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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Kancah Penelitian 

Penelitian tentang kecenderungan bunuh diri ditinjau dari profil 

kepribadian ini dilakukan di wilayah kota Semarang. Semarang 

merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah yang terletak di pesisir pantai 

utara pulau Jawa. Kota Semarang memiliki 16 kecamatan dan 177 

kelurahan. Adapun batas-batas Semarang adalah sebelah utara 

berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Semarang-Ungaran, sebelah timur berbatasan dengan 

Demak, sebelah barat berbatasan dengan Kendal. 

Kota Semarang dipilih karena subjek penelitian yang berhasil 

ditemukan peneliti dan bersedia menjalani serangkaian proses 

penelitian berdomisili di kota Semarang. Selain itu laboratorium yang 

digunakan peneliti untuk melakukan tes EPPS juga terletak di 

Semarang, yaitu Laboratorium Psikodiagnostik Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Pembatasan dalam area 

kota Semarang juga mempermudah peneliti dalam memperoleh data 

yang diperlukan melalui observasi kehidupan sehari-hari subyek.
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B. Persiapan Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan survey awal yang dilakukan peneliti 

guna mendapatkan subyek sesuai kriteria-kriteria yang sudah 

ditentukan sebelumnya oleh peneliti, dan kemudian dilakukan 

perkenalan awal dengan subyek. Survey awal dilakukan pada tanggal 

31 Juli 2015. Dalam mendapatkan dua subyek pertama, peneliti tidak 

mengalami kesulitan dikarenakan subyek merupakan teman peneliti 

sendiri. Namun dalam mendapatkan subyek ketiga, peneliti agak 

mengalami kesulitan karena subyek merupakan teman dari sahabat 

peneliti sehingga memerlukan pendekatan yang lebih ekstra dibanding 

subyek pertama dan subyek kedua. 

Survey awal tanggal 31 Juli 2015, peneliti mendatangi rumah 

subyek pertama yaitu CA. Peneliti melakukan wawancara awal 

kemudian meminta ijin kepada CA untuk menjadi subyek penelitian, 

dan CA menyetujuinya. Subyek kedua yaitu MVA, ia adalah mantan 

pacar dari sahabat peneliti, peneliti mendapat informasi awal mengenai 

MVA berasal dari mantan pacar dari sahabat peneliti. Tanggal 7 

September 2015 peneliti menghubungi MVA melalui pesan elektronik 

untuk meminta ijin guna menjadi subyek penelitian skripsi. Peneliti 

agak mengalami kesulitan ketika hendak menentukan subyek ketiga 

karena belum ada orang yang memenuhi kriteria yang peneliti cari, 

kemudian salah satu sahabat peneliti menghubungi peneliti untuk 

dikenalkan dengan seseorang dengan kriteria yang peneliti cari. Pada 

tanggal 16 November 2015, peneliti bertemu dengan subyek ketiga 

yaitu SM. Peneliti melakukan perkenalan dan pendekatan terlebih 
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dahulu, melakukan wawancara awal dengan maksud menyampaikan 

tujuan pertemuan yang kemudian peneliti meminta ijin kepada SM 

untuk menjadi subyek penelitian. 

Selanjutnya peneliti menentukan CA sebagai subyek pertama, 

MVA sebagai subyek kedua, dan SM sebagai subyek ketiga. Dalam 

melakukan penelitian ini secara resmi, peneliti membuat permohonan 

ijin penelitian yang diajukan kepada Dekan Faklutas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang guna menyelesaikan 

skripsi. Surat ijin penelitian dikeluarkan oleh Faklutas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang akan ditunjukan 

untuk subyek pertama yaitu pada pada tanggal 8 Juni 2015 dengan 

nomor 2882/B.7.3/FP/VI/2015. Surat ijin penelitian dikeluarkan oleh 

Faklutas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang 

akan ditunjukan untuk subyek kedua yaitu pada pada tanggal 8 Juni 

2015 dengan nomor 2884/B.7.3/FP/VI/2015. Surat ijin penelitian 

dikeluarkan oleh Faklutas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang yang akan ditunjukan untuk subyek ketiga yaitu pada pada 

tanggal 8 Juni 2015 dengan nomor 2883/B.7.3/FP/VI/2015. Selain 

surat ijin resmi melakukan penelitian tersebut, peneliti secara pribadi 

membuat surat permohonan ijin ketersediaan menjadi subyek untuk 

ditandatangani masing-masing subyek. 

Dalam persiapan penelitian ini, peneliti juga menyediakan dan 

menggunakan alat-alat yang mendukung guna menunjang selama 

proses peneltian, yaitu meliputi penyusunan pedoman wawancara, 

penyusunan pedoman observasi, alat perekam suara berupa telepon 
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genggam, buku catatan, serta alat tulis. 

 

C. Pelaksanaan Pengumpulan Data 

Penelitian diawali dengan melakukan observasi awal sambil 

pendekatan, kemudian dilanjutkan proses wawancara dan pengisian 

informed consent, dan mengerjakan tes EPPS. 

Peneliti melakukan observasi awal dan pendekatan kepada 

subyek pertama yaitu CA pada tanggal 3-6 Agustus 2015, dilanjutkan 

dengan proses wawancara dan mengisi informed consent pada tanggal 7 

Agustus 2015 pada pukul 19.56 WIB di sebuah café es krim di daerah 

Pleburan sesuai permintaan CA, kemudian peneliti meminta CA untuk 

melakukan tes EPPS di Laboratorium Psikodiagnostik Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 

13 Agustus 2015 pada pukul 11.25 WIB, CA mengerjakan tes EPPS 

selama 1 jam 19 menit 6 detik. 

Peneliti melakukan observasi awal dan pendekatan kepada 

subyek keuda yaitu MVA pada tanggal 14-17 September 2015, 

dilanjutkan dengan proses wawancara dan mengisi informed consent 

pada tanggal 24 September 2015 pada pukul 12.15 WIB di sebuah café 

di Jalan Sisingamangaraja, dan peneliti meminta MVA untuk 

melakukan tes EPPS di Laboratorium Psikodiagnostik Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 

28 September 2015 pada pukul 11.40 WIB, MVA mengerjakan tes 

EPPS selama 1 jam 10 menit 37 detik. 
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Peneliti melakukan observasi awal dan pendekatan kepada 

subyek ketiga yaitu SM pada tanggal 7-9 Desember 2015, dilanjutkan 

dengan proses wawancara dan mengisi informed consent pada tanggal 

14 Desember 2015 pada pukul 17.32 WIB di sebuah café kopi di Jalan 

Sisingamangaraja, dan peneliti meminta SM untuk melakukan tes EPPS 

di Laboratorium Psikodiagnostik Fakultas Psikologi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 21 Desember 2015 pada 

pukul 12.24 WIB, SM mengerjakan tes EPPS selama 1 jam 10 menit 10 

detik.


