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BAB V 

KESIMPULAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan mengenai 

penelitian Perbedaan Tingkat Self-efficacy Mahasiswa Fakulats Psikologi 

dan Sains dan Teknologi-Jurusan Teknik Informatika UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat Self-efficacy Mahasiswa Fakulats Psikologi UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan, hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa Tingkat Self-efficacy Mahasiswa 

Fakulats Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagian 

besar berada pada kategori “sedang”, yaitu sebanyak 16 mahasiswa 

pada kategori tinggi dengan prosentase 38,1%, dan untuk kategori 

sedang terdapat 26 mahasiswa dengan prosentase 61,9%, 

sedangkan  kategori rendah untuk fakultas Psikologi dalam 

penelitian ini tidak ditemukan.   

2. Tingkat Self-efficacy Mahasiswa Fakulats Sains dan Teknologi-

Jurusan TI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan, hasil yang 

diperoleh menunjukkan bahwa Tingkat Self-efficacy Mahasiswa 

Fakulats Sains dan Teknologi-Jurusan TI UIN Maulana Malik 



115 

 

Ibrahim Malangsebagian besar berada pada kategori “sedang”, 

sebanyak 12 mahasiswa pada kategori tinggi dengan prosentase 

23,1%, dan untuk kategori sedang terdapat 40 mahasiswa dengan 

prosentase 76,9%, sedangkan kategori rendah untuk fakultas Sains 

dan Teknologi-jurusan TI dalam penelitian ini tidak ditemukan.   

3. Perbedaan Tingkat Self-efficacy Mahasiswa Fakulats Psikologi dan 

Sains dan Teknologi-Jurusan TI UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Hasil analisa menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat Self-

efficacy Mahasiswa Fakulats Psikologi dan Sains dan Teknologi-

Jurusan TI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan 

perhitungan statistik menggunakan analysis independent sample t-

test pada program SPSS 16.0 for windows, diketahui bahwa : 

F = 2,275 sign (p) = 0,135 > 0,05 (Nilai p lebih besar dari 0,05) t = 

613. Maka H0: diterima dan Ha: ditolak. Jadi tidak ada perbedaan 

tingkat self-efficacy antara mahasiswa Fakultas Psikologi dan Sains 

dan Teknologi-Jurusan Teknik informatika angkatan 2009/2010 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

4. Mahasiswa yang mempelajari dan mengetahui teori-teori tentang 

ilmu yang mereka pelajari belum tentu mengaplikasikan 

pengetahuan dan ilmunya dalam keseharian mereka. 
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B. SARAN 

1. Untuk mahasiswa Fakultas Psikologi dan Sains dan Teknologi- 

Jurusan TI, lebih yakin dengan kemampuan yang dimiliki dan 

yakin mampu menyelesaikan tugas kuliah dengan baik, selalu 

yakin dengan semua kapasitas yang dimiliki sehingga tidak mudah 

ragu dan minder ketika mengerjakan sesuatu. 

2. Untuk pihak Fakultas Psikologi dan Sains dan Teknologi-Jurusan 

TI, untuk memberikan dukungan (seperti memberikan 

pendampingan, bimbingan serta pengarahan) pada para mahasiswa 

sehingga kemampuan  para mahasiswa bisa terolah dengan baik, 

memberikan fasilits-fasilitas yang lebih baik lagi sehingga bisa 

menunjang kemampuan yang dimiliki oleh para mahasiswa dan 

meningkatkan self-efficacy mereka. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, lebih selektif dan cermat lagi dalam 

memilih dan menentukan sampel penelitian yang benar-benar 

sesuai tujuan penelitia.  Dan lebih teliti lagi dalam membuat 

rancanagn penelitian terutama ketika membuat Blue print dan item-

item yang akan digunakan untuk mengukur tingkat self-efficacy 

sehingga item tidak banyak yang gugur dan benar-benar mewakili 

aspek yang diukur. 

 


