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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan atas dasar hasil pengamatan peneliti di kelas XI PMS 1 SMK PGRI 2 

Kediri, diperoleh informasi bahwa sebagian siswa masih memiliki tingkat kepercayaan diri yang 

rendah yang ditunjukkan dalam sikap siswa yang kurang yakin dengan kemampuannya, takut ketika 

ditunjuk untuk menjelaskan kembali materi yang diberikan, malu dalam 

menunjukkan/mengungkapkan ide-ide dalam berdiskusi, kurang berambisi dan masih bergantung 

dengan orang lain. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu teknik yang akan digunakan yaitu 

teknik cinema therapy. Permasalahan penelitian ini adalah apakah teknik cinema therapy efektif untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas XI PMS 1 SMK PGRI 2 Kediri?. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui efektifitas penggunaan teknik cinema therapy untuk meningkatkan kepercayaan diri 

siswa kelas XI PMS 1 SMK PGRI 2 Kediri.Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kuantitatif, teknik penelitian Pre-Eksperimen Desain dengan bentuk desain One Group Pretest 

Posttest Design. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 29 siswa dari kelas XI PMS 1 SMK 

PGRI 2 Kediri. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling, 

dengan kriteria siswa yang memiliki kepercayaan diri rendah yang berjumlah 8 siswa. Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan uji paired sample t-test. Penelitian ini dilakukan dalam 5 

tahap, yaitu: pretest, melakukan teknik cinema therapy sebanyak 3 kali, dan posttest. Sedangkan 

pengukuran dilakukan dengan menggunakan skala kepercayaan diri. Penelitian ini menggunakan 

instrumen berupa RPLBK, Film/cinema, dan skala kepercayaan diri.Kesimpulan hasil penelitian ini 

adalah teknik cinema therapy efektif untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa XI PMS 1 SMK 

PGRI 2 Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019. Hal tersebut dilihat dari hasil uji paired t-test diperoleh 

nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,01 (< 0,05) dan hasil thitung 5,884 dengan derajat kebebasan (df) 7 

dipeoleh nilai ttabel 2,306 sehingga dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan: (1) Tujuan pokok penggunaan 

teknik cinema therapy adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. (2) Guru BK masih perlu 

meneliti terus, menerus, untuk membuktikan apakah teknik cinema therapy dapat meningkatkan 

aspek-aspek yang lain.  

 

KATA KUNCI  : cinema therapy, kepercayaan diri
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I. LATAR BELAKANG 

Individu dalam perkembangannya 

tidak pernah lepas dari serangkaian tugas 

perkembangan yang harus dilalui sesuai 

dengan tahap perkembangannya. 

Pemenuhan tugas perkembangan tersebut 

dapat dilalui melalui proses pendidikan. 

Pendidikan  menurut  UU  No.  20 

Pasal 1 Ayat 1  Tahun  2003  yaitu: 

 

Pendidikan merupakan usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar  peserta  didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk  

memiliki  kekuatan  spiritual  

keagaamaan,  pengendalian diri,  

kepribadian,  kecerdasan, ahlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan  

masyarakat, bangsa  dan  Negara. 

 

Pendidikan adalah sistem 

pengubahan perilaku seseorang atau 

kelompok dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui usaha pengajaran. 

Diantara beberapa usaha pengajaran 

tersebut salah satunya bisa didapatkan di 

lembaga pendidikan seperti sekolah. 

Pendidikan yang diperoleh di sekolah 

terjadi dalam sebuah pembelajaran.  

Agar tercipta pembelajaran yang 

efektif maka dibutuhkan  kepercayaan diri 

pada siswa. Kepercayaan diri adalah salah 

satu kunci kesuksesan untuk menonjolkan 

prestasi siswa.  

Menurut Anthony (dalam Ghufron 

dan Rini, 2012: 34) kepercayaan diri yaitu: 

 

Sikap pada diri seseorang yang dapat 

menerima kenyataan, dapat 

mengembangkan kesadaran diri, berfikir 

positif, memiliki kemandirian dan 

mempunyai kemampuan untuk 

memiliki segala sesuatu yang 

diinginkan. 

 

Berdasarkan observasi yang 

dilakukan penulis ketika melaksanakan 

kegiatan PPL 2 di Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) PGRI 2 Kediri kelas XI 

Pemasaran (PMS) 1  banyak dijumpai 

siswa yang kurang yakin dengan 

kemampuannya. Siswa masih takut ketika 

ditunjuk untuk menjelaskan kembali materi 

yang diberikan guru. Selain itu siswa juga 

masih malu dalam menunjukkan/ 

mengungkapkan ide-ide dalam berdiskusi.  

Menurut Lauster (dalam 

Pamrayogi, 2013: 10) aspek kepercayaan 

diri yaitu: 

 

Memiliki rasa aman, yakin pada 

kemampuan diri sendiri, tidak 

mementingkan diri sendiri dan toleren, 

ambisi normal, mandiri, dan optimis. 

 

Kepercayaan diri yang kurang pada 

siswa dapat menimbulkan hambatan besar 

dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. 

Dalam kehidupan sosial,  siswa yang  

kurang kepercayaan dirinya seringkali 

menunjukkan sikap yang pasif, merasa  
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malu, menarik diri dari pergaulan, 

komunikasi terbatas, kurang  berani 

menampilkan kreatifitas dan kurang 

inisiatif. Dalam bidang belajar, siswa yang 

kurang kepercayaan dirinya dapat dilihat 

dari menurunnya kinerja akademik atau 

prestasi belajar, tidak adanya keberanian  

untuk bertanya dan menanggapi penjelasan 

guru, gugup kalau disuruh maju ke depan 

kelas serta menyontek yang merupakan 

gambaran kurangnya kepercayaan diri pada 

kemampuannya.  

Kepercayaan diri  pada siswa  juga  

menjadi  salah  satu perhatian  bagi  guru  

Bimbingan dan Konseling (BK). Menurut 

Lubis, (2011: 33) peran guru BK yaitu: 

 

 Berperan untuk mencapai sasaran 

interpersonal dan intrapersonal, 

mengatasi divisit pribadi dan kesulitan 

perkembangan peserta didik, membuat 

keputusan dan rencana tindakan 

perubahan dan pertumbuhan, dan 

meningkatkan kesehatan serta 

kesejahteraan.  

 

Maka dari itu perlu tindakan khusus dari 

guru BK dalam menangani masalah 

kurangnya kepercayaan diri siswa. Salah 

satu teknik yang dapat digunakan dalam 

mengatasi masalah kepercayaan diri yaitu 

cinema therapy.  

Tomb (2003: 252) mengatakan 

bahwa:  

 

Cinema therapy merupakan salah 

satu jenis terapi perilaku dengan teknik 

operant conditioning. Operant 

conditioning adalah teknik  terapi  yang  

berdasar pada  evaluasi  dan  modifikasi  

hal-hal  yang  terjadi  dahulu  dan  

konsekuensi terhadap perilaku pasien 

dengan teliti. Perilaku yang diharapkan 

didukung degan penguatan positif. 

 

Atas dasar pemikiran tersebut, 

maka penulis ingin mengembangkan suatu 

penelitian tentang “Efektifitas Penggunaan 

Teknik Cinema Therapy untuk 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa 

Kelas XI PMS 1 SMK PGRI 2 Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019”.   

 

II. METODE PENELITIAN  

 Menurut Sugiyono (2016: 60) 

variabel penelitian pada dasarnya adalah: 

 

 Segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tesebut, 

kemudian ditarik kesimpulannya.  

 

Dalam penelitian ini terdapat dua 

macam variabel, yaitu variabel  

independen (variabel bebas) dan variabel 

dependen (variabel terikat). Variabel 

independen atau variabel bebas (X) dalam 

penelitian ini adalah teknik cinema 

therapy, sedangkan variabel dependen atau 

variabel terikat (Y) yaitu kepercayaan diri. 

Cinema therapy merupakan salah satu 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Aimmatul Fitriana R. | 14.1.01.01.0006 
FKIP- Bimbingan dan Konseling 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

jenis terapi perilaku dengan teknik operant 

conditioning.  

Kepercayaan diri adalah sikap pada 

diri seseorang yang dapat menerima 

kenyataan, dapat mengembangkan 

kesadaran diri, berfikir positif, memiliki 

kemandirian dan mempunyai kemampuan 

untuk memiliki segala sesuatu yang di 

inginkan.  

Metode pengumpulan data 

menggunakan skala kepercayaan diri. 

Dalam penyusunan skala kepercayaan diri 

menggunakan aspek-aspek kepercayaan 

diri Lauster yaitu, memiliki  rasa  aman, 

yakin pada kemampuan diri sendiri, tidak 

mementingkan diri sendiri dan toleran, 

ambisi  normal, mandiri, dan optimis. 

Jumlah item dalam skala kepercayaan diri 

sebelum uji validitas adalah 55 item, 

sedangkan setelah uji validitas berjumlah 

38 item.  

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif, teknik 

penelitian Pre-Eksperimen Desain dengan 

bentuk desain One Group Pretest Posttest 

Design. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

siswa kelas XI PMS 1 SMK PGRI 2 Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019 sebanyak 29 

siswa.  

Teknik pengambilan sampel 

dengan menggunakan purposive sampling, 

karena sampelnya adalah siswa yang 

memiliki kepercayaan diri rendah. 

Purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 8 siswa. 

  Analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan uji paired sample t-test. 

Penelitian ini dilakukan dalam 5 tahap, 

yaitu: pretest, melakukan teknik cinema 

therapy sebanyak 3 kali, dan posttest. 

Sedangkan pengukuran dilakukan dengan 

menggunakan skala kepercayaan diri. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data pretest dan posttest 

yang telah dilaksanakan, maka data yang 

terkumpul dapat dideskripskan pada tabel 

berikut:  

Tabel 1 

Kepercayaan Diri Siswa Sebelum dan 

Sesudah Diberikan Treatment Cinema 

Therapy 

 

 

 

Dari tabel tersebut dapat dibuat grafik 

sebagai berikut :  
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Gambar 1. Grafik Perbandiangan Data 

Pretest dan Posttest 

 

Analisis data dengan  uji paired sample t-

test diperoleh hasil sebagai berikut:  

Tabel 2 

Hasil Uji Paired Sample t-test 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 2 diperoleh nilai 

sig. (2-tailed) sebesar 0,01 (< 0,05) dan 

hasil thitung 5,884 dengan derajat kebebasan 

(df) 7 dipeoleh nilai ttabel 2,306 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa thitung > ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

demikian maka teknik cinema therapy 

efektif untuk meningkatkan kepercayaan 

diri siswa XI PMS 1 SMK PGRI 2 Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

 

IV. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa 

teknik cinema therapy efektif 

meningkatkan kepercayaan diri siswa kelas 

XI PMS 1 SMK PGRI 2 Kediri. Saran 

yang dapat diberikan dari penelitian ini 

adalah :  

 

1. Bagi Guru Bimbingan dan Konseling 

(BK) di Sekolah 

Guru BK di sekolah diharapkan 

dapat menerapkan teknik cinema 

therapy dalam memberikan layanan 

bimbingan dan konseling untuk 

meningkatkan kepercayaan diri siswa.  

2. Bagi Pihak Sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

sebagai masukan bagi pihak sekolah 

dalam pelaksanaan bimbingan dan 

konseling terkait kepercayaan diri 

siswa.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan bagi peneliti 

selanjutnya dapat lebih meningkatkan 

dan mengembangkan teknik penelitian 

ini. Selain itu teknik cinema therapy 

bukan hanya digunakan untuk aspek 

kepercayaan diri saja, melainkan dapat 

dikembangkan untuk aspek yang lain. 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

mengembangkan subyek penelitian 
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tidak hanya untuk siswa SMK/ SMA/ 

MAN, melainkan dapat digunakan 

untuk siswa SMP/ MTS maupun 

SD/MI.  
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