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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu;  

1. Pada variabel intensitas menonton tayangan program religi Islam 

“Assalamualaikum Cantik” mempunyai koefisien regresi yang positif dan 

signifikan terhadap gaya berpakaian muslimah trendi, dengan diperoleh nilai 

sebesar 29,8%, sisanya sebesar 70.2% dipengaruhi oleh faktor lain. hal ini 

menunjukan apabila intensitas menonton tayanagn program religi 

“Assalamualaikum Cantik” makin tinggi, maka gaya berpakian muslimah trendi 

juga makin tinggi. 

2. Pada variabel sikap berpakaian muslimah mempunyai hasil yang positif dan 

signifikan terhadap gaya berpakaian muslimah trendi, di peroleh dengan nilai 

sebesar 66,7%, sisanya sebesar 33.3% dipengaruhi oleh faktor lain. hal ini 

menunjukan apabila sikap berpakaian muslimah positif, maka gaya berpakaian 

muslimah trendi juga makin tinggi. 

3.  Perubahan gaya berpakaian muslimah trendi pada kalangan mahasiswi 

Universitas Islam Indonesia dipengaruhi oleh variasi dari intensitas menonton 

tayangan program religi Islam “Assalamualaikum Cantik” dan sikap berpakaian 

muslimah diperoleh sebesar 37,4%, sedangkan sisanya sebesar 62,6% dipengaruhi 

oleh variabel lainnya di luar model penelitian ini. Hal ini menunjukan bahwa 

apabila perubahan gaya berpakaian muslimah trendi pada kalangan mahasiswi 

Universitas Islam Indonesia dipengaruhi oleh variasi dari intensitas tayangan 

program religi islam “Assalamualaikum Cantik” dan sikap berpakaian muslimah 

cukup rendah dibandingan dengan pengaruh oleh variabel lainnya. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. 

Dikarenakan masih terdapat beberapa keterbatasan antara lain: 
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1. Saat penyebaran kuesioner peneliti harus memilih atau menentukan responden 

setidaknya responden sudah mengetahui atau pernah menonton program acara 

Assalamualaikum Cantik. Hal ini menyebabakan adanya kesulitan tersendiri 

dikarenakan tidak semua responden yang diteliti mengetahui program acara  

Assalamualaikum Cantik. 

2. Sulitnya peneliti dalam mengumpulkan data dikarenakan harus mengetahui serta 

menyesuiakan mahasiswi masuk atau keluar jam responden kuliah. 

3. Objek penelitian yang diambil oleh peneliti hanya sebatas pada satu fakultas saja 

yakni Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya yang hanya terbagi dalam empat 

jurusan : Psikologi, Ilmu Komunikasi, Bahasa Inggris dan Hubungan 

Internasional saja sehinggah masih sangat mungkin dikembangkan lebih lanjut 

lagi. 

4. Kurangnya pengetahuan peneliti dalam ilmu statistika, sehinggah peneliti merasa 

kesulitan untuk menghitung hasil temuan penelitian dengan menggunakan 

program SPSS. Karena peneliti tidak mendapatkan mata kuliah statistika. 

C. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Sehubungan dengan hasil penelitian ini, maka pihak Trans TV sebagai stasiun TV 

yang menayangkan acara program religi Islam “Assalamualaikum Cantik” untuk 

meningkatkan kualitas acaranya, misalnya dengan menambahkan durasi tayangan 

dan pemakaian selebriti sebagai endosernya yang mampu mempengaruhi audience 

atas tujuan dari tayangan program acara tersebut. 

2. Sebaiknya dalam mengikuti gaya berpakaian dilakukan pemilihan yang tepat pada 

busana yang akan digunakan, jika pemilihan dilakukan secara tepat diharapkan 

mampu mengkomunikasikan seseorang tersebut secara baik dikhalayak umum 

atas pekaian yang mereka kenakan. 

3. Selanjutnya kalangan mahasiswi dalam menggunakan gaya berpakaian tidak 

berlebihan, dikarenakan jika berlebihan dan tidak menyesuaikan dengan 
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keadaannya dikhawatirkan akan menajadi beban tersendiri dan akan menggangu 

mereka dalam berkomunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




