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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

pada kondisi yang alamiah. Objek dalam penelitian kualitatif adalah 

objek yang alamiah, sehingga metode penelitian kualitatif sering 

disebut natural setting. Objek yang alamiah adalah objek yang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisi ketika 

peneliti memasuki objek, pada saat berada di objek, dan setelah keluar 

dari objek relatif tidak berubah (Saebani, 2008, h. 122). 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, yaitu 

pengumpulan data yang menggunakan berbagai sumber dan berbagai 

teknik pengumpulan data secara simultan, sehingga diperoleh data 

yang pasti. Pemilihan teknik pengumpulan data secara triangulasi 

tersebut didasarkan pada kriteria data pada penelitian kualitatif tersebut 

merupakan data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang 

sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar 

terlihat ataupun terucap, namun data yang mengandung makna di balik 

yang terlihat dan terucap tersebut (Saebani, 2008, h. 122-123). 

Analisis data pada metode kualitatif bersifat induktif, yaitu 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan kemudian dapat 

dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Analisis data tersebut 

didasarkan didasarkan karena dalam penelitian kualitatif, pengumpulan 
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data tidak dipandu oleh teori, namun dipandu oleh fakta-fakta yang 

ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Dalam hal hasil penelitian, 

metode kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, dan 

yang dimaksud dengan makna adalah data yang sebenarnya, data yang 

pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Saebani, 2008, 

h. 123). 

Terdapat empat dasar filosofis yang berpengaruh dalam 

penelitian kualitatif, yaitu fenomenologis, interaksi simbolik, 

kebudayaan dan antropologi. Dalam penelitian kali ini, peneliti 

menggunakan fenomenologis sebagai dasar filosofis. Suatu pendapat 

mengenai fenomenologis, yaitu bahwa kebenaran sesuatu itu diperoleh 

dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari 

objek yang diteliti. Bagi peneliti yang melakukan penangkapan secara 

profesional, maksimal dan bertanggung jawab akan diperoleh variasi 

refleksi dari objek. Gejala pada objek manusia dapat berupa mimik, 

pantomimik, ucapan, tingkah laku, perbuatan dan lain sebagainya. 

Yang akhirnya, tugas peneliti disini adalah memberikan interpretasi 

terhadap setiap gejala tersebut (Saebani, 2008, h. 123-124). 

 

B. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Usia 15-24 tahun. Usia 15-24 tahun dipilih berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Plummer dkk (2000, h. 219) tentang 
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kecenderungan bunuh diri menyebutkan perilaku bunuh diri banyak 

terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Senada dengan pernyataan di 

atas, Amarullah (2009) mengungkap bahwa kejadian bunuh diri 

tertinggi berada pada kelompok usia remaja dan dewasa muda, yaitu 

15-24 tahun. Jerome (dalam Nazri dkk, 2016, h. 2) juga 

menyebutkan beberapa kasus bunuh diri didominasi orang-orang 

dengan usia dewasa awal dengan rentang usia 15-24 tahun. 

2. Pernah melakukan upaya bunuh diri 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

1.  Tes EPPS (Edward Personal Preference Schedule) 

Tes Edward Personal Preference Schedule (EPPS) adalah tes 

kepribadian yang diturunkan dari teori H. A. Murray yang 

mengukur tingkat individu dalam 15 kebutuhan dan motivasi 

umum, yaitu achievement (ach), deference (def), order (ord), 

exhibition (exh), autonomy (aut), affiliation (aff), intracepion (int), 

succorance (suc), dominance (dom), abasement (aba), nurturance 

(nur), change (chg), endurance (end), heterosexuality (het) dan 

aggression (agg). Tes ini tidak memakai gambar, namun memakai 

sejumlah pernyataan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui tipe-tipe 

motivasi, kebutuhan dan kesukaan pribadi (Trisni dan Primastuti, 

2010, h. 33-35). 
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2.  Observasi 

Observasi yang akan dipakai adalah observasi terus terang 

atau tersamar. Peneliti menyatakan terus terang kepada sumber data 

bahwa ia sedang melakukan penelitian. Mereka yang diteliti 

mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti, akan 

tetapi, dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar 

dalam observasi, hal ini apabila suatu data yang dicari merupakan 

data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan jika dilakukan dengan 

terus terang, peneliti tidak akan diizinkan untuk melakukan 

observasi (Saebani, 2008, h. 186-187). 

3.  Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur 

(semi structured interview) (Saebani, 2008, h. 191). Tujuan 

wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. Peneliti harus mendengarkan secara teliti dan mencatat 

semua yang dikemukakan oleh responden (Saebani, 2008, h. 192). 

 

D. Analisis Data 

1.  Reduksi data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

polanya, karena data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 
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peneliti berada di lapangan, jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit, maka perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data, dengan demikian, data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan (Saebani, 2008, h. 200-201). 

2. Penyajian data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasar apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian 

kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antarkategori dan sejenisnya, yang paling 

sering digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif (Saebani, 

2008, h. 201). 

3.  Conclusion drawing / verification 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah hingga 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan 

data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di 
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lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi 

semakin jelas. Dapat juga berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori (Saebani, 2008, h. 202). 

 

E. Uji Keabsahan Data 

1.  Triangulasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi 

sumber, yaitu mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama (Saebani, 2008, h. 189). Kemudian peneliti 

melakukan intepretasi dengan cara membandingkan hasil intepretasi 

oleh tiga orang ahli (intereter), yaitu Ibu Erna Agustiana Yudiati, 

Bapak George Hardjanta, dan Bapak Christa Vidia Rana Abimanyu. 

Ketiga intereter adalah dosen pengajar di Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 


