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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, dan PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, 

maka dapatlah diambil kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu bagai 

berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat diketahuai bahwa 

peranan dukungan sosial terhadap self efficacy mahasiswa sangat 

berperan penting dalam membangun keprcayaan diri dan keyakinan 

diri, karena dorongan dan rangsangan yang diberikan oleh orang 

sekitar membuat mahasiswa semakin bersemangat dalam proses 

penyelesaian meskipun itu terbilang rumit dan susah. Keyakinan yang 

dimiliki untuk dapat menyelesaiakan studi di Fakultas Ushuluddin 

Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon jurusan BKI 

disebabkan karena adanya banyak dorongan dan tekanan dari orang 

sekitar menyebakan mereka memilki semangat dan kepercayaan dalam 

menyelesaikan studi dengan cepat. 

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat dikethaui bahwa 

dampak dari dukungan sosial orang tua terhadapa self efficacy 

mahasiswa adalah dampak yang sangat positif karena dapat 

meningkatkan kinerja mahasiswa dalam menyusun skripsi. Selain itu 

dukungan yang di terima dari orang tua, keluarga, dan teman membuat 

mahasiswa tidak merasakan kesendirian dalam  menghadapi, serta 

mahasiswa lebih menikmati proses menyusun skripsi, mahasiswa juga 

dapat lebih bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh dalam 

menyusun dan menyelesaikan skripsi.  
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B. Saran 

Setelah dicermati serta menarik kesimpulan maka guna melengkapai 

hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran dan masukan 

berdasarkan data yang terlihat dilapangan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa penanaman keyakinan akan kemampuan diri itu 

penting, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi. Karena 

dengan adanya keyakinan yang tertanam dalam diri akan 

menumbuhkan semangat tinggi yang akan berimbas pada proses 

penyelesaian yang tepat waktu. Semakin tinggi dukungan sosial 

yang diberikan, maka semakin tinggi pula tingkat self efficacy yang 

ditimbulkan. 

2. Bagi dosen pembimbing, diharapkan memiliki kedekatan yang baik 

dengan mahasiswa agar dukungan sosial yang didapatkan berjalan 

dengan baik. 

C. Penutup 

Dengan mengucap alhamdulilah penulis telah mengahiri penelitian 

yang tertuang dalam skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih 

kepada dosen pembimbing yang telah membimbing saya selama ini dan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat 

saya sebutkan satu persatu. Sebagai manusia biasa, tentunya dalam 

penulisan skripsi ini masih sangat banyak terdapat kesalahan dan beberapa 

hal yang masih belum terpenuhi, baik dari segi bahasa, penyusunan 

kalimat dan hal yang lainnya. Karena itu untuk kesmpurnaan penelitian 

selanjutnya, penulis menghasrpkan kritikan yang membangun demi 

kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang 

 

 

 

 

 


