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Abstrak 
Hana’ Bernike Amanaty Haenida: Efektifitas Teknik Cinema 

Therapy untuk Meningkatkan Efikasi Diri pada Siswa Kelas XI 

APK di SMK PGRI 2 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018. 

Skripsi, Bimbingan dan Konseling FKIP UN PGRI Kediri, 2018 

 

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman 

peneliti, bahwa efikasi diri siswa XI APK di SMK PGRI 2 Kota 

Kediri efikasi diri tergolong rendah. Rumusan masalah yang 

diambil adalah “apakah teknik cinema therapy (terapi film) efektif 

untuk meningkatkan efikasi diri pada siswa kelas XI APK di SMK 

PGRI 2 Kota Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018?”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode 

true experimental design. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI APK SMK PGRI 2 Kota Kediri sebanyak 

139 siswa, dengan sampel penelitian kelas XI APK 1 sebagai 

kelompok eksperimen sebanyak 47 siswa dan kelas XI APK 2 

sebagai kelompok kontrol sebanyak 47 siswa. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuisioner efikasi 

diri. Hasil uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronbach yakni 

sebesar 0,926. Penelitian ini menggunakan independent sample t-

test untuk mengetahui keefektifan teknik cinema therapy (terapi 

film) untuk meningkatkan efikasi diri siswa. Berdasarkan hasil uji 

independent sample t-test diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel 

yaitu 3,636 > 1,980 pada taraf signifikansi 5%. Maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, artinya bahwa teknik cinema therapy (terapi film) 

efektif untuk meningkatkan efikasi diri siswa kelas XI APK di 

SMK PGRI 2 Kota Kediri. 

 

Kata kunci: cinema therapy, efikasi diri, siswa SMK 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan investasi 

masa depan karena pendidikan akan 

meningkatkan kemampuan seseorang 

yang berdampak pada meningkatnya 

wawasan, pola pikir dan perilaku 

dalam mengatur dan menentukan pola 

hidupnya. Papalia Olds dan Feldman 

2009: 49 ; Sandtrock, 2008: 355 (Fery, 

2016: 1) memaparkan bahwa efikasi 

memegang peran yang sangat penting 

dalam kehidupan sehari-hari,seseorang 

akan mampu menggunakan potensi 

dirinya secara optimal apabila efikasi 

diri mendukungnya. Salah satu aspek 

kehidupan yang dipengaruhi oleh 
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efikasi diri adalah prestasi. Keyakinan 

siswa atas kemampuan diri sendiri 

merupakan faktor yang pertama dan 

paling utama dalam menentukan 

kesuksesan siswa di sekolah. 

Fenomena rendahnya efikasi diri 

ditemukan di SMK PGRI 2 Kota 

Kediri seperti sering membuat 

contekan, mengeluh saat diberi tugas, 

dan tidak memperhatikan penjelasan 

guru, menjadi sebuah keprihatinan 

yang harus segera ditemukan 

penyelesaian sehingga dapat 

mewujudkan individu yang mandiri. 

Dalam rangka memberikan 

bantuan untuk meningkatkan efikasi 

diri, peneliti mencoba menggunakan 

pendekatan melalui salah satu teknik 

alternatif, yaitu cinema therapy (terapi 

film).Menurut Gary Solomon, Ph.D 

(Fathurachman, 2017: 4), cinema 

therapy (terapi film) merupakan 

metode penggunaan film 

untuk memberi efek positif pada klien. 

Adapun rumusan masalah yang 

diambil adalah “apakah teknik cinema 

therapy (terapi film) efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri pada siswa 

kelas XI APK di SMK PGRI 2 Kota 

Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018?”. 

Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan masukan dalam memperluas 

ilmu pengetahuan khususnya dalam 

rangka ilmu pendidikan dalam bidang 

bimbingan dan konseling mengenai 

meningkatkan efikasi diri siswa 

melalui teknik cinema therapy (terapi 

film). 

 

B. METODE PENELITIAN 

Efikasi diri siswa dapat diukur 

menggunakan instrumen skala 

psikologis. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan kuisioner 

efikasi diri yang diadopsi dari skala 

psikologis efikasi diri milik Melisa 

Putri Oktaviani (2018), yang 

kemudian dimodifikasi menyesuaikan 

dengan tujuan penelitian.Peneliti 

mengembangkan indikator efikasi diri 

berdasarkan aspek-aspek efikasi diri 

adalah level, strenght, dan generality. 

Uji validitas dan reliabilitas instrumen 

dilakukan dengan melakukan uji 

lapangan. Semakin tinggi nilai 

(scoring) skala psikologis efikasi diri 

berarti semakin tinggi pula tingkat 

efikasi diri siswa, begitu pula 

sebaliknya. Peneliti menggunakan 

jenis penelitian kuantitatif dengan 

metode penelitian eksperimen berupa 

true experimental design. Teknik yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni 

pretest-posttest control group design. 
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Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI APK di 

SMK PGRI 2 Kota Kediri Tahun 

Pelajaran 2017/2018 sebanyak 139 

siswa yang terbagi menjadi tiga kelas. 

Sedangkan sampel ada dua kelas yang 

terbagi menjadi dua kelompok, yakni 

kelas XI APK 1 sebanyak 47 siswa 

sebagai kelompok eksperimen dan 

kelas XI APK 2 sebanyak 47 siswa 

sebagai kelompok kontrol. Peneliti 

menggunakan teknik cluster random 

sampling untuk menentukan sampel. 

Sugiyono (2016:133) 

mendefinisikan instrumen penelitian 

sebagai suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur variabel penelitian. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuisioner. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan skala psikologis 

efikasi diri dengan model likert bentuk 

ceklis berisi empat pilihan jawaban 

berupa (SS) Sangat Sesuai, (S) Sesuai, 

(TS) Tidak Sesuai, (STS) Sangat 

Tidak Sesuai yang disusun 

berdasarkan aspek serta indikator 

efikasi diri. Semua skala disusun 

berdasarkan item favorable dan 

unfavorable. 

Menurut Arikunto (2013: 211) 

mengenai validitas adalah suatu 

ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen.Pada uji validitas 

instrumen, untuk mengukur tingkat 

efikasi diri siswa, peneliti 

memodifikasi 50 butir soal yang ada 

dalam penelitian Melisa Putri 

Oktaviani (2018: 50). Peneliti 

memilah pernyataan supaya mudah 

dipahami oleh siswa dan mendapat 40 

butir soal yang kemudian diuji 

cobakan pada 45 siswa. Setelah 

melalui proses perhitungan dengan 

SPSS versi 23 didapatkan 33 butir soal 

valid dan 7 butir soal tidak valid. 

Dalam penelitian ini, perhitungan 

reliabilitas dilakukan dengan teknik 

koefisien Alpha Cronbach 

menggunakan SPSS versi 23. Setelah 

melalui proses perhitungan dengan 

SPSS versi 23, instrumen dinyatakan 

reliabel karena rhitung = 0,926 > rtabel 

=0,294. 

Norma keputusan digunakan 

untuk mengetahui apakah variabel 

bebasnya berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel 

terikatnya. Untuk mengetahui 

signifikan atau tidak maka digunakan 

probability sebesar 5% (α = 0,05). 

Dengan aturan sebagai berikut : 

a. thitung ≥ ttabel taraf signifikan 5% 

maka H0 ditolak 
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b. thitung< ttabel taraf signifikan 5% 

maka H0 diterima 

 

C. HASIL DAN KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan pada 

siswa kelas XI APK 1 (kelompok 

eksperimen) dan XI APK 2 (kelompok 

kontrol) di SMK PGRI 2 Kota Kediri 

Tahun Pelajaran 2017/2018.Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan 

kuisioner efikasi diri sebagai 

instrumen utama dalam pengambilan 

data, instrumen diberikan dalam dua 

tahap, yaitu sebelum (pretest) dan 

sesudah (posttest) subjek penelitian 

diberikan perlakuan (treatment) 

berupa terapi film (cinema therapy) 

mengenai efikasi diri. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 5 Juni 2018 sampai 7 Juni 

2018 di SMK PGRI 2 Kota Kediri 

yang berlokasi di Jalan KH. Abdul 

Karim (Jl. PonpesLirboyo) No. 5 

Kediri, Telp. & Fax. (0354) 771661 

Kediri – KodePos 64117. 

Ada pun hasil perhitungan 

perolehan data pretest dan posttest 

menggunakan instrumen angket 

mengenai efikasi diri siswa seperti 

yang ditunjukkan pada tabel berikut 

ini : 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Efikasi Diri 

Siswa Kelas XI APK 1 

(Kelompok Eksperimen) 

Ket. Interval 

Kelompok Eksperimen 

Pretest Posttest 

Frek (%) Frek (%) 

Sangat 

Tinggi 

133 – 

165 
- - - - 

Tinggi 
100 – 

132 
3 6,4% 26 55,3% 

Sedang 67 – 99 44 93,6% 21 44,7% 

Rendah 33 - 66 - - - - 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Efikasi Diri 

Siswa Kelas XI APK 2 

(Kelompok Kontrol) 

Ket. Interval 

Kelompok Kontrol 

Pretest Posttest 

Frek (%) Frek (%) 

Sangat 

Tinggi 

133 – 

165 
- - - - 

Tinggi 
100 – 

132 
21 44,7% 40 85,1% 

Sedang 67 – 99 26 55,3% 7 14,9% 

Rendah 33 - 66 - - - - 

 

Berdasarkan perbandingan data 

efikasi diri siswa kelas XI APK di 

SMK PGRI 2 Kota Kediri antara 

kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa efikasi diri siswa 

pada kelompok eksperimen setelah 

diberikan perlakuan cinema therapy 

(terapi film) lebih berpengaruh 

dibandingkan kelompok kontrol. Pada 

kelompok eksperimen, siswa 

mengalami kenaikan signifikan 

sebanyak 48,9%. Sedangkan pada 
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kelompok kontrol, siswa juga 

mengalami kenaikan efikasi diri 

namun hanya 40,4%. 

Uji Normalitas Data, berfungsi 

untuk mengetahui apakah data yang 

masuk tergolong normal atau tidak 

normal. Uji Normalitas 

terkomputerisasi menggunakan SPSS 

versi 23 dengan uji Kolmogorov-

Smirnov dengan taraf signifikansi 5% 

atau 0,05. Data berdistribusi normal 

(Ha) jika taraf signifikasinya ≥ 0,05 

sedang yang tidak berdistribusi normal 

(H0) jika taraf signifikansinya ≤ 

0,05.Dari output di bawah ini dapat 

diketahui bahwa nilai signifikansi 

(Sig.) kelompok eksperimen 0,200 dan 

kelompok kontrol 0,200 karena nilai 

signifikansi data tersebut lebih besar 

dari 0,05 maka data tersebut dikatakan 

normal : 

Tabel 3. Hasil Output Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Statistic df Sig. 

EKSPERIMEN ,110 47 ,200* 

KONTROL ,095 47 ,200* 

*. This is a lower bound of the true 

significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Uji homogenitas gunanya untuk 

mengetahui perbedaan nilai rata-rata 

efikasi diri antara kelompok 

eksperimen yang diberikan perlakuan 

dengan menggunakan media film dan 

kelompok kontrol yang hanya 

diberikan layanan melalui cinema 

therapy (terapi film), sebaiknya 

terlebih dahulu data awal (pretest) 

antara kelompok ekperimen dengan 

kelompok kontrol dipastikan sudah 

homogen atau sama. Berikut adalah 

hasil output uji homogenitas : 

Tabel 4. Hasil Output Uji Homogenitas 

Test of Homogeneity of Variances 

EFIKASI DIRI   

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

,190 1 92 ,664 
 

Jika nilai signifikansi > 0,5 maka 

sampel dinyatakan homogen, jika nilai 

signifikansi < 0,5 maka sampel 

dinyatakan tidak homogen. Dari tabel 

output uji homogenitas di atas 

didapatkan nilai signifikansi 0,664 

atau  > 0,5 yang artinya data bersifat 

homogen. 

Uji beda dua sampel berpasangan 

adalah membandingkan rata-rata dari 

dua kelompok data yang berasal dari 

sampel (kelompok responden) yang 

sama atau dengan yang lain, kedua 

kelompok data tersebut saling 

berpasangan untuk mengetahui apakah 

rata-rata skor kedua kelompok tersebut 

berbeda secara signifikan atau tidak. 

Dari hasil uji independet sample t-test  

di bawah ini menunjukan nilai 
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signifikansi (Sig. 2-tailed) 0,000 dan 

nilai thitung sebesar 0,000 atau lebih 

kecil dari 0,05 artinya ada perbedaan 

yang signifikan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. 

Berikut adalah hasil output 

perhitungan menggunakan SPSS versi 

23 : 

Tabel 5. Hasil Output Uji 

Independent Sample T-Test 

Independent Samples Test 

 

Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. 
(2-

tailed) 

Mean 
Diffe-
rence 

Std. 
Error 
Diffe-
rence 

95% 
Confidence 
Interval of 

the 
Difference 

Low
er 

Upp
er 

EFI-
KASI 
DIRI 

Equ-
al 

varia
nces 
assu
med 

,190 ,664 3,636 92 ,000 6,489 1,785 
2,94

5 
10,0

34 

Equ
al 

varia
nces 
not 

assu
med 

  3,636 
91,
550 

,000 6,489 1,785 
2,94

5 
10,0

34 

 

Dari hasil perhitungan thitung 

sebesar 3,636 kemudian dibandingkan 

dengan angka ttabel sebesar 1,980 yang 

diperoleh dari df (94-2) = 92 taraf 

signifikasi 5%. Hasilnya ternyata thitung 

lebih besar dari ttabel yaitu 3,636 > 

1,980 sehingga dapat disimpulkan 

perhitungan signifikan. 

Hipotesis untuk membandingkan 

rata-rata nilai kelompok eksperimen 

dengan kelompok kontrol adalah 

sebagai berikut : 

H0 = Cinema therapy (terapi film) 

tidak efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri 

siswa kelas XI APK di SMK 

PGRI 2 Kota Kediri 

Ha  = Cinema therapy (terapi film) 

efektif untuk meningkatkan 

efikasi diri siswa kelas XI APK 

di SMK PGRI 2 Kota Kediri 

Hasil penelitian pada kelompok 

eksperimen sebelum diberi treatment 

adalah tingkat efikasi diri siswa yang 

berada di kategori sedang sebanyak 44 

siswa dengan prosentase 93,6% dan 3 

siswa berada di kategori tinggi dengan 

prosentase 6,4%. Pada kelompok 

kontrol sebelum diberi layanan 

klasikal, tingkat efikasi diri siswa yang 

berada di kategori sedang sebanyak 26 

siswa dengan prosentase 55,3% dan 21 

siswa berada di kategori tinggi dengan 

prosentase 44,7%. Namun, setelah 

diberi treatment, pada kelompok 

eksperimen sebanyak 26 siswa 

memiliki efikasi diri kategori tinggi 

dengan prosentase 55,3% dan 21 siswa 

memiliki efikasi diri kategori sedang 

dengan prosentase 44,7%. Sedangkan 

pada kelompok kontrol, sebanyak 40 

siswa memiliki efikasi diri di kategori 

tinggi dengan prosentase 85,1% dan 7 
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siswa memiliki efikasi diri di kategori 

sedang dengan prosentase 14,9%. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dapat disimpulkan bahwa cinema 

therapy (terapi film) memberikan 

pengaruh positif bagi siswa untuk 

meningkatkan efikasi diri yang 

berdampak pada prestasinya sebanyak 

48,9% dibanding siswa yang tidak 

diberi perlakuan yang hanya ada 

peningkatan sebanyak 40,4% artinya 

cinema therapy (terapi film) efektif 

untuk meningkatkan efikasi diri siswa 

kelas XI APK di SMK PGRI 2 Kota 

Kediri. 

 

D. PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan data hasil dari 

penelitian cinema therapy (terapi 

film) untuk meningkatkan efikasi 

diri siswa kelas XI APK Tahun 

Pelajaran 2017/2018 dengan 

perbandingan antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol, 

ditarik kesimpulan bahwa efikasi 

diri siswa sama-sama mengalami 

peningkatan, namun dengan kadar 

yang berbeda. Dari hasil uji 

independent sample t-test diperoleh 

thitung lebih besar dari ttabel yaitu 

3,636 > 1,980 pada taraf 

signifikansi 5%. Maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, artinya 

disimpulkan bahwa cinema therapy 

(terapi film) efektif untuk 

meningkatkan efikasi diri siswa 

kelas XI APK di SMK PGRI 2 

Kota Kediri. 

 

2. Saran 

Bagi guru BK di sekolah, terapi 

menggunakan media film yang 

berkaitan dengan efikasi diri siswa 

sebagai layanan bimbingan dan 

konseling dapat dijadikan sebagai 

variasi dalam metode pembelajaran 

untuk memaksimalkan mutu dan 

kualitas pelaksanaan layanan 

informasi di sekolah, khususnya 

dalam meningkatkan mutu studi 

siswa dan kemampuan siswa untuk 

mengelola efikasi dirinya. 

Selain bermanfaat untuk 

meningkatkan efikasi diri siswa, 

film juga dapat memberikan 

pengetahuan dan juga keragaman 

budaya yang tidak siswa dapatkan 

dari buku atau penjelasan dari guru 

di sekolah. 

Bagi peneliti selanjutnya, 

disarankan dapat mengusahakan 

untuk mengkaji masalah ini dengan 

jangkauan yang lebih luas terutama 

yang belum terungkap dalam 
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penelitian ini dan dalam 

pelaksanaan treatment dengan 

menggunakan film, disarankan 

untuk lebih dari dua kali dan setiap 

selesai treatment perlu diberikan 

posttest supaya lebih terlihat 

perbedaannya. 
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