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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hubungan Tingkat 

Kecemasan dan Resiliensi dengan Kejadian Impostor Phenomenon Pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun 2022, dengan total 

sampel sebanyak 102 responden, dapat disimpulkan bahwa:  

a. Karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dibedakan berdasarkan 

usia, jenis kelamin dan angkatan. Berdasarkan usia, responden terbanyak 

didapatkan dari usia 20 tahun yaitu sebanyak 34 responden (34,3%). 

Berdasarkan jenis kelamin, responden wanita lebih banyak dibandingkan 

pria dengan jumlah 72 responden (72,7%). Responden diambil dengan 

jumlah yang sama pada setiap angkatan yaitu sebanyak 33 responden. 

b. Pada variabel kecemasan didapatkan perolehan responden tertinggi pada 

kategori State Anxiety ringan sebanyak 40 responden (40,4%) dan Trait 

Anxiety berat sebanyak 40 responden (40,4%). Untuk variabel resiliensi, 

didapatkan 86 (86,9%) responden mendominasi pada kategori resiliensi 

tinggi, serta untuk variabel Impostor Phenomenon sebesar 57 (57.6%) 

responden berada pada kategori Impostor Phenomenon tinggi. 

c. Terdapat hubungan yang bermakna antara kecemasan tipe State Anxiety 

dengan kejadian Impostor Phenomenon pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun 2022 dengan P-value sebesar 0,005 

dan R-correlation sebesar 0,303. 

d. Terdapat hubungan yang bermakna antara kecemasan tipe Trait Anxiety 

dengan kejadian Impostor Phenomenon pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun 2022 P-value sebesar 0,000 dan R-

correlation sebesar 0,582. 

e. Terdapat hubungan yang bermakna antara Resiliensi dengan kejadian 

Impostor Phenomenon pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran UPN Veteran 
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Jakarta Tahun 2022 P-value sebesar 0,016 dan R-correlation sebesar -0,273. 

f. Dari keseluruhan variabel yang diteliti, kecemasan tipe Trait Anxiety 

memiliki pengaruh dan menjadi variabel paling dominan dalam 

memengaruhi terjadinya Impostor Phenomenon pada Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPN Veteran Jakarta Tahun 2022 melalui hasil analisis 

multivariat menggunakan regresi logistik berganda. 

 

V.2 Saran 

V.2.1 Bagi Responden 

a. Agar meningkatkan literasi terkait konsep Impostor Phenomenon sehingga 

mampu mengenali dan melakukan tindakan preventif perasaan sebagai 

Impostor. 

b. Melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja yang dilakukan sehingga 

mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri. 

c. Mencari sosok “mentor” dalam bidang akademik maupun non akademik 

agar dapat berdiskusi secara terbuka serta mendapatkan arahan ketika 

menemui kesulitan. 

d. Mempertahankan resiliensi diri yang tinggi untuk menjaga kesehatan fisik 

serta mental dengan menerapkan pola hidup sehat. 

e. Meningkatkan literasi dan kesadaran diri terkait rasa cemas yang dimiliki 

serta mampu mencari pertolongan ke tenaga professional seperti psikiater 

dan psikolog apabila diperlukan. 

 

V.2.2 Bagi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta 

a. Adanya pelaksanaan screening kecemasan, resiliensi dan Impostor 

Phenomenon secara periodik kepada mahasiswa serta melakukan 

sosialisasi terkait fenomena yang umum terjadi dan dirasakan oleh 

mahasiswa. 

b. Adanya wadah dan pendampingan psikologis terhadap mahasiswa secara 

fokus dan berkelanjutan terkait pengelolaan kesehatan mental dan 

pengembangan diri. 

c. Pengelolaan sistem pendidikan kedokteran melalui kurikulum, metode 
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penilaian, program kerja serta lingkungan belajar yang mendukung dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya manajemen emosi, 

adaptasi dan resiliensi agar dapat terciptanya lulusan dengan IQ, EQ dan 

AQ yang seimbang.  

 

V.2.3 Bagi Peneliti 

a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan dengan metode 

kualitatif agar mendapatkan hasil pembahasan yang lebih luas dan 

mendalam secara holistik.  

b. Penelitian longitudinal juga dapat dipertimbangan agar dapat menjelaskan 

perjalanan impostor serta coping mechanism yang diterapkan oleh setiap 

individu dalam menghadapi fenomena Impostor.  

c. Penelitian lainnya juga diharapkan mempertimbangkan untuk melakukan 

penelitian meggunakan faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap 

tingkat Impostor Phenomenon. 

 


