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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Tingkat dukungan sosial pada santri putri Nurul Furqon dalam 

menghafalkan al-qur’an yang memiliki kategori dukungan sosial tinggi 

sebesar 18,2% sebanyak 10 santri, kategori rendah sebesar 20,0% 

sebanyak 11 santri, dan mayoritas berada  pada kategori sedang dengan 

prosentase 61,8% sebanyak 34 santri, yang artinya santri dalam 

menghafalkan al-qur’an cukup dalam mendapatkan dukungan sosial baik 

dari orang tua, guru, ataupun teman. 

2. Tingkat efikasi diri santri putri Nurul Furqon dalam menghafalkan al-

qur’an yang memiliki kategori efikasi diri tinggi sebesar 0% sebanyak, 

kategori rendah sebesar 16,4% sebanyak 9 santri, dan mayoritas berada  

pada kategori sedang dengan prosentase 83,6% sebanyak 46 santri, yang 

artinya santri putri Nurul Furqon cukup yakin terhadap kemampuannya 

dalam menghafalkan al-qur’an. 

3. Ada dua dasar pengambilan keputusan hipotesis berdasarkan 

perbandingan r hitung dengan r tabel dan berdasarkan nilai probabilitas. Dari 

hasil uji korelasi berdasarkan tabel r, diperoleh r tabel sebesar 0,3445 dan 

r hitung diperoleh nilai  sebesar 0,505 berarti reliabel, artinya r tabel < r hitung 

(0,3445<0,505) pada taraf signifikansi 1% atau 0,01. Berdasarkan nilai 



108 
 

probabilitas sebesar 0,000 < 0,01 maka H0 ditolak dan H1 diterima, 

sehingga hipotesis yang benar adalah terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara dukungan sosial dengan efikasi diri dalam menghafal 

al-qur’an santri putri Nurul Furqon Wetan Pasar Besar Malang. Artinya 

apabila santri putri Nurul Furqon yang sedang menghafalkan al-qur’an 

mendapatkan dukungan sosial tinggi, maka efikasi diri akan semakin 

tinggi pula, dan begitu juga sebaliknya.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

dari penelitian ini beberapa hal yang dapat disarankan peneliti antara lain: 

1. Untuk mendapatlkan hasil yang penelitian yang lebih mendalam, untuk 

peneliti selanjutnya dianjurkan menggunakan penelitian kualitatif jika 

meneliti tentang efikasi diri. 

2. Juga dapat menggunakan variabel lain yang dianggap bisa lebih 

berpengaruh bagi efikasi diri. 

3. Perlu dicari aspek mana yang paling berpengaruh bagi efikasi diri dan 

dukungan sosial. 

 


