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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Pada subjek pertama, memahami cadar sebagai suatu hal yang sunnah, 

yang apabila dia melakukannya akan mendapatkan pahala. Sedangkan pada 

subjek kedua memahami cadar sebagai suatu hal yang boleh, dan merupakan 

sebuah pilihan mau menggunakannya atau tidak. Keputusan subjek pertama dalam 

menggunakan cadar dipengaruhi oleh pemahaman yang dia dapatkan ketika 

mengikuti kajian tentang cara berpenampilan seorang wanita, dan didukung oleh 

keluarganya, serta memiliki motivasi agar orang tuanya tidak terjerumus ke dalam 

neraka karena penampilannya. Sedangkan pada subjek kedua, keputusannya 

dalam menggunakan cadar adalah karena ketidaknyamanannya dengan 

penampilan dirinya sebelum bercadar yang belum sesuai Islam. Dan subjek kedua 

pernah mengalami mimpi bahwa dirinya merasa nyaman ketika menggunakan 

cadar dalam setiap aktivitas. Pada subjek pertama, dapat istiqomah menggunakan 

cadar sejak 25 Juni 2017 sampai sekarang. Sedangkan pada subjek kedua 

menggunakan cadar sejak akhir Juni 2017-Januari 2018. 

Pada masing-masing subjek memiliki penyesuaian diri yang berbeda. 

Masing-masing subjek sudah dapat membuat hubungan yang baik dengan orang-

orang dan lingkungan disekitarnya. Pada subjek pertama, dapat menjalin 

hubungan baik dengan lingkungan meskipun dengan penampilan dirinya yang 

bercadar dan berbeda dengan kebanyakan temannya yang bercadar. Sedangkan 

pada subjek kedua meskipun dengan teman-temannya dapat berinteraksi dengan 

baik, dan tidak merasa terganggu ketika berinteraksi dengan menggunakan cadar.
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Namun dirinya memiliki kekhawatiran terhadap respon orang lain 

(pelanggannya) ketika dirinya menggunakan cadar dalam berjualan, dan 

subjek kedua juga merasa khawatir akan mengganggu interaksi dengan 

pelanggan ketika bercadar, dan dirinya juga merasa panas ketika berjualan 

dengan menggunakan cadar. Oleh karena itu subjek kedua sekarang memilih 

untuk melepas cadarnya. 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perempuan Bercadar 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi perempuan bercadar dapat 

menyesuaikan diri dengan baik di lingkungannya. Serta dapat bersikap 

istiqomah dalam keputusannya untuk menggunakan cadar. Dan dapat 

menerima dengan terbuka segala respon positif maupun negatif yang diberikan 

oleh lingkungan kepada perempuan bercadar. 

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Gresik 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan seluruh civitas akademika 

Universitas Muhammadiyah Gresik tetap senantiasa dapat menerima secara 

terbuka  setiap civitas akademika perempuan yang menggunakan cadar. 

3. Bagi Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi mahasiswa senantiasa dapat 

menerima keberadaan mahasiswi yang bercadar. Serta dapat menjalin 
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hubungan baik tanpa menjadikan suatu perbedaan penampilan sebagai 

permasalahan dalam berinteraksi. 

4. Bagi Masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi masyarakat dapat menerima 

keberadaan perempuan yang bercadar dengan baik, sama seperti anggota 

masyarakat pada umumnya. Dan tidak memberikan stigma negatif kepada 

perempuan yang bercadar. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian dengan topik yang sama namun menggunakan subjek 

penelitian secara luas, tidak hanya berfokus di Universitas Muhammadiyah 

Gresik. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan 

topik yang lain yang berhubungan dengan perempuan bercadar 

 

 


