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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat 

pengetahuan tentang jilbab terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial pada 

siswi-siswi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, maka dapat diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

31 siswi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung memiliki pengetahuan yang tinggi 

tentang jilbab, 25 siswi memiliki pengetahuan yang cukup tentang jilbab dan 8 

siswi memiliki pengetahuan yang rendah tentang jilbab apabila dibandingkan 56 

responden lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan tentang jilbab 

pada siswi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung sudah baik. Responden tersebut 

telah mampu mengingat kembali hal-hal yang berkaitan dengan jilbab, yaitu 

pengertian tentang jilbab, hukum memakai jilbab, dalil-dalil yang mengatur 

pemakaian jilbab, golongan yang diperbolehkan melihat aurat perempuan dan 

hikmah atau manfaat memakai jilbab.  
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Setelah pengetahuan maka selanjutnya yaitu tentang pemahaman siswi-siswi 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tentang jilbab, dan didapatkan fakta bahwa 13 

siswi berada pada kategori pemahaman yang tinggi tentang jilbab, 44 siswi berada 

pada kategori pemahaman yang cukup dan 7 siswi berada pada kategori 

pemahaman yang rendah tentang jilbab. Sama seperti pengetahuan tentang jilbab, 

pada pemahaman tentang jilbab responden juga memiliki pemahaman yang baik 

tentang jilbab. Yang artinya, responden tersebut memiliki kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar objek yang diketahui dan dapat menarik kesimpulan 

materi tersebut secara benar. Objek dan materi yang dimaksud adalah pengertian 

tentang jilbab, dalil-dalil dalil-dalil yang mengatur pemakaian jilbab, golongan 

yang diperbolehkan melihat aurat perempuan dan hikmah atau manfaat memakai 

jilbab.  

Tingkat terakhir yang digunakan dalam tingkat pengetahuan tentang jilbab pada 

penelitian ini yaitu aplikasi jilbab. Aplikasi jilbab berdasarkan bagaimana siswi-

siswi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung memakai jilbab pada kehidupan sehari-

hari. Berdasarkan data yang didapatkan bahwa 25 siswi SMA Al-Kautsar Bandar 

Lampung berada pada aplikasi atau penerapan yang tinggi dalam memakai jilbab 

pada kehidupan sehari-hari. 28 siswi berada pada kategori cukup dan 11 siswi 

berada pada kategori rendah. Maka pada aplikasi jilbab responden juga sudah 

menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi dan kondisi sebenarnya, 

yang artinya responden tersebut sudah memakai atau menerapkan jilbab pada 

kehidupan sehari-hari setelah mereka mengetahui dan memahami hal-hal yang 

berkaitan dengan jilbab.  
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Pemasangan foto profil jejaring sosial didapatkan data 19 siswi memakai jilbab 

pada jejaring sosial, 35 siswi menyatakan kadang-kadang memakai jilbab dan 

kadang-kadang tidak memakai jilbab, serta 10 siswi menyatakan tidak memakai 

jilbab. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswi-siswi SMA Al-Kautsar 

Bandar Lampung terkadang memasang foto profil jejaring sosial tidak memakai 

jilbab ataupun memakai jilbab. 

Ke-tiga hasil penelitian tentang tingkat pengetahuan tentang jilbab yang terdiri 

dari pengetahuan, pemahaman dan aplikasi jilbab menunjukkan bahwa tidak 

seluruh responden memiliki pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi jilbab dengan 

kategori yang sama. Meskipun pengetahuan, pemahaman dan aplikasi jilbab pada 

siswi-siswi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tidak selalu berada kategori yang 

sama namun hasil uji korelasi dan regresi menunjukkan hubungan dan pengaruh 

dengan arah yang positif antara tingkat pengetahuan tentang jilbab (pengetahuan, 

pemahaman dan aplikasi jilbab) terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial. 

Hasil korelasi menunjukkan nilai korelasi pengetahuan tentang jilbab terhadap 

pemasangan foto profil jejaring sosial sebesar 0,422 dengan signifikansi 0,00 yang 

artinya memiliki korelasi yang sedang, dan untuk pemahaman tentang jilbab 

sebesar 0,394 dengan signifikansi 0,01 yaitu pemahaman tentang jilbab memiliki 

korelasi yang lemah pada pemasangan foto profil jejaring sosial, serta pada 

aplikasi jilbab memiliki nilai korelasi 0,830 dengan signifikansi 0,00 terhadap 

pemasangan foto profil jejaring sosial yang artinya memiliki korelasi yang kuat 

atau erat. 
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Hasil regresi menunjukkan pengetahuan tentang jilbab memiliki nilai regresi 

sebesar 0,468 dengan signifikansi 0,158 terhadap pemasangan foto profil jejaring 

sosial, pemahaman tentang jilbab memiliki nilai regresi 0,346 dengan signifikansi 

0,409 terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial dan aplikasi jilbab memiliki 

nilai regresi 1,494 dengan signifikansi 0,00 terhadap pemasangan foto profil 

jejaring sosial. dari ke-tiga hasil penghitungan regresi bahwa yang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial hanya 

X3 yaitu aplikasi jilbab dan pengetahuan serta pemahaman tentang jilbab yaitu X1 

dan X2 tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemasangan foto profil 

jejaring sosial (Y). 

Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa hanya aplikaksi jilbab yang memiliki 

pengaruh signifikan terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial, namun ketika 

diuji secara bersamaan dengan menggunakan determinsai dan uji anova 

menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan 

terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial. Hasil determinasi menunjukkan 

bahwa kemampuan tingkat pengetahuan tentang jilbab untuk mempengaruhi 

pemasangan foto profil jejaring sosial yaitu sebesar 71% dan sisanya 29% 

disebabkan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain pengetahuan, 

pemahaman dan aplikasi jilbab. Dan hasil uji anova menunjukkan bahwa F tabel > 

F hitung yaitu 48,972 > 2,76 dengan signifikansi 0,00 < 0,05. 
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Berdasarkan hasil korelasi dan regresi yang didapat, penelitian ini menyimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang jilbab 

terhadap pemasangan foto profil jejaring sosial, maka Ha diterima dan H0 ditolak.  

Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pengetahuan tentang jilbab maka 

pemasangan foto profil jejaring sosial akan selalu memakai jilbab dan sebaliknya 

apabila semakin rendah tingkat pengetahuan tentang jilbab, maka pemasangan 

foto profil jejaring sosial tidak memakai jilbab. 

 

B. Saran  

1. Orang tua dan pihak sekolah diharapkan lebih mampu untuk memberikan 

penjelasan secara baik dan benar tentang hal-hal yang berkaitan tentang 

jilbab baik itu dari pengertian, dalil-dalil, hukum, golongan yang 

diperbolehkan untuk melihat aurat wanita, hikmah atau manfaat memakai 

jilbab dan sebagainya.  

2. Seluruh perempuan muslim diharapkan untuk dapat menambah 

pengetahuan tentang jilbab dan memahaminya serta dapat mengaplikasi-

kan jilbab pada kehidupan sehari-hari dan jejaring sosial. 

3. Pada penelitian ini pengaruh tingkat pengetahuan tentang jilbab terhadap 

pemasangan foto profil jejaring sosial sebesar 71% dan sebesar 29% 

dipengaruhi oleh fakto-faktor lain. Sebagai saran untuk mahasiswa yang 

ingin melakukan penelitian tentang jilbab, sebaiknya mencari faktor-faktor 

lain sebesar 29% yang mempengaruhi pemasangan foto profil jejaring 

sosial, seperti alasan seseorang memakai jilbab dan sebagainya. 


