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BAB VII 

PENUTUP 

 

7.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, berikut ini adalah kesimpulan hasil 

penelitian mengenai hubungan tipe kepribadian metode MBTI dengan tingkat depresi 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Jurusan Pendidikan Dokter Angkatan 

2015 : 

1. Jumlah sampel penelitian adalah 163 mahasiswa 

2. Dengan menggunakan metode Kendall’s tau b pada program Minitab 16, didapatkan 

hasil bahwa p-value penelitian ini adalah 0.047 sehingga terdapat hubungan antara 

tipe kepribadian metode MBTI dengan tingkat depresi mahasiswa dengan skoring 

Beck’s Depression Inventory II. 

3. Dengan menggunakan metode Chi-Square Test pada program Minitab 16, didapatkan 

hasil bahwa p-value penelitian ini adalah 0.088 sehingga tidak terdapat pengaruh 

antara tipe kepribadian metode MBTI terhadap tingkat depresi mahasiswa dengan 

skoring Beck’s Depression Inventory II. 

4. Pada aspek Mind yang berisi Introverted dan Extraverted, jumlah mahasiswa yang 

berada pada kondisi depresi non-minimal lebih banyak pada tipe Introverted. 

Kemudian, menurut uji faktor resiko Cohort pada program Minitab 16, didapatkan 

hasil bahwa tipe Introverted mempunyai faktor resiko lebih tinggi daripada tipe 

Extraverted. 

5. Pada aspek Energy yang berisi Intuitive dan Observant, jumlah mahasiswa yang 

berada pada kondisi depresi non-minimal lebih banyak pada tipe Observant. 

Kemudian, menurut uji faktor resiko Cohort pada program Minitab 16, didapatkan 

hasil bahwa tipe Observant mempunyai faktor resiko lebih tinggi daripada tipe 

Intuitive. 

6. Pada aspek Nature yang berisi Thinking dan Feeling, jumlah mahasiswa yang berada 

pada kondisi depresi non-minimal lebih banyak pada tipe Feeling. Kemudian, 

menurut uji faktor resiko Cohort pada program Minitab 16, didapatkan hasil bahwa 

tipe Feeling mempunyai faktor resiko lebih tinggi daripada tipe Thinking. 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

KARYA TULIS ILMIAH TIPE KEBRIBADIAN PALING... KAHEXA FIRMAN R



56 
 

7. Pada aspek Tactics yang berisi Judging dan Prospecting, jumlah mahasiswa yang 

berada pada kondisi depresi non-minimal lebih banyak pada tipe Prospecting. 

Kemudian, menurut uji faktor resiko Cohort pada program Minitab 16, didapatkan 

hasil bahwa tipe Propecting mempunyai faktor resiko lebih tinggi daripada tipe 

Judging. 

8. Pada aspek Identity yang berisi Assertive dan Turbulent, jumlah mahasiswa yang 

berada pada kondisi depresi non-minimal lebih banyak pada tipe Turbulent. 

Kemudian, menurut uji faktor resiko Cohort pada program Minitab 16, didapatkan 

hasil bahwa tipe Assertive mempunyai faktor resiko lebih rendah daripada tipe 

Turbulent. 

9. Pada kombinasi Mind dan Energy Aspect, didapatkan hasil melalui uji faktor resiko 

bahwa tipe Introverted Observant mempunyai faktor resiko depresi paling tinggi 

diantara kombinasi yang lain. Dan juga dapat disimpulkan bahwa aspek Mind lebih 

berpengaruh daripada aspek Energy untuk tingkat depresi. 

10. Pada kombinasi Mind dan Nature Aspect, didapatkan hasil melalui uji faktor resiko 

bahwa tipe Introverted Feeling mempunyai faktor resiko depresi paling tinggi 

diantara kombinasi yang lain. Dan juga dapat disimpulkan bahwa aspek Mind lebih 

berpengaruh daripada aspek Nature untuk tingkat depresi. 

11. Pada kombinasi Mind dan Tactics Aspect, didapatkan hasil melalui uji faktor resiko 

bahwa tipe Introverted Prospecting mempunyai faktor resiko depresi paling tinggi 

diantara kombinasi yang lain. Dan juga dapat disimpulkan bahwa aspek Mind lebih 

berpengaruh daripada aspek Tactics untuk tingkat depresi. 

12. Pada kombinasi Energy dan Nature Aspect, didapatkan hasil melalui uji faktor resiko 

bahwa tipe Observant Thinking mempunyai faktor resiko depresi paling tinggi 

diantara kombinasi yang lain. Dan juga tidak dapat disimpulkan manakah yang lebih 

berpengaruh antara aspek Energy dan aspek Nature. 

13. Pada kombinasi Energy dan Tactics Aspect, didapatkan hasil melalui uji faktor resiko 

bahwa tipe Intuitive Prospecting mempunyai faktor resiko depresi paling tinggi 

diantara kombinasi yang lain. Dan juga dapat disimpulkan bahwa aspek Tactics lebih 

berpengaruh daripada aspek Energy untuk tingkat depresi. 

14. Pada kombinasi Nature dan Tactics Aspect, didapatkan hasil melalui uji faktor resiko 

bahwa tipe Feeling Prospecting mempunyai faktor resiko depresi paling tinggi 

diantara kombinasi yang lain. Dan juga dapat disimpulkan bahwa aspek Tactics lebih 

berpengaruh daripada aspek Nature untuk tingkat depresi. 
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7.2 Saran 

7.2.1 Saran kepada Peneliti Selanjutnya 

1. Jumlah sampel penelitian sebaiknya diperbanyak tidak hanya pada satu angkatan 

sehingga hasil yang didapat bisa lebih representatif. 

2. Kriteria inklusi sampel penelitian sebaiknya diperluas agar hasil penelitian yang 

didapat lebih representatif. 

3. Jika peneliti selanjutnya ingin meneliti dengan hal yang sama, maka sebaiknya 

variabel pengaruh depresi yang lain juga diperhatikan agar dapat menghasilkan hasil 

yang lebih objektif 

 

7.2.2 Saran kepada Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

1. Melakukan tes depresi kepada mahasiswa yang menerima pembelajaran di Fakultas 

Kedokteran karena kondisi depresi merupakan kondisi iceberg. 

2. Melakukan upaya preventif dan rehabilitatif pada penderita kondisi depresi bila ada. 

 

7.2.3 Saran kepada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga 

1. Apabila merasa ada suatu masalah diusahakan untuk dibicarakan dengan orang 

terdekat sehingga tidak mengarah kepada kondisi depresi. 

2. Apabila sudah merasa sedang mengalami kondisi depresi silahkan dikonsultasikan 

kepada Departemen Psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah DR. Soetomo. 
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