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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

 Adapun hasil dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh simpulan 

sebagai berikut:  

1. Hasil perolehan data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

162 (71,4%) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam menyusun 

skripsi memiliki tingkat efikasi diri yang sedang, yang mana itu dapat 

diartikan bahwa sebagian mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin mampu 

meyakinkan dirinya untuk menyusun skripsi. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data secara statistik diperoleh hasil dan 

disimpulkan bahwa terdapat 164 (71,3%) mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin dalam menyusun skripsi memiliki tingkat husnuzzhan tinggi. 

Hal tersebut bermakna bahwa sebagian mahasiswa mampu berprasangka 

baik dalam penyusunan skripsi. 

3. Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini, menunjukkan bahwa husnuzzhan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap efikasi diri pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin 

dalam menyusun skripsi dengan hasil R square 0,472 atau 47,2%. Hal 

tersebut bermakna bahwa dari 100%, husnuzzhan memberikan pengaruh 

sebesar 47,2% terhadap efikasi diri pada mahasiswa UIN Antasari 

Banjarmasin dalam menyusun skripsi sedangkan 52,8% lainnya 
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merupakan faktor selain husnuzzhan yang berada diluar ranah penelitian 

ini. 

 

B. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa terdapat 

kekurangan pada penelitian ini. Oleh hal itu, maka peneliti mengajukan saran-

saran yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya: 

1. Untuk Responden  

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek husnuzzhan yang paling 

rendah pada mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam menyusun skripsi ialah 

aspek berprasangka baik kepada sesama manusia. Untuk itu responden  

disarankan lebih mendekatkan diri kepada sesama manusia, seperti dosen 

pembimbing, teman, keluarga, dll. Agar terbangun komunikasi yang baik 

sehingga meminimalisir prasangka buruk dan meningkatkan prasangka baik 

dalam proses penyusunan skripsi.  

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengawasi 

pengisian kuesioner secara langsung agar dapat menjelaskan 

pernyataannya secara rinci. 

b. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan tema yang sama dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh husnuzzhan terhadap efikasi 

diri pada alumni mahasiswa, ditinjau dari jenis kelamin atau usia. 
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3. Untuk Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 

Sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pada tingkat efikasi diri 

mahasiswa dalam menyusun skripsi diperoleh dengan hasil dominan berada pada 

kategori sedang, maka berdasarkan hal itu perlu adanya perhatian dari 

instansi/kampus agar dapat membantu mahasiswa untuk dapat mempertahankan 

dan meningkatkan efikasi yang ada pada dirinya, misalnya dengan mengadakan 

program karantina yang mewajibkan mahasiswa untuk mengerjakan skripsi di 

kampus dengan di kontrol oleh pihak jurusan secara langsung. 

  


