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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, 

observasi, dan tes EPPS, pada seluruh subjek dewasa awal mengenai 

kecenderungan bunuh diri ditinjau dari profil kepribadian, maka 

diperoleh hasil, yaitu seluruh subjek memiliki needs yang tinggi pada 

need of deference, need of affiliation, need of exhibition, need of 

succorance, need of abasement, dan needs yang rendah pada need of 

dominance, need of endurance, need of heterosexual. 

 

B. Saran 

1. Subjek 

a. Memiliki need of deference yang tinggi sebaiknya belajar 

mengambil keputusan sendiri karena orang lain belum tentu 

paham mengenai subjek, dan lebih memerhatikan diri sendiri 

daripada selalu menuruti harapan orang lain. 

b. Memiliki need of affiliation yang tinggi sebaiknya 

dipertahankan agar subjek memiliki banyak aktivitas bersama 

orang lain atau kelompok yang cocok dengan subjek, sehingga 

subjek terhindar dari pikiran-pikiran yang mengarahkannya 

pada kecenderungan untuk melakukan bunuh diri.
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c. Memiliki need of exhibition yang tinggi sebaiknya menahan diri 

untuk tidak terlalu menonjolkan, memamerkan atau menampilkan  

sesuatu berkenaan dengan dirinya karena tidak semua orang 

menyukai hal tersebut. 

d. Memiliki need of succorance yang tinggi sebaiknya apabila ingin 

dimengerti dan dipahami orang lain, hendaknya juga bisa 

memahami dan mengerti orang lain, sehingga hubungan menjadi 

timbal balik dan komunikasi dua arah. 

e. Memiliki need of abasement yang tinggi sebaiknya 

meminimalisir rasa bersalah agar tidak terlalu menjadi takut 

ketika berbuat salah, dan meminta maaf ketika melakukan 

kesalahan, juga mudah memaafkan ketika orang lain yang 

melakukan kesalahan. 

f. Memliki need of dominance yang rendah sebaiknya lebih selektif 

dan tidak mudah terpengaruh orang lain atau lingkungan sekitar 

karena belum tentu membawa dampak yang positif. 

g. Memiliki need of endurance yang rendah sebaiknya segera 

menyelesaikan pekerjaan atau masalah, jangan dibiarkan 

berlarut-larut agar tidak tertumpuk lagi oleh pekerjaan atau 

masalah yang lain. 

h. Memiliki need of heterosexual yang rendah sebaiknya tidak 

dianjurkan untuk tidak terlalu tertarik dengan lawan jenis, artinya 

perlu menciptakan relasi dengan lawan jenis untuk bertukar 

pikiran, saling sharing, dan memperluas pandangan. 
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2. Masyarakat 

a. Mengarahkan seseorang dengan kecenderungan bunuh diri 

tersebut agar tidak terlalu bergantung pada orang-orang dalam hal 

mengambil keputusan, dan lebih fokus terhadap kepentingan 

dirinya sendiri daripada terus memikirkan tuntutan atau harapan 

dari masyarakat dan lingkungan sekitar yang belum tentu sesuai 

dengan diri dari seseorang dengan kecenderugan bunuh diri. 

b. Tidak memojokkan atau menghindari seseorang dengan 

kecenderungan bunuh diri tersebut, namun mengarahkannya 

untuk melakukan kegiatan yang dapat mengalihkan seseorang 

dengan kecenderungan bunuh bunuh diri tersebut dari pikiran 

untuk melakukan tindakan bunuh diri. 

c. Diharapkan dapat menciptakan lingkungan atau suasana yang 

tidak memicu seseorang dengan kecenderungan bunuh diri 

tersebut agar tidak terpikir untuk melakukan bunuh diri. 

d. Memberikan pandangan dan dukungan bahwa setiap 

permasalahan pasti memiliki solusi dan jalan keluar, tidak dengan 

cara melakukan upaya bunuh diri. 


