
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Adaptasi bahasa dan budaya skala H-Sat dilakukan melalui enam 

tahap, yaitu translasi awal, sintesis terjemahan awal, sintesis oleh 

penilai ahli, uji keterbacaan oleh perwakilan sasaran populasi, 

penerjemahan kembali (back-translation) dan Pilot Study. Setelah 

melaksanakan seluruh tahapan adaptasi bahasa dan budaya, 

proses ini menghasilkan Skala H-Sat yang sudah sesuai dengan 

bahasa dan budaya Indonesia dan merupakan skala bebas budaya.   

2. Uji validasi dilakukan dengan menybarkan skala dan mendapatkan 

responden sebanyak 987 siswa sekolah menengah di Indonesia. 

Penelitian ini, dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, uji daya 

diskriminasi aitem yang menghasilkan koefisien korelasi aitem 

total antara 0.386 hingga 0.751, yang menunjukkan bahwa semua 

aitem pada skala H-Sat memiliki daya beda yang dianggap 

memuaskan. Kedua, uji validitas konstruk menggunakan uji CFA, 

ditemukan bahwa skala final H-Sat mendapatkan hasil fit, yang 

artinya skala H-Sat benar-benar merefleksikan konstruk teoretis 

yang diukur. Ketiga, estimasi reliabilitas, ditemukan bahwa skala 

H-Sat merupakan alat ukur yang reliabel dan reliabilitas konstruk 



pada skala ini mendapatkan hasil keseluruhan di atas 0.7 yang 

berarti Skala H-Sat memiliki konsistensi internal sangat baik, yang 

berarti bahwa semua aitem secara konsisten merepresentasikan 

konstruk laten yang sama. Berdasarkan ketiga tahapan pengujian 

validasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa skala H-Sat 

versi Indonesia terbukti valid dan reliabel dalam mengukur 

kepuasan sekolah menengah pada populasi Siswa Sekolah 

Pendidikan Menengah di Indonesia. 

1. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, peneliti memberikan 

beberapa saran yang didasarkan dari evaluasi penelitian. Saran yang 

diberikan dapat digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya, saran tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Responden dalam penelitian ini yang masih belum terwakilkan 

pada setiap provinsi yang ada di Indonesia, oleh karena itu 

diharapkan untuk proses uji validasi pada penelitian adaptasi ke 

dalam bahasa dan budaya Indonesia setidaknya mendapatkan 

responden dari setiap provinsi yang ada.  

2. Untuk pengembangan penelitian, peneliti menyarankan pada 

penelitian lanjutan untuk mendapatkan bukti validitas lainnya dari 

skala H-Sat versi bahasa Indonesia. Misalkan dengan melakukan 

uji validitas konkuren dengan membandingkan skala H-Sat versi 



Indonesia dengan skala yang mengukur indikator kesejahteraan   

psikologi untuk mengevaluasi skala yang versi Indonesia.
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