuan tertentu. 

2. Untuk penelitian yang akan datang, peneliti lebih baik bisa mengatur 

waktu dengan informan/narasumber agar dapat memanfaatkan  waktu. 

3. Peneliti ingin memberikan saran atau rekomendasi bagi peneliti 

mendatang, untuk lebih rajin membaca studi  literatur yang berkaitan 

dengan hal yang diteliti, sebelum melakukan penelitian. Apakah 

dokumentasi-dokumentasinya mudah di dapat atau tidak, data 

pendukung seperti buku, artikel, dan lain-lainnya.  

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Peneliti ingin memberikan saran bagi pengguna jilboobs Universitas 

Islam Bandung, untuk dapat lebih baik lagi kedepannya dengan 
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meminimalisir penggunaan jilboobs, demi terciptanya citra yang baik 

bagi diri sendiri maupun Universitas Islam Bandung 

2. Peneliti ingin memberikan saran bagi pengguna jilboobs Universitas 

Islam Bandung untuk dapat meningkatkan nilai religius terhadap 

agama islam, tidak mengikuti fashion hijab yang sedang berkembang. 
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