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Efektivitas Teknik Cinema Therapy untuk Meningkatkan
Penerimaan Diri Rendah Siswa Kelas VIII-A SMP Muhammadiyah 2

Kota Kediri Tahun Pelajaran 2017/2018

Ulfatul Latifah
13.1.01.01.0183

FKIP - Bimbingan dan Konseling
ifafa.arf@gmail.com

Dra. Endang Ragil WP,M.Pd dan Santy Andrianie, M.Pd
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa di SMP
Muhammadiyah 2 Kota Kediri siswa kelas VIII-A masih banyak yang memiliki rasa penerimaan
diri yang rendah. Karena memiliki penerimaan diri yang rendah siswa tidak dapat menerima
dirinya dengan apa adanya, sehingga menyebabkan siswa tidak dapat menjaga hubungan baik
antar teman sebayanya, mudah menyendiri karena tidak percaya diri, serta bersifat aggresif
dengan berkelahi dengan temannya. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut peneliti
melaksanakan bimbingan dengan menggunakan teknik cinema therapy, yaitu teknik bimbingan
dengan menggunakan film dalam rangka membantu meningkatkan wawasan klien serta
meningkatkan penerimaan diri siswa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah teknik
cinema therapy efektif untuk meningkatkan penerimaan diri rendah siswa kelas VIII-A SMP
Muhammadiyah 2 Kota Kediri?”. Setelah melihat permasalahan yang ada, maka tujuan umum
diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian teknik cinema therapy
efektif untuk meningkatkan penerimaan diri rendah siswa kelas VIII-A di SMP Muhammadiyah
2. Dalam penelitian ini variabel bebasnya (X) bimbingan kelompok dengan teknik cinema
therapy dan variabel terikatnya (Y) adalah penerimaan diri siswa yang rendah. Peneliti
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tekni penelitian pre-eksperimental design dan
teknik analisisnya menggunakan uji paired t-test dengan subjek penelitian adalah siswa kelas
VIII-A SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri tahun ajaran 2017/2018 dengan populasi 31 orang
siswa dan diambil sampel sebanyak 7 orang siswa. Penelitian dilakukan dalam 3 sesi, sedangkan
pengukuran dilakukan dengan menggunakan angket penerimaan diri dan pedoman pelaksanaan
menggunakan RPLBK. Dari hasil analisis data yang disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0

ditolak. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan hasil dari uji paired t-test diperoleh nilai sig.
(2-tailed) 0,000 < 0,05. Karena 0,000 lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini juga dibuktikan dari nilai
thitung > ttabel atau 11,457 > 0,2447 sehingga dari penghitungan tersebut menunjukan bahwa teknik
cinema therapy efektif untuk meningkatkan penerimaan diri rendah siswa kelas VIII-A SMP
Muhammadiyah Kota Kediri tahun ajaran 2017/2018. Berdasarkan hasil penelitian ini saran yang
perlu dikemukakan adalah hendaknya para guru bimbingan dan konseling agar dapat
memberikan layanan bimbingan dan konseling yang bervariatif dan menyenangkan seperti teknik
cinema therapy dalam bimbingan kelompok untuk meningkatkan percaya diri siswa kelas VIII-A.

Kata Kunci : cinema therapy, penerimaan diri rendah
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I. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan layanan bimbingan

dan konseling di sekolah bukan hanya

karena adanya landasan hukum, namun yang

lebih penting adalah adanya kesadaran atau

komitmen untuk memfasilitasi siswa agar

mampu mengembangkan potensi dirinya.

Untuk dapat memaksimalkan potensinya

siswa harus di dukung oleh konsep diri yang

baik.

Menurut Cawagas (dalam Khotimah,

2012:14) Konsep diri merupakan cangkupan

dari seluruh pandangan akan individu di

dimensi fisik, karakteristik pribadi,

kelemahan, motivasi, kepandaian, kegagalan,

dan pandangan lainnya. Menurut Robert A.

Baron (dalam Khotimah, 2012:14) konsep

diri juga berarti kumpulan keyakinan dan

persepsi diri mengenai diri sendiri yang

terorganisasi. Berdasarkan beberapa

pengertian para ahli di atas dapat

disimpulkan bahwa konsep diri merupakan

karakter dalam diri yang merupakan suatu

keyakinan atau suatu pandangan terhadap

diri kita sendiri.

Konsep diri terbentuk atas dua

komponen, yaitu komponen kognitif dan

komponen afektif. Komponen kognitif

berarti pengetahuan individu tentang

keadaan dirinya. Komponen kognitif

merupakan penjelasan dari "siapa saya"

yang nantinya akan memberikan gambaran

tentang diri (self picture) yang nantinya akan

membentuk citra diri (self image). Menurut

Pudjiyogyanti (dalam Khotimah, 2012:15)

komponen afektif merupakan penilain

individu terhadap diri. Penilaian tersebut

akan membentuk penerimaan terhadap diri

(self acceptance), serta harga diri (self

esteem) individu .

Berdasakan penjabaran di atas mengenai

komponen dan pembentukan dari

penerimaan diri, yang menjadikan perhatian

selama melakukan kegiatan Praktik

Pengalaman Lapangan (PPL) adalah pada

bagian penerimaan diri siswa. Karena

penerimaan diri merupakan salah satu aspek

kepribadian yang sangat penting dalam

kehidupan sehari-hari. Pengertian yang

dikemukakan oleh Germer (dalam Pratiwi,

2013:13) yang mendefinisikan penerimaan

diri sebagai kemampuan individu untuk

dapat memiliki suatu pandangan positif

mengenai siapa dirinya yang sebenar-

benarnya, dan hal ini tidak dapat muncul

dengan sendirinya, melainkan harus

dikembangkan oleh individu. Sedangkan

menurut Hurlock (dalam Pratiwi, 2013:13)

penerimaan diri adalah sejauh mana seorang

individu mampu menyadari karakteristik

kepribadian yang dimilikinya dan bersedia

untuk hidup dengan karakteristik tersebut.

Jadi dari pengertian kedua ahli tersebut

dapat dipahami bahwa penerimaan diri

adalah kemampuan individu dalam

memandang secara positif siapa dirinya,
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menerima dirinya sebenar-benarnya dan

bersedia untuk menerima karakteristik serta

keadaan dalam dirinya tersebut.

Tanpa penerimaan diri yang baik,

seseorang hanya dapat membuat sedikit atau

tidak ada kemajuan sama sekali dalam

hubungannya dengan orang lain secara

efektif. Biasanya orang yang memiliki

penerimaan diri yang baik adalah yang

merasa disukai, ingin diterima, maupun atau

layak menerima, sedangkan orang yang

menolak dirinya atau penerimaan dirinya

rendah biasanya tidak bahagian dan tidak

mampu membentuk serta menjaga hubungan

baik dengan orang lain.

Berdarkan fakta yang telah peneliti

peroleh di lapangan setelah melakukan

kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan

(PPL) di SMP Muhammadiyah 2 Kota

Kediri, terjadi beberapa fenomena

penyimpangan dari penerimaan diri, yaitu

berupa ketidak disiplinan, tidak dapat

menerima dirinya dengan apa adanya

sehingga sering berbohong dalam

menunjuk-tunjukan (pamer) terhadap apa

yang tidak dimilikinya, siswa tidak dapat

menjaga hubungan baik antar teman

sebayanya, mudah menyendiri atau

mengasingkan diri karena tidak percaya diri,

serta bersifat agresif karena tidak menerima

kekurangan yang dimilikinya. Pada

kebanyakan kasus yang terjadi yang saya

jumpai di SMP yang sebgaian besar

siswanya masih mengalami perkembangan

awal sebagai remaja. Mereka terkesan

agresif dan menentingkan diri sendiri

sehingga persaingan dalam menonjolkan diri

adalah hal yang biasa. Kurangnya

penerimaan diri siswa juga menyebabkan

siswa sulit dalam mengungkapkan

kebenaran dalam dirinya, jadi dia sering

berbohong untuk menutupi apa yang tidak

dimilikinya. Bentuk lain dari remaja yang

penerimaan dirinya kurang mengalami yang

disebut dengan “identitas kegagalan”.

Identitas kegagalan itu ditandai dengan

keterasingan, penolakan diri dan

irrasionalitas, perilakunya kaku atau mudah

emosi, tidak objektif, lemah, tidak

bertanggung jawab, kurang percaya diri dan

menolak kenyataan.

Kasus yang pernah peneliti temui karena

rendahnya penerimaan diri adalah, bentuk

agresif dari salah seorang siswa kelas VIII-A

yang dicemooh oleh temannya sekolah

karena masuk ke sekolah swasta

menyebabkan terjadinya pemukulan, karena

siswa tersebut tidak terima dengan

perolokan temannya tersebut. Fenomena lain

yang terjadi misalnya membolos karena

tidak dibelikan sepatu karena sudah rusak

dan siswa merasa malu karena sepatunya

tidak seperti teman-temannya selain itu

peneliti juga menemukan siswa yang suka

menyendiri dikelas, setelah ditanyai siswa

tersebut beralasan bahwa dia kurang percaya
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diri merasa tidak se-level dengan teman

sekelasnya dan memilih berteman dengan

temannya dari kelas lain. Dari beberapa

contoh kasus yang peneliti temui tersebut

dapat dilihat bahwa siswa cenderung

mengembangkan identitas kegagalan dan

sulit menerima kenyataan yang dialaminya,

sehingga mudah emosi, mengasingkan diri

dan kurang percaya diri serta mengasingkan

diri. Beberapa kasus yang peneliti temui

menjadi konsentrasi dalam pengamatan yang

peneliti lakukan adalah terhadap siswa kelas

VIII-A, yaitu siswa yang peneliti ajar.

Contoh diatas merupakan bentuk dari

perilaku yang mencerminkan penerimaan

diri yang rendah. Berdasarkan permasalahan

seperti diatas peneliti mencoba

menggunakan layanan bimbingan kelompok

dengan teknik cinema therapy yang

sebelumya menurut keterangan guru BK

SMP Muhammadiyah 2 Kota Kediri jarang

dipergunakan untuk penyelesaian masalah

yang ada.

Menurut Sukardi (dalam Warsianti,

2013:14) mengemukakan bimbingan

kelompok adalah suatu kegiatan yang

dilakukan oleh sekelompok orang dengan

memanfaatkan dinamika kelompok.

Sedangkan menurut Wibowo (dalam

Warsianti, 2013:13) menyatakan bimbingan

kelompok adalah suatu kegiatan kelompok

dimana pimpinan kelompok menyediakan

informasi-informasi dan mengarahkan

diskusi agar anggota kelompok menjadi

lebih sosial saling membantu dalam

mencapai tujuan-tujuan bersama. Romlah

(dalam Warsianti, 2013:14) mendefinisikan

bahwa bimbingan kelompok merupakan

salah satu teknik bimbingan yang berusaha

membantu individu agar dapat mencapai

perkembangannya secara optimal sesuai

yang dianutnya dan dilaksanakan dalam

situasi kelompok. Bimbingan kelompok

ditujukan untuk mencegah timbulnya

masalah pada siswa dan daiharapkan dapat

mengembangkan potensi siswa. Di dalam

bimbingan kelompok terdapat beberapa

teknik antara lain: meliputi home room

program, karyawisata, diskusi kelompok,

kegiatan kelompok, organisasi murid,

sosiodrama, psikodrama, remedial teaching,

dan cinema therapy.

Salah satu upaya yang peneliti lakukan

untuk meningkatkan rasa penerimaan diri

siswa di sekolah menggunakan teknik

cinema therapy. Cinema therapy menurut

Suarez (dalam Sapiana, 2013:17) adalah

proses menggunakan film dalam terapi

sebagai salah satu cara untuk meningkatkan

pertumbuhan dan wawasan klien.

Sedangkan menurut Hesley (dalam Sapiana,

2013:16), mengidentifikasi tujuan cinema

therapy sebagai potensi sarana untuk

membuka diskusi dalam terapi. Film dapat

"menunjukkan kehidupan biasa dan

membiarkan klien menemukan panduan
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dalam bekerja". Berdasarkan pengertian

tersebut maka dapat disimpulkan bimbingan

kelompok teknik cinema therapy adalah

bimbingan yang dilaksanakan oleh seorang

konselor dengan menggunakan potongan

film dalam rangka membantu meningkatkan

pertumbuhan dan wawasan klien, mengatasi

permasalahan dalam meningkatkan

penerimaa diri rendah siwa.

Dalam teknik ini siswa merasa dan

mengalami sendiri apa yang dirasakan oleh

tokoh dalam cerita. Jembatannya adalah

imajinasi, meskipun film yang digunakan

untuk media terapi sebenarnya tidak

memecahkan masalah secara langsung,

namun sebuah film mampu membantu kita

memahami masalah yang sebelumnya tidak

kita sadari. Film dari sisi yang tidak terduga

mampu memecahkan masalah besar, yang

mungkin selama ini mempengaruhi cara

pandang hidup kita. Teknik cinema therapy

merupakan salah satu solusi yang peneliti

rasa dapat membantu meningkatkan konsep

diri yang mempengaruhi konsep diri siswa.

Karena, bimbingan kelompok teknik cinema

therapy merupakan salah satu jenis

bimbingan konseling dengan cara

memberikan atau memperlihatkan film-film

yang bisa menginspirasi siswa yang pada

akhirnya dapat meningkatkan penerimaan

diri yang dimiliki oleh siswa. Selain itu

dengan menggunakan layanan bimbingan

kelompok teknik cinema therapy dapat

menolong individu untuk dapat memahami

bahwa orang lain ternyata mempunyai

kebutuhan dan masalah yang sama dengan

apa yang sedang dialaminya, dan yang

berhubungan dengan penerimaan diri dalam

proses pembelajaran.

Teknik bimbingan kelompok ini pernah

dipergunakan oleh Sapiana (2013) untuk

meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari

penelitian dengan judul “Pengaruh

Bimbingan Kelompok Teknik Cinema

Therapy Terhadap Motivasi Belajar Siswa

Kelas X Multimedia Di Smk Negeri 1

Limboto Kabupaten Gorontalo” ini

menunjukan bahwa bimbingan kelompok

dengan teknik cinema therapy berpengaruh

untuk meningkatkan motivasi belajar siswa,

dan merupakan salah satu teknik yang tepat

digunakan oleh guru atau konselor.

Dari berbagai contoh perilaku yang

peneliti temui di lapangan, peneliti berharap

penerimaan diri rendah mampu ditingkatkan

dengan menggunakan teknik bimbingan

kelompok cinema therapy. Maka dari itu

peneliti melaksanakan penelitian sebagai

pembuktian bahwa bimbingan kelompok

cinema therapy dapat meningkatkan

penerimaan diri rendah dengan mengangkat

judul penelitian Efektivitas Teknik Cinema

Therapy untuk Meningkatkan Penerimaan

Diri Rendah Siswa Kelas VIII-A SMP

Muhammadiyah 2 Kota Kediri Tahun

Pelajaran 2017/2018
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II. METODE

Dalam penelitian ini pendekatan yang

digunakan adalah kuantitatif, karena data

yang digunakan berupa angka, selain itu

untuk memaksimalkan waktu agar penelitian

tidak berlangsung dalam waktu yang lama.

Tekhnik penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode Pre-

Experimental design dengan desain

rancangan one group pretest-posttest design,

yaitu penelitian yang dilakukan kepada satu

kelompok tes diberikan satu perlakuan yang

sama, yang sebelum dan sesudah

mendapatkan perlakuan tertentu akan diukur

dengan menggunakan instrumen berupa

angket. Variabel bebas dalam penelitian ini

yaitu teknik cinema therapy dalam

bimbingan kelompok, sedangkan untuk

variabel terikatnya yaitu penerimaan diri

rendah.

Dalam penerlitian ini populasinya

adalah siswa kelas VIII-A SMP

Muhammadiyah 2 Kota Kediri dengan

jumlah populasi adalah 31 siswa. Sedangkan

untuk sampelnya menggunakan teknik

purposive sampling yaitu pengambilan

sampel dengan tujuan tertentu, yaitu siswa

dengan penerimaan diri rendah yang

diperoleh berdasarkan data pre-test yaitu

sebnyak 7 orang siswa. Sebelum angket

dibagikan, peneliti telah melakukan uji

validitas dan reliabilitas terlebih dahulu.

Jumlah item pada instrumen penerimaan diri

berjumlah 40 item, dimana setelah dilakukan

uji validitas didapat 21 item pernyataan

valid dan 19 item pernyataan yang gugur.

Dengan hasil tersebut selanjutnya instrumen

disusun kembali dengan jumlah 21 item

yang valid dan digunakan sebagai alat

pengumpul data. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan uji paired

sample t-tes dengan signifikansi 5%, dan

untuk norma keputusan menggunakan taraf

probabilitas/ taraf signifikansi 0,05.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Hasil

Sebelum dilakukan uji paired sample

t-Test , dilakukan uji normalitas terlebih

dahulu untuk mengetahui data dalam

penelitian ini berdistribusi normal atau

tidak. Uji normalitas menggunakan uji

Kolmogrov Smirnov. Berdasarkan hasil uji

normalitas didapatkan hasil nilai

signifikansi pre-test dan post-test sebesar

0,745. Karena nilai signifikansi pre-test

dan post-test ˃ 0,05, maka dapat

disimpulkan bahwa data dalam penelitian

ini berdistribusi normal. Karena data dalam

penelitian ini berdistribusi normal,

sehingga untuk analisis data dapat

menggunakan uji paired sample t-test yang

dibantu dengan program SPSS 21.0 for

Windows. Dari hasil penghitungan

diperoleh taraf sig. (2-tailed) 0,000. Karena
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taraf sig. (2-tailed) 0,000 ˂ 0,05, maka H0

ditolak dan H1 diterima.

Hal ini juga dibuktikan dari hasil

thitung dan ttabel yakni 11,457 > 2,446 pada

taraf signifikansi 5%. Berikut merupakan

diagram perbandingan hasil pre-test dan

post-test:

Berdasarkan diagram diatas dapat dilihat

bahwa terdapat perubahan hasil posttest

dengan pre-test. Skor yang diperoleh pada

hasil post-test bervariasi. Hasil post-test

menunjukkan adanya peningkatan nilai

angket dan peningatan kategori, yang

sebeumnya nilai angket pre-test menunjukan

kategori rendah, kemudian mengalami

peningkatan pada perolehan nilai post-test

menjadi kategori tinggi.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis data,

dapat disimpulkan bahwa treatment dengan

menggunakan teknik cinema therapy

menunjukan hasil menunjukan bahwa teknik

cinema therapy efektif untuk meningkatkan

penerimaan diri siswa kelas VIII-A SMP

Muhammadiyah 2 Kota Kediri tahun ajaran

2017/2018 yang rendah. Ksimpulan tersebut

berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari

uji paired t-test didapatkan nilai thitung yakni

11,457 ≥ ttabel 2,447 pada taraf signifikan 5%.

selain itu hal tersebut dibuktikan dengan

perolehan data dengan nilai sig. (2-tailed)

sebesar 0,000. Karena nilai sig. 0,000 < 0,05

maka H0 ditolak dan H1 diterima.
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