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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa 

busana bagi remaja Desa Klaseman memiliki tiga pemaknaan. Adapun 

pemaknaan menurut mereka sebagai berikut: 

1. Busana sebagai penutup aurat, bagi remaja muslimah Klaseman busana 

memiliki makna sebagai hijab atau penutup bagian tubuh wanita yang 

dilarang dilihat oleh lawan jenis, namun mereka tetap memperhatikan dalam 

hal berpenampilan sehingga tidak terlihat sebagai remaja yang kuno. 

2. Busana sebagai identitas dan aktualisasi diri, selain sebagai penutup aurat 

busana memiliki makna sebagai identitas bagi pemakainya. Dalam hal ini 

bagi wanita yang mengenakan jilbab dan busana yang menutupi bagian-

bagian tubuh tertentu dapat disimpulkan ia adalah wanita muslimah. Selain 

menunjukkan identitas melalui busana, remaja Klaseman merasa dirinya eksis 

dalam beraktifitas dan bergaul bila ditunjang dengan dengan pakaian yang 

fasionable. Karena sifat remaja pada umumnya memang selalu ingin 

mengaktualisasikan dirinya dan media yang dipilih ialah melalui busana. 

Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan mengenai pengaruh 

media internet terhadap remaja muslimah Desa Klaseman dalam mengakses 

informasi mengenai perkembangan dunia fashion terbaru. Dalam hal ini ada 
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beberapa situs internet yang menjadi tempat pelarian remaja Klaseman dalam 

mencari informasi tentang model busana terbaru, di antaranya sebagai berikut: 

1. Youtube, situs ini menjadi salah satu rujukan yang sangat efektif dalam 

mencari informasi dan gaya terbaru tentang busana bagi remaja muslimah 

desa Klaseman. Dengan segala kecanggihan situs youtube ini remaja 

Klaseman benar-benar memanfaatkan untuk menambah wawasan mengenai 

trend fashion modern. Karena situs ini bisa diunggah dan disimpan dalam 

memori telepon genggam untuk ditonton dalam waktu tertentu. Kelebihan 

inilah yang tidak dimiliki oleh televisi yang membuat youtube lebih unggul, 

meskipun keduanya sama-sama memiliki konten audio visual. 

2. Fashion blogging, selanjutnya situs yang menjadi rujukan bagi remaja 

muslimah Klaseman adalah fashion blogging. Berbeda dengan youtube situs 

ini memiliki keunikan tersendiri sehingga remaja-remaja sangat gemar 

terhadap situs tersebut dalam mengakses informasi tentang busana. Yang 

membuat maraknya fashion blogging ini juga berasal dari mudahnya fashion 

blogger mengakses dan membuat blog secara gratis. Fashion blogging saat 

ini juga sangat digemari karena setiap orang dapat mengakses blog secara 

cuma-cuma dan mudah. Blog yang disajikan itu dapat di kreasikan dan di 

desain se-kreatif mungkin oleh pemilik akun blog, sehingga dapat menarik 

para pembacanya. 
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B. Saran 

Mengkaji tentang perkembangan teknologi mutahir yaitu media internet 

mengajak kita untuk meninjau kembali tentang keberhasilan manusia modern 

dalam mendengungkan rasionalitas, benarkah manusia modern saat ini telah 

benar-benar bebas dari mitos dan menjadi manusia rasional. Atau bahkan mitos 

kembali mendominasi pemikiran kita dengan bungkus yang lebih canggih dan 

mengerikan yaitu dengan hadirnya internet. Sehingga segala aspek kebutuhan 

manusia mampu dikendalikan dengan internet termasuk busana dan pada ahirnya 

pengkerdilan terhadap potensi yang kita miliki sebagai homo saphien akan 

berlangsung. Hal serupa bisa diminimalisir dengan membatasi penggunaan media 

internet, serta memberikan pemahaman bagi generasi muda. 


