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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Modernisasi mampu menggeserkan makan mengenai hijab yang 

tadinya sebagai kebutuhan dan simbol keagamaan, justru kini lebih 

mencerminkan unsur fesyen. Media massa dalam hal ini majalah menjadi 

salah satu wadah dimana memberikan informasi yang terbaru mengenai tren 

perkembangan jaman khususnya mode hijab. Hal ini tentu membuat 

muslimah untuk dapat mengaktualisasikan diri. Halaman Fashion tepatnya 

rubrik Mode dalam majalah Dewi Juli 2014 mencoba menggambarkan 

kepada masyarakat bagaiman tren fesyen hijab yang sedang berkembang 

sekarang ini, dimana mitos-mitos pada hijab yang selama ini identik dengan 

keagamaan dan perempuan Islam. 

 

V.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil representasi terhadap hijab dalam majalah 

Dewi edisi Juli 2014, dimana representasi ini dilakukan berdasarkan 

tataran makna denotasi dan konotasi, maka didapat kesimpulan 

sebagai berikut. Pertama, majalah ini menunjukkan bagaimana hijab 

digunakan sebagai kebutuhan fesyen bukan lagi sebagai bagaian dari 

keagamaan. Kedua, menjadi muslimah modern dengan mengikuti 

perkembangan mode dapat menunjukkan eksistensi diri. Ketiga, 

hijab bukan lagi sekedar kebutuhan dan simbol keagamaan, bukan 
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sekedar fesyen yang dikenakan, bukan hanya dapat mengaktualisasi 

diri bagi penggunanya. Melainkan hijab juga menjadi bagian dari 

sebuah gaya hidup. 

Bentuk pertama dibahas dalam Hijab sebagai Fesyen, yang 

menjelaskan bagaimana sekarang ini hijab digunakan. Bukan lagi 

memandang hijab menjadi bagian dari sekedar beribadah atau 

menutup tubuh melainkan hijab dibuat semenarik mungkin dengan 

mengikuti tren yang sedang berkembang. Tatanan hijab juga tak 

sekedar dikenakan menutupi kepala melainkan memiliki beraneka 

ragam model yang dapat disesuaikan dengan pakaian dan kondisi. 

Tak ketiunggalan riasan wajah yang melengkapi tren fesyen hijab 

menjadi semakin menarik karena membuat penggunanya menjadi 

terlihat lebih cantik, segar, bahkan elegan. 

Bentuk kedua dibahas pada bagian hijab sebagai komoditas 

yang menjelaskan mengenai tren fesyen hijab yang semakin banyak 

diminati dan semakin memiliki nilai jual. Dimana nilai guna dari 

busana muslim dan hijab sendiri kini semakin diperhitungkan lagi 

dengan meningkatnya peminat sehingga bergeser menjadi nilai tukar, 

yang mana disebut sebagai proses komoditas. Penawaran harga yang 

tinggi tak mengurungkan niat untuk dapat tetap berpenampilan dan 

mengikuti tren fesyen yang sedang berkembang. Sebab apa yang 

dikenakan dan menempel pada tubuh lebih dapat meperlihatkan kelas 

dan identitas seseorang. 
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V.2. Saran 

Adapun saran bagi penelitian selanjutnya adalah lebih 

mengkaji fenomena fesyen dalam komunikasi khususnya yang 

melekat dengan unsur keagamaan, karena dengan mengkaji 

fenomena mengenai fesyen dalam komunikasi yang melekat dengan 

unsur keagamaan, diharapkan dapat membuka bagaimana media 

menggambarkan hal terkait kepada masyarakat luas sehingga dapat 

dipahami secara sosial. Penggunaan metode analisis semiotika 

Roland Barthes hendaknya lebih digali dan diterapkan dalam 

berbagai produk media massa lainnya seperti teks berita tertulis, 

sinetron, film, talk show, dsb. Penelitian ini perlu dilanjutkan secara 

mendetail dengan literatur tambahan agar hasil penelitian ini lebih 

sempurna dalam memandang representasi hijab dalam suatu media 

massa. 
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