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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 

Bab ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian 

sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil 

penelitian tersebut. Rekomendasi dalam bab ini ditujukan untuk Guru 

BK/Konselor dan peneliti selanjutnya. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas teknik problem solving 

training untuk meningkatkan kebahagiaan siswa di Kelas XI MIA SMA Negeri 2 

Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai 

berikut. 

1) Secara umum kebahagiaan siswa di Kelas XI MIA SMA Negeri 2 

Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015 berada pada kategori sedang. Artinya 

siswa berada pada kondisi kadang-kadang merasakan frekuensi positif 

pada hampir semua aspek kebahagiaan seperti kadang-kadang merasakan 

emosi positif di sekolah, kadang-kadang memiliki hubungan sosial yang 

positif dengan teman dan lingkungan sekolah, kadang-kadang merasa 

terlibat dalam kegiatan di sekolah, kadang-kadang memiliki makna yang 

berharga bagi dirinya dan kadang-kadang pula memiliki pencapaian 

prestasi di sekolah. 

2) Pelaksanaan layanan intervensi untuk meningkatkan kebahagiaan siswa 

Kelas XI MIA 1 SMA Negeri 2 Sumedang Tahun Ajaran 2014/2015 

didasarkan pada indikator paling rendah dalam setiap aspek kebahagiaan. 

Layanan dilaksanakan dalam 9 pertemuan termasuk sesi pretest dan 

posttest. Program intervensi dilaksanakan dengan menggunakan jenis 

bimbingan klasikal. 
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3) Teknik problem solving training tidak efektif dalam meningkatkan 

kebahagiaan siswa di Kelas XI MIA 1 SMA Negeri 2 Sumedang Tahun 

Ajaran 2014/2015. Kendatipun demikian, diperoleh peningkatan pada 

beberapa indikator, di antaranya; bangga terhadap hasil akademis,  

gembira saat di sekolah, berkonsentrasi saat melakukan aktivitas belajar, 

merasa dicintai teman, merasa dihargai oleh teman, memiliki nilai atau 

hal berharga bagi diri dan terakhir adalah mencapai keadaan yang 

diinginkan di sekolah.   

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya Guru BK/Konselor 

meningkatkan kebahagiaan siswa di sekolah agar siswa memiliki jiwa yang sehat, 

tidak mudah stres, memiliki hubungan sosial yang positif, memiliki makna, 

memiliki keterlibatan yang erat dengan aktivitas positif di sekolah, memiliki 

emosi positif dan berprestasi. Selain itu penelitian ini memiliki implikasi bagi 

sekolah agar dapat menyelenggarakan pendidikan yang membahagiakan bagi 

siswa. Implikasi dari penelitian ini juga sangat penting bagi peneliti selanjutnya 

yang memiliki ketertarikan pada dunia psikologi positif guna mengembangkan 

atau menindak lanjuti isu-isu fokus intervensi kepada siswa/konseli dengan 

menggunakan perspektif perilaku individu dalam psikologi positif . 

 

5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian diberikan kepada guru BK/Konselor dan peneliti 

selanjutnya sebagai berikut.  

5.3.1 Guru BK/Konselor 

1) Menurut hasil penelitian, indikator yang dirasakan sulit ditingkatkan 

adalah indikator memiliki tujuan pergi ke sekolah dan mencapai tujuan 

untuk menuju tujuan lain. Dengan demikian, Guru BK/Konselor dapat 

memberikan materi pemberian layanan klasikal untuk meningkatkan 
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kebahagiaan siswa pada indikator tersebut menambah jumlah sesi dan 

memberikan materi yang lebih spesifik. 

2) Berdasarkan hasil penelitian, layanan intervensi hanya menyentuh bagian 

permukaan saja karena jenis layanan yang diberikan adalah klasikal 

sehingga menjadikan siswa sulit untuk diajak mengaplikasikan secara 

langsung teknik problem solving training terhadap permasalahan pribadi, 

dengan demikian, Guru BK/konselor dapat menindaklanjuti masalah 

spesifik yang dialami oleh siswa melalui layanan konseling individual 

atau kelompok berdasarkan jurnal harian dan home assignment yang 

siswa tulis setiap selesai menerima layanan. 

3) Para ahli menyebutkan kebahagiaan akan lebih terbangun jika seseorang 

melakukan hal baik seperti beramal dan menolong orang lain, oleh 

karena itu Guru BK/konselor  dapat menyelipkan beberapa layanan 

dalam bentuk field trip atau kunjungan ke tempat-tempat panti sosial, 

seperti mengajak siswa ke rumah yatim piatu, rumah singgah anak 

jalanan dan tempat panti jompo. Dengan demikian, siswa akan lebih 

bahagia dengan cara bersyukur karena di antara semua masalah yang 

dihadapi oleh siswa, dinilai masih ringan dibanding mereka yang ada di 

tempat-tempat sosial. 

5.3.2 Peneliti Selanjutnya 

1) Menggunakan jenis layanan konseling kelompok atau konseling 

individual agar lebih mengefektifkan pemberian teknik problem solving 

training untuk siswa. 

2) Penggunaan metode penelitian seperi eksperimen kuasi atau tru-

eksperimen guna memperoleh hasil data penelitian yang lebih akurat. 

3) Fokuskan penelitian pada siswa yang benar-benar berada pada kategori 

kebahagiaan rendah. 

4) Berdasarkan hasil beberapa studi tentang problem solving training, 

diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengaplikasikan teknik ini untuk 
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mereduksi perilaku negatif yang spesifik yang dialami oleh siswa, 

misalnya untuk perilaku gangguan kecemasan, perilaku agresif, yang 

buruk dan dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku positif yang 

rendah seperti reliliensi, penyesuaian sosial anak dan meningkatkan 

manajemen belajar siswa di sekolah. 

5) Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebahagiaan 

tidak dapat ditingkatkan secara signifikan menggunakan teknik problem 

solving training, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk 

menggunakan teknik lain yang lebih korelatif seperti misalnya 

menggunakan teknik QOLT (quality of life therapy) (Frisch dalam 

Gunawan, 2010, hlm. 3) yang merupakan pendekatan psikologi positif 

yang memungkinkan untuk meningkatkan kebahagiaan individu, 

kekuatan, dan meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik lagi.  

 


