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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 Pada Bab III ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, yakni alur 

penelitian dari mulai pendekatan penelitian yang diterapkan, instrumen yang 

digunakan, tahapan pengumpulan data yang dilakukan, hingga langkah-langkah 

analisis data yang dijalankan. 

3.1 Pendekatan, Metode dan Teknik Penelitian 

3.1.1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang 

memungkinkan dilakukannya pencatatan berupa angka-angka, pengolahan 

statistik, struktur dan percobaan kontrol (Sukmadinata, 2008, hlm. 53). 

Pendekatan kuantitatif dimaksudkan untuk memperoleh data numerical berupa 

presentase kebahagiaan siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Sumedang dan keefektifan 

teknik problem solving training untuk meningkatkan kebahagiaan siswa Kelas XI 

MIA SMA Negeri 2 Sumedang. 

Metode yang dilakukan digunakan dalam penelitian adalah metode 

eksperimen yaitu pra-eksperimental design. Penelitian menggunakan metode pra-

eksperimen, yaitu metode penelitian eksperimen yang desain dan perlakuannya 

seperti eksperimen tetapi tidak ada pengontrolan sama sekali (Sugiyono, 2008). 

Desain penelitian One-Group Pretest-Postest Design yaitu desain eksperimen 

dengan memberikan pretest sebelum dan posttest sesudah diberikan perlakuan 

eksperimen kepada kelompok subjek. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar teknik problem-solving dapat meningkatkan kebahagiaan siswa. 

Desain yang digunakan akan digambarkan pada gambar sebagai berikut. 

O1 X O2 

 

Keterangan: 

O1 : nilai pre test (sebelum dilakukan treatment) 
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X : eksperimen/tindakan (treatment) 

O2 : nilai post test (setelah dilakukan treatment) 

        (Sugiyono, 2010) 

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian tidak langsung 

dengan menggunakan angket yang disebarkan kepada siswa. Angket yang 

digunakan merupakan angket kebahagiaan yang telah digunakan oleh peneliti 

sebelumnya yaitu Karina, (2012) di SMA Pasundan 2 Bandung Kelas X Tahun 

Ajaran 2011-2012.  

 

3.2 Lokasi, Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sumedang. Populasi dalam 

penelitian ini adalah siswa Kelas XI MIA SMA Negeri 2 Sumedang Tahun Ajaran 

2014/2015. Hasil observasi selama praktik salah satu tugas mata kuliah, 

menunjukkan adanya ketidakbahagiaan dilihat dari ciri-ciri siswa yang murung 

dan tidak bersemangat. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive. Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa Kelas XI MIA 1 SMA Negeri 2 

Sumedang. Kelas XI MIA 1 memiliki kedudukan skor rata-rata persentil terendah 

dibandingkan dengan kelas lain. Dengan demikian Kelas XI MIA 1 SMA Negeri 

2 Sumedang dipilih sebagai kelas sampel penelitian. 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Kebahagiaan 

Beberapa istilah kebahagiaan menurut para ahli diantaranya adalah 

authentic happiness, happiness, subjective well-being dan flourishing. Diener 

(2009) mengartikan kebahagiaan dengan istilah subjective well-being, yaitu 

evaluasi subjektif seseorang mengenai kehidupan termasuk konsep-konsep seperti 
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kepuasan hidup, emosi menyenangkan, fulfillment, kepuasan terhadap area-area 

seperti pernikahan, pekerjaan, tingkat emosi negatif yang rendah. 

Samways (1997, hlm. 4) menjelaskan bahwa kesehatan dan kebahagiaan 

muncul atas hal yang terjadi dalam hidup atau dalam tubuh. Sepanjang kebutuhan 

dasar untuk merasa aman dan nyaman bertemu, dan individu tidak terancam oleh 

orang lain secara fisik maupun emosional, individu dapat merasa bahagia dan 

sehat. 

Berdasarkan konsep flourishing  terdapat beberapa ahli yang 

mengemukakan pendapat berbeda tentang komponen yang membangun 

kebahagiaan. Huppert & So (Hone, Schofield & Duncan, 2014, hlm. 67) 

menyajikan komponen kebahagiaan flourishing diantaranya competence, 

emotional stability, engagement, meaning, optimism, positive emotion, positive 

relationships, resilience, self-esteem, dan vitality. 

Berbeda dengan Keyes (2002, dalam Hone, Schofield & Duncan, 2014, hlm. 

65) yang menyajikan lebih dari 5 komponen flourishing diantaranya adalah afek 

positif, tujuan hidup, penerimaan diri, afek positif yang bermakna bahagia, 

kontribusi sosial, integrasi sosial, pertumbuhan sosial, penerimaan sosial, 

koherensi sosial, penyesuaian lingkungan, pertumbuhan individu, autonomi dan 

terakhir kepuasan hidup. 

Sementara itu, Seligman (2011, dalam Hone, Schofield & Duncan, 2014, 

hlm. 69) dengan singkatan PERMA-nya menyajikan konsep kebahagiaan yang 

terdiri atas 5 elemen yaitu positif (positive emotions), keterlibatan (engagement), 

yang ketiga adalah kebermaknaan hidup (meaning of life), hubungan sosial positif 

(positive relationship) dan prestasi (accomplishment) yang kemudian 

diungkapkan dengan istilah well-being. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang kebahagiaan di atas, masing-

masing pakar memiliki konstruk komponen yang berbeda-beda dalam 

mendefinisikan kebahagiaan. Dalam setiap pengertian menunjukkan penekanan 

pada kondisi positif dan evaluasi subjektif individu tentang keseluruhan hidupnya. 
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Kesimpulannya, kebahagiaan adalah kondisi positif individu yang ditandai 

dengan dirasakannya emosi positif, adanya keterlibatan dalam aktivitas yang 

disukai, memiliki hubungan sosial yang positif, merasakan kebermaknaan hidup 

dan mencapai prestasi. Definisi yang dipaparkan tersebut cenderung pada definisi 

yang diusung oleh Seligman (2011) pada teori well-being yang diringkas dengan 

istilah PERMA. 

Pengertian kebahagiaan dalam penelitian ini adalah penilaian siswa Kelas 

XI MIA SMA Negeri 2 Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015 terhadap pernyataan 

tentang kondisi positif dirinya meliputi emosi positif, keterlibatan dengan aktivitas 

belajar, hubungan sosial yang positif, kebermaknaan hidup dan pencapaian 

prestasi di sekolah. 

Berikut ini merupakan aspek kebahagiaan menurut Seligman (2011) dan 

telah disesuaikan dengan indikator kebahagiaan siswa menurut beberapa ahli.  

1) Aspek emosi positif adalah pengalaman siswa dalam merasa baik selama 

di sekolah. Indikator pada aspek emosi positif diantaranya: (1) gembira 

saat berada di sekolah; (2) memiliki harapan untuk sukses; dan (3) 

bangga terhadap hasil akademis. 

2) Aspek keterlibatan adalah peristiwa dari tingginya konsentrasi, 

kegembiraan dan ketertarikan siswa pada aktivitas belajar. Indikator pada 

aspek keterlibatan diantaranya: (1) berkonsentrasi saat belajar; (2) 

tertarik untuk belajar; dan (3) gembira saat belajar. 

3) Aspek hubungan sosial positif adalah keyakinan bahwa siswa 

dipedulikan, dicintai, dihargai dan dianggap penting oleh orang lain di 

sekolah. Indikator dari aspek hubungan sosial positif ini diantaranya: (1) 

merasa dipedulikan orang lain di sekolah; (2) merasa dicintai orang lain 

di sekolah; (3) merasa dihargai orang lain di sekolah; dan (4) merasa 

dianggap penting oleh orang lain di sekolah. 

4) Aspek kebermaknaan adalah penghayatan siswa dalam menemukan 

sesuatu yang berharga atau penting bagi dirinya, dimana hal tersebut 
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memberikan alasan untuk menjalani kehidupan di sekolah dan 

menjadikannya sebagai tujuan untuk dicapai di sekolah. Indikator pada 

aspek kebermaknaan diantaranya: (1) memiliki nilai yang berharga bagi 

diri; (2) memiliki alasan untuk bersekolah; dan (3) memiliki tujuan untuk 

dicapai di sekolah. 

5) Aspek prestasi adalah keberhasilan siswa mencapai keadaan yang 

diinginkan di sekolah dan mencapai kemajuan menuju tujuan lain. 

Indikator dari aspek prestasi diantaranya: (1) mencapai keadaan yang 

diinginkan di sekolah; dan mencapai kemajuan menuju tujuan lain. 

 

 

 

3.3.2 Problem-solving Training 

Problem-solving merupakan konsep yang merujuk pada suatu proses untuk 

menemukan solusi pada permasalahan yang spesifik (D’Zurilla & Nezu, 2010, 

hlm. 199). D’Zurilla & Nezu (1990, dalam Chinaveh, 2010, hlm. 303) 

mengungkapkan bahwa problem-solving memiliki strategi coping yang mampu 

meningkatkan kompetensi umum dan adaptasi terhadap kehidupan nyata. 

Problem-solving memiliki beberapa dimensi dalam strategi penyelesaian masalah, 

diantaranya problem-solving orientation dan problem-solving style.  

Dzurilla & Nezu (2010, hlm. 206) mengungkapkan bahwa strategi untuk 

melakukan coping dalam problem-solving ini dinamakan problem-solving 

training. Problem-solving training merupakan strategi coping serbaguna yang 

meningkatkan fungsi adaptif dan well-being positif, serta mereduksi dampak 

negatif dari berbagai macam masalah.  

Dari pemaparan asumsi tersebut, maka problem-solving training dapat 

digunakan dalam berbagai masalah di kehidupan sehari-hari. Sebagaimana yang 

dikatakan oleh Dzurilla & Nezu (2010, hlm. 207) kemampuan problem-solving 

berkorelasi positif dengan kompetensi perilaku seseorang (seperti keterampilan 
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sosial, performa akademik dan performa pekerjaan) dan fungsi psikologis (seperti 

afeksi positif, self-esteem dan kebahagiaan hidup). 

Problem-solving merupakan salah satu cara agar seseorang mampu 

memiliki emosi positif sehingga dapat berkontribusi terhadap kebahagiaan (Carr, 

2004, hlm. 16). Hal ini dikemukakan juga oleh Smith (2003, hlm. 322) 

“historically, in whatever way intelligence has been defined, problem solving has 

been viewed as an important part of the definition and as a fundamental element 

of cognitive well-being”.  

Problem-solving training dalam penelitian ini adalah layanan yang 

diberikan oleh Guru BK/Konselor kepada siswa Kelas XI MIA SMA Negeri 2 

Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015 untuk memiliki keterampilan dalam proses 

penyelesaian masalah, meningkatkan fungsi adaptif dan well-being positif, serta 

mereduksi dampak negatif dari berbagai macam masalah.  

Berikut tahap-tahap pelaksanaan teknik problem-solving menurut D’Zurilla 

& Nezu (2010) diantaranya sebagai berikut:  

Initial Structuring (sesi ini bertujuan untuk mengenalkan problem solving 

training kepada konseli); Problem Definition and orientation (sesi ini bertujuan 

untuk menggambarkan alasan mengapa situasi yang dihadapi konseli merupakan 

suatu masalah dan membuat tujuan yang realistis dan objektif untuk mengarahkan 

usaha pemecahan masalah selanjutnya);  

Generation of Alternatives (sesi ini bertujuan untuk membuat, menggunakan 

beberapa prinsip pengungkapan pendapat (brainstorming), merumuskan solusi 

yang memungkinkan agar ide solusi yang paling efektif segera dapat 

diidentifikasi);  

Decision Making (sesi ini bertujuan untuk membuat analisis dari setiap 

alternatif solusi, mengidentifikasi, lalu menimbang konsekuensi positif dan 

negatif yang akan dihadapi agar selanjutnya dapat mengembangkan rencana solusi 

secara keseluruhan);  
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Solution Implementation and Verification (sesi ini bertujuan untuk 

melaksanakan solusi yang telah direncanakan, memonitor, mengevaluasi 

keefektifan solusinya, dan segera memperbaikinya jika solusi yang dilaksanakan 

tidak efektif); dan  

Guided Practice (sesi ini bertujuan untuk memaksimalkan kecakapan dalam 

aplikasi sikap dan keterampilan problem solving, dan memfasilitasi pengalihan 

dan generalisasi sikap dan keterampilan problem solving  terhadap beberapa 

permasalahan yang terjadi saat ini maupun yang akan datang dalam lingkungan 

sehari-hari). 
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3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Jenis Instrumen 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatan pengumpulan data (Arikunto, 2005, hlm. 24). Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian adalah kuesioner/angket dengan menggunakan 

model skala Likert, yaitu angket dengan skala pilihan jawaban yang terdiri dari 5 

alternatif pilihan jawaban Tidak Sesuai (TS), Kurang Sesuai (KS), Ragu-ragu (R), 

Sesuai (S) dan Sangat Sesuai (SS). 

3.4.2 Kisi-Kisi Instrumen Kebahagiaan 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

kebahagiaan yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Karina (2012) 

di SMA Pasundan 2 Kelas X Tahun Ajaran 2011-2012 (izin penggunaan 

terlampir). Berikut kisi-kisi instrumen untuk mengungkap kebahagiaan siswa 

SMA Negeri 2 Sumedang yang disajikan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kebahagiaan 

Aspek Indikator No.Item 
Jumlah 

Total 

Emosi Positif 

Memiliki harapan untuk sukses 1, 21, 32  3 

Bangga terhadap hasil akademis 2, 12, 33  3 

Gembira saat di sekolah 3, 13, 34  3 

Keterlibatan 

Berkonsentrasi saat melakukan 

aktivitas belajar 

14, 22, 

35  

3 

Gembira saat melakukan aktivitas 

belajar 

15, 23, 

36  

3 

Tertarik untuk belajar 4, 24, 37  3 

Hubungan 

Sosial Positif 

Merasa dipedulikan teman 5, 16, 38  3 

Merasa dicintai teman 6, 25, 39  3 

Merasa dihargai teman 7, 26  2 

Merasa dianggap penting oleh 

teman 

8, 17, 27, 

40 

4 

Kebermaknaan 

Memiliki nilai atau hal yang 

berharga bagi diri 

18, 28, 

41 

3 

Memiliki alasan untuk bersekolah 9, 19, 42 3 

Memiliki tujuan untuk dicapai di 

sekolah 

20, 29, 

43 

3 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Penelitian Kebahagiaan 

Aspek Indikator No.Item 
Jumlah 

Total 

Prestasi 

Mencapai keadaan yang diinginkan 

di sekolah 

10, 30, 

44 

3 

Mencapai kemajuan menuju tujuan 

lain 

11, 31, 

45 

3 

Jumlah 45 

 

3.4.3 Pedoman Skoring  

Instrumen penelitian dibuat dalam bentuk pernyataan positif untuk 

mengetahui tingkat kebahagiaan siswa. Item pernyataan kebahagiaan dibuat dalam 

bentuk alternatif respon subjek dengan pilihan jawaban yang terdiri dari Tidak 

Sesuai (TS), Kurang Sesuai (KS), Ragu-ragu (R), Sesuai (S) dan Sangat Sesuai 

(SS). Untuk menentukan kedudukan subjek dalam tingkat kebahagiaan, dilakukan 

teknik pengolahan data dengan menggunakan rumus skor ideal. Penentuan skor 

untuk setiap alternatif pilihan jawaban, dilakukan secara aposteriori, yaitu 

kemungkinan skor bagi setiap kemungkinan jawaban didasarkan atas hasil uji 

coba (Subino, 1987, hlm.124).  

3.4.4 Uji Coba Alat Ukur 

Pengembangan angket dilakukan melalui tiga tahap pengujian sebagai 

berikut. 

1) Uji Skala Likert 

Uji skala Likert ini dilakukan atas tujuan untuk melihat ketepatan skala dan 

menghasilkan pola setiap item pernyataan (Subino, 1987). Hasil uji skala 

menunjukkan terdapat 9 butir item yang tidak dapat dihitung dikarenakan tidak 

adanya nilai 0 yang dipilih oleh semua sampel dalam item nomor tersebut. Nomor 

yang tidak valid tersebut diantaranya adalah; 1, 31, 33, 34, 41, 42, 43, 44, dan 45. 

Masing-masing item-selain item yang tidak valid diatas, memiliki pola skala yang 

berbeda sesuai hasil perhitungan uji skala (terlampir). 

2) Uji Validitas Rasional 
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Uji validitas rasional bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

instrumen dari segi bahasa, konstruk, dan isi. Penimbangan atau uji validitas 

rasional dilakukan oleh dosen ahli yang dilakukan dengan meminta pendapat 

dosen ahli untuk memberikan penilaian pada setiap item dengan kualifikasi 

Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM). Item yang diberi nilai M merupakan 

item yang dapat digunakan dan item yang diberi nilai TM memiliki dua 

kemungkinan untuk tidak digunakan atau dilakukan revisi.  

Hasil uji validitas rasional menunjukkan bahwa sebagian besar item layak 

digunakan dengan syarat beberapa revisi untuk konstruk bahasa item yang kurang 

tepat berdasarkan saran para ahli. Jumlah item yang diujicobakan berjumlah 36 

item. Total 36 item tersebut merupakan hasil pengujian uji skala. Dan uji validitas 

menunjukkan 36 item tersebut valid dalam arti layak digunakan. 

3) Uji Validitas Empiris 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen (Arikunto, 2005, hlm. 78). Pengujian validitas butir item yang 

dilakukan dalam penelitian adalah seluruh item yang terdapat pada angket 

kebahagiaan. Pengujian validitas butir item dengan menggunakan bantuan 

program SPSS 16.0. Untuk menguji validitas instrumen digunakan rumus dari 

validitas sebagai berikut.  

    

  





2222 )()()()(

))(()(

YYnXXn

YXXYn
rxy  

Keterangan:  rxy  =  koefisien korelasi suatu butir/item 

N  =  jumlah subyek 

X  =  skor suatu butir/item 

Y  =  skor total 

      (Arikunto, 2005, hlm. 72) 
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Item dinyatakan valid jika memiliki koefisien validitas signifikan pada total 

aspek maupun total perangkat instrumen, dengan nilai probabilitas (p-value) lebih 

kecil 0.05 (p-value < 0.05). 

Berdasarkan hasil uji validitas empirik instrumen kebahagiaan siswa 

menunjukkan 36 item dinyatakan valid dengan tingkat kepercayaan 95%.  

4) Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas berkenaan dengan ketepatan hasil pengukuran. Suatu instrumen 

memiliki tingkat realibilitas yang memadai, jika instrumen tersebut digunakan 

untuk mengukur aspek yang diukur beberapa kali hasilnya sama atau relatif sama. 

Uji realibilitas menggunakan rumus Cronbach Alpha (α) melalui tahapan sebagai 

berikut. 

a) Mencari varians semua item dengan menggunakan rumus berikut. 

   
     

(  ) 
 

 
 

Keterangan: 

∑x = jumlah skor 

∑x = jumlah kuadrat skor 

N = banyaknya sampel 

b) Menghitung nilai realibilitas atau r hitung (r11) dengan menggunakan rumus 

berikut. 

r
11

=  (
 

   
) ( 

    

   
) 

Keterangan: 

r
11 

= realibilitas tes yang dicari 

∑a12 = jumlah varian skor tiap-tiap item 

a12 = varians total 

n = banyaknya soal 

  (Arikunto, 2005, hlm. 239) 

Proses uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software 

SPSS 16.0 for Windows. Nilai r kemudian dikonsultasikan dengan rtabel (rkritis). 
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Bila rhitung dari rumus di atas lebih besar dari rtabel maka butir tersebut valid, dan 

sebaliknya. Dapat juga dilihat dari kriteria korelasi sebagai berikut. 

Antara 0,800 – 1,00 : sangat tinggi 

Antara 0,600 – 0,800 : tinggi 

Antara 0,400 – 0,600 : cukup 

Antara 0,200 – 0,400 : rendah 

Antara 0,00 – 0,200 : sangat rendah  

Hasil dari uji reliabilitas pada angket ini sebesar 0,993. Angka reliabilitas 

menunjukkan kategori sangat tinggi, dengan demikian instrumen kebahagiaan 

siswa dapat menghasilkan data yang konsisten dan dapat digunakan oleh peneliti 

sebagai alat pengungkap gambaran kebahagiaan siswa Kelas XI MIA SMA 

Negeri 2 Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

3.5 Langkah-Langkah Penelitian 

Berikut dipaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian pra-

eksperimen. 

3.5.1 Pre-test (Tes Awal) 

Penyebaran angket dilakukan di Kelas XI MIA SMA Negeri 2 Sumedang 

Tahun Ajaran 2014/2015. Kegiatan dilakukan sebagai tes awal (pre-test) dan 

untuk mendapatkan data tentang gambaran umum kebahagiaan remaja. 

3.5.2 Treatment (Perlakuan) 

Rancangan intervensi teknik problem solving training dalam meningkatkan 

kebahagiaan siswa disusun berdasarkan hasil pre-test kebahagiaan siswa Kelas XI 

MIA SMA Negeri 2 Sumedang. 

3.5.3 Post-Test (Tes Akhir) 

Pelaksanaan post-test dilakukan setelah melaksanakan perlakuan. Post-test 

diberikan seperti halnya pre-test yaitu berupa angket yang sama. Post-test 

diberikan dalam rangka melihat adanya perubahan tingkat kebahagiaan siswa  

setelah diberikan treatment (perlakuan). 
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3.6 Teknis Analisis Data 

Pada penelitian dirumuskan tiga pertanyaan penelitian, masing-masing 

perrtanyaan penelitian dijawab secara berututan dengan cara sebagai berikut. 

1) Pertanyaan pertama mengenai gambaran umum kebahagiaan siswa Kelas XI 

MIA SMA Negeri 2 Sumedang. Pertanyaan pertama ini dijawab dengan 

persentase pengolahan data hasil pre-test. Perolehan persentase merupakan 

hasil jawaban siswa mengenai kebahagiaan yang terbagi menjadi tiga kategori 

yaitu, bahagia, cukup bahagia dan tidak bahagia. Pengkategorian diperoleh 

dengan menggunakan rumus rentang sebagai berikut: 

a. Menghitung skor maksimal ideal (  ), diperoleh, 153,9 

b. Menghitung skor minimal ideal (  ), diperoleh, 36 

c. Menentukan banyaknya kelas interval yaitu kategori tinggi, sedang, dan 

rendah sehingga banyaknya kelas adalah 3 

d. Menentukan panjang interval kelas 

Rumus untuk menentukan panjang interval kelas adalah sebagai berikut: 

  
     

 
  

  
        

 
  

        

e. Menentukan batas interval setiap kategori, sebagai berikut: 

                                           

         

        

                                          

           

       

                                          

= 114,6+39,3 

=153,9  
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Dari hasil perhitungan diperoleh kategori kebahagiaan siswa sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Kategorisasi, Jumlah dan Persentase Kebahagiaan Siswa 

Interval Kategori  f Persentase  

114.6-153.9 Tinggi 49 44% 

75.3-114.5 Sedang 62 56% 

39.3-75.2 Rendah 0 0% 

 

Kategori dalam Tabel 3.2 di atas memiliki interpretasi sebagai berikut: 

Tabel 3.3 

Interpretasi Kategori Kebahagiaan Siswa 

Rentang 

Skor 
Kategori Deskripsi 

≥ 114,5 tinggi 

Skor siswa hampir tinggi pada semua indikator dan 

aspek kebahagiaan. Siswa memiliki frekuensi 

merasakan emosi positif yang sering, sering 

menikmati dan terlibat dalam aktivitas yang 

disukainya, di sekolah memiliki hubungan sosial 

yang positif, merasakan hidupnya memiliki makna 

dan mencapai tujuan yang membuatnya bangga. 

75 – 114,5 Sedang 

Frekuensi kebahagiaan siswa dalam setiap aspek 

tidak semuanya tinggi. Terdapat beberapa aspek 

yang rendah sehingga siswa tidak dikatakan 

memiliki kebahagiaan yang tinggi. Dalam kategori 

sedang ini berarti siswa kadang-kadang merasakan 

emosi positif di sekolah, kadang-kadang merasakan 

keterlibatan dalam melaksanakan aktivitas di 

sekolah, kadang-kadang memiliki hubungan sosial 

positif di sekolah, kadang-kadang memiliki makna 

di sekolah dan kadang-kadang memiliki pencapaian 

prestasi di sekolah. 
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Tabel 3.3 

Interpretasi Kategori Kebahagiaan Siswa 

Rentang 

Skor 
Kategori Deskripsi 

≤ 75 Rendah 

Skor siswa pada hampir setiap aspek rendah. 

Menunjukkan jarangnya siswa merasakan emosi 

positif, jarang menikmati dan terlibat dalam 

aktivitas yang disukai, kurang memiliki hubungan 

sosial yang positif di sekolah, kurang memiliki 

makna dalam hidup serta kurang memiliki motivasi 

untuk berprestasi bagi dirinya sendiri. 

 

2) Pertanyaan penelitian yang kedua yaitu rancangan teknik problem solving 

training untuk meningkatkan kebahagiaan siswa. Program disusun 

berdasarkan hasil pengolahan data pretest siswa Kelas XI MIA SMA Negeri 

2 Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015. Setelah disusun, program kemudian 

diujikan oleh 3 orang pakar bimbingan dan konseling guna menguji 

kelayakan dari keseluruhan program yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

intervensi. 

3) Pertanyaan penelitian ketiga mengenai keefektifan teknik problem-solving 

training dirumuskan ke dalam hipotesis “teknik problem solving training 

efektif untuk meningkatkan kebahagiaan siswa”. Untuk mengetahui 

keefektifan intervensi dapat diketahui dengan melalui tahap-tahap pengolahan 

dan analisis data dengan metode kuantitatif. Berikut uji statistik yang 

dilakukan dalam proses pengujian efektivitas. 

a) Uji Normalitas 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk menguji sampel berasal dari populasi 

yang normal (Susetyo, 2010, hlm. 144). Uji normalitas ini juga dilakukan untuk 

mengetahui sampel telah dapat mewakili populasi atau tidak. Data yang diuji 

adalah data pretest dan posttest. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan bantuan software SPSS 16.0 for windows dengan uji 
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statistika kolmogorov-smirnov menggunakan taraf signifikansi 5%. Terdapat 

hipotesis yang digunakan pada uji normalitas, sebagai berikut. 

Ho : Data pretest dan posttest kelas eksperimen berdistribusi normal 

H1 : Data pretest dan posttest kelas eksperimen berdistribusi tidak normal. 

 Dengan kriteria pengujian sebagai berikut : 

Jika Fhitung  ≥  FTabel, berarti Tidak Homogen 

Jika Fhitung  ≤  FTabel, berarti Homogen 

b) Homogenitas 

Jika data dari pretest dan posttest berdistribusi normal maka dilanjutkan 

dengan uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui sama atau tidaknya variansi kedua populasi. Uji homogenitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS 16.0 for windows 

menggunakan uji Levene’s test, dengan taraf signifikansi 5%. Terdapat hipotesis 

yang digunakan pada uji homogenitas, sebagai berikut. 

    : Data pretest dan posttest kelas eksperimen homogen. 

    : Data pretest dan posttest kelas eksperimen tidak homogen. 

(Sugiyono, 2011, hlm. 275) 

c) Uji kesamaan dua rata-rata 

Setelah diketahui varian kedua kelompok homogen, maka pengolahan data 

dilanjutkan dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t. Uji-t 

dimaksudkan untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara dua rata-rata 

(mean) yang berpasangan. Dalam penelitian ini uji t dilakukan dengan 

menggunakan bantuan software SPSS 16.0 for windows.  

d) Uji Gain 

Untuk mengetahui peningkatan skor rata-rata kebahagiaan siswa, dilakukan 

perhitungan rata-rata Gain yang dinormalisasi dengan rumus sebagai berikut : 

awaltesskormaksimumskor

awaltesskorakhirtesskor
g
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Untuk mengetahui klasifikasi peningkatan hasil intervensi dari hasil 

perhitungan N-gain tersebut, skor yang telah diperoleh kemudian 

diinterpretasikan pada Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 

Interpretasi Nilai Gain yang Dinormalisasi 

Nilai <g> Klasifikasi 

<g>   0,7 Tinggi 

0,7 > <g>   0,3 Sedang 

<g> < 0,3 Rendah 

(Hake, 1998) 

 


