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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Strategi dan Desain Penelitian.  

Strategi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Research and Development (Penelitian dan Pengembangan) yaitu sebuah 

strategi atau metode yang ampuh untuk memperbaiki praktik.  

Dalam Mengembangkan model Bimbingan dan Konseling 

Menggunakan Teknik cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dan Pengembangan (Research 

and Development) yang dibagi menjadi dua Tahapan Penelitian. Penelitian 

Pertama yaitu untuk mengembangkan Model Bimbingan dan Konseling 

menggunakan Teknik Cinematherapy untuk mereduksi Keyakinan Negatif 

yang terbagi menjadi tiga tahap (Sukmadinata 2015: 184) yaitu : 1) Studi 

Pendahuluan, 2) Pengembangan Model, dan ke 3) Uji Coba Model.  

Penelitian Kedua yaitu pelaksanaan Eksperimen Model Bimbingan 

dan Konseling menggunakan teknik cinematherapy untuk mereduksi 

keyakinan negatif. penelitian ini menggunakan Single case experimental 

designs (desain eksperimental kasus tunggal) yaitu Menguji hubungan dua 

atau lebih variabel, biasanya dalam satu atau beberapa subjek. Desain ini 

menggunakan perilaku target spesifik dan fase terapi yang dapat diidentifikasi 

dengan jelas dalam penelitian (Heppner, Wampold, Owen, & Wang, 2015 : 

2005). 

 Penelitian ini menggunakan desain A1 – B – A2 dimana A1 adalah 

kondisi baseline 1 yaitu merupakan kondisi tingkat keyakinan negatif 

sebelum dilakukan pelaksanaan bimbingan dan konseling menggunakan 

teknik cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif. B adalah kondisi 

pada Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Menggunakan Cinematherapy 

untuk mereduksi keyakinan negatif.  A2 adalah kondisi Baseline 2 yaitu 

kondisi tingkat keyakinan negatif setelah dilakukannya Bimbingan dan 

Konseling Menggunakan teknik cinematherapy untuk mereduksi keyakinan 
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negatif. Baseline 1 (A1) juga berfungsi sebagai Pre-test dan Baseline 2 (A2) 

berfungsi sebagai Post-test. 

3.2 Instrumen Penelitian 

3.2.1  Pembuatan Instrument 

Instrument penelitian yang dikembangakan peneliti terdiri 

atas instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data 

kuantitatif dan kualitatif. Keseluruhan data diarahkan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan Pelayanan Konseling dengan 

menggunakan  teknik cinematherapy untuk mereduksi keyakinan 

negatif. Instrumen ini dibuat berasal dari indeks keyakinan negatif 

yang di kembangkan oleh Wolz (2005).  

TABEL 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Keyakinan Negatif 

NO INDIKATOR VARIABEL 
ITEM 

SOAL 

1 Mencegah 

mengembangkan 

harga diri yang 

sehat 

Tidak bisa menerima diri 2 

Tidak memiliki kapasitas untuk 

merubah situasi 

4, 22 

Tidak bisa untuk hidup 

berbahagia 

7, 11 

Tidak mampu mengatasi pilihan 

sulit 

8, 18 

Tidak Akan pernah bisa 

menyembuhkan 

3, 23 

Tidak punya pegangan hidup 5, 14 

Tidak bisa melepaskan rasa 

bersalah 

16, 24 

2 Mencegah merasa 

terpenuhi dalam 

Merasa takut dan tetap 

melakukannya. 

6 
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NO INDIKATOR VARIABEL 
ITEM 

SOAL 

hidup 
Saya tidak punya impian hidup 1 

Tidak akan pernah mampu 

mewujudkan gairah saya dalam 

hidup 

 20 

Tidak akan pernah bisa menebus 

diri dari kesalahan besar 

25 

Tidak berharga  13 

3 Mencegah Anda 

mengembangkan 

hubungan yang 

sehat 

Tidak akan pernah bisa mengatasi 

kemarahan 

9 

Tidak pernah bisa memaafkan jika 

pasangan berselingkuh 

12 

Tidak bisa membuat hubungan 

pekerjaan saya karena terlalu 

berbeda. 

10, 21 

Hubungan tidak akan pernah 

berubah menjadi lebih baik. 

 15 

Ada yang salah dengan saya 

selama sendiri 

19 

Tidak mampu menghadapi atau 

semakin menjauh jika 

diperlakukan dengan buruk. 

17 

 

3.2.2 Penimbang Instrument 

Instrumen yang digunakan di nilai (Judgment) oleh ahli. 

Penilaian ini berpengaruh terhadap validitas dan reliabilitas 

instrumen. Pertimbangan yang diberikan oleh ahli untuk menilai 

relevansi antara butir-butir pertanyaan dengan indikator dalam 

instrumen. Penilaian juga diperlukan untuk menyempurnakan butir 

instrumen sehingga layak dijadikan sebagai alat ukur variabel 

penelitian. 
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Instrument ini dinilai oleh tiga ahli yaitu : 1) Ifdil, S.HI., S.Pd., 

M.Pd., Ph.D., Kons ; 2) Dr. Apip Pirmansyah, M.Pd,. ; 3) Dr. Aam 

Imaduddin, M.Pd. Penilaian para ahli ditetapkan sebagai salah satu 

pertimbangan untuk menentukan butir mana yang akan 

dipertahankan. Dari 38 (tiga puluh delapan) item soal yang 

dikonstruksi ada 9 (Sembilan) item yang dipandang tidak relevan 

untuk digunakan yaitu item 2, 6, 14, 15, 17, 28, 29, 34 dan 36.  

3.2.3 Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

Untuk pengujian Validitas dilakukan dengan Aplikasi Model 

RASCH dengan menggunakan software winstep. Berdasarkan hasil 

uji validitas yang dilakukan didapatkan 4 (empat) item yang tidak 

valid yaitu : item nomor 7, 9, 11 dan 28. Dalam aplikasi model 

RASCH item yang dinyatakan valid apabila : 1) nilai Outfit Mean 

Square (MNSQ) antara 0,5 < MNSQ <1,5; 2) Nilai Outfit Z-Standar 

(ZSTD) antara     -2.0 < ZSTD < +2.0 ; 3) Nilai Point Measure 

Correlation (Pt Mean Corr) antara 0,4 < Measure Corr 0.85  

(Sumintono & Widhiarso, 2014).  

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas yaitu seberapa jauh 

pengukuran yang dilakukan akan menghasilkan yang sama. Uji 

reliabilitas menggunakan Aplikasi Model RASCH dengan 

menggunakan software winstep. Adapun persamaan untuk pengujian 

reliabilitas ini adalah : 

    (            )   
 (  [   ])

    (  [     ])
  

Keterangan  

    = adalah probabilitas dari responden n memilih “tidak pernah” 

dengan pilihan “selalu” dalam satu item (i). 

    = adalah tingkat kesulitan ambang tingkat, dan kalibrasi tingkat 

kesulitan ini diestimasi sekali dalam seluruh item dalam skala 

peringkat yang ada. 
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Untuk tolok ukur Koefisien reliabilitas adalah sebagai berikut : 

TABEL 3.2 

Tolok Ukur Koefisien Reliabilitas 

INTERVAL KOEFISIEN TINGKAT HUBUNGAN 

0,00 i– i0,199 Sangat Rendah 

0,20 i– i0,399 Rendah 

0,40i –i 0,599 Sedang 

0,60i –i 0,799 Kuat 

0,80 i–i 1.000 Sangat Kuat 

 

Untuk selanjutnya dilakukan pengujian dengan Model RASCH 

menggunakan software Winstep dengan hasil sebagai berikut : 

 

GAMBAR : 3.1 

Hasil Uji reliabilitas Instrumen 

 

Melalui yang diperoleh maka nilai reliabilitas instrumen 

keyakinan negatif adalah 0.96. berdasarkan pedoman interpretasi 
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Koefisien Korelasi dapat diambil kesimpulan bahwa instrument 

keyakinan negatif berada kategori Sangat Kuat. 

3.3 Pengembangan Model Bimbingan dan Konseling Menggunakan teknik 

Cinematherapy untuk mereduksi Keyakinan Negatif 

3.3.1 Studi Pendahuluan 

Studi ipendahuluan imerupakan itahap iawal iatau ipersiapan iuntuk 

pengembangan. Menurut Sukmadinata i (2015: 182) tahap iini iterdiri dari 

tiga ilangkah yaitu, ipertama istudi ikepustakaani, kedua survey ilapangan, 

dan iketiga ipenyusunan iproduk iawal iatau idraft imodel.  

 

3.3.1.1  Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan merupakan kajian-kajian untuk mempelari konsep-

konsep atau teori-teori yang berkenaan dengan  produk atau model yang akan 

dikembangkan. Dalam penelitian ini yaitu mengembangkan model teknik 

cinematherapy dan keyakinan negatif serta bagaimana teknik cinematherapy 

dan mereduksi keyakinan negatif.  

Dari studi kepustakaan yang dilakukan maka dapat diambil batasan 

operasional dari penelitian ini, yaitu :  

Cinematehrapy. Cinematherapy adalah proses terapeutik yang 

melibatkan penugasan film untuk klien dalam rangka untuk mempromosikan 

dan meningkatkan keuntungan terapeutik dengan menggunakan pengalaman 

konten untuk pengolahan dan karakter dalam film guna membantu klien. 

Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan cinematherapy adalah 

assessment, implementation, dan debriefing. 

Keyakinan negatif yaitu keyakinan sesuatu dapat membatasi apa yang 

dilihat dan menyebabkan terjadinya tindakan meleawan kepentingan terbaik 

dari orang yang kita cintai dan diri kita sendiri. Yang terdiri dari mencegah 

diri untuk mengembangkan harga diri yang sehat, mencegah diri dari 

perasaan terpenuhi dalam hidup serta keyakinan negatif yang mencegah 

individu untuk mengembangkan hubungan yang sehat. 
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3.3.1.2 Survey Lapangan 

Survey digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang 

populasi yang besar dengan menggunakan sampel yang relatif kecil 

(Sukmadinata Nana, 2010 : 82). Dalam penelitian ini Survey yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data keyakinan negatif. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menyebarkan instrument keyakinan negatif. Data yang dikumpulkan 

meliputi : 1)  keyakinan negatif yang mencegah diri untuk mengembangkan 

harga diri yang sehat, 2) keyakinan negatif yang mencegah diri dari 

perasaan terpenuhi dalam hidup,  3) keyakinan negatif yang mencegah 

individu untuk mengembangkan hubungan yang sehat. 

Populasi dalam Survei ini adalah 20 (dua puluh) orang mahasiswa 

yang berasal dari Kerinci dan Sungai Penuh yang diambil dari empat 

Perguruan Tinggi yang berbeda.  

Tabel 3.3 

Rekapitulasi Hasil Survei Tingkat Keyakinan Negatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat Tinggi 85 - 100 

Tinggi  65 - 84 

Rendah  45 - 64 

Sangat Rendah 25  - 44 

  



59 
 

Nikmarijal, 2021 
BIMBINGAN DAN KONSELING MENGGUNAKAN CINEMATHERAPY UNTUK MEREDUKSI KEYAKINAN 
NEGATIF 
 
Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu | perpustakaan.upi,edu 

 
 

Survei lapangan dilakukan terhadap 20 orang mahasiswa yang berasal 

dari Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh maka didapatkan hasil bahwa 

14 orang memiliki Tingkat keyakinan Negatif yang berada pada kategori 

tinggi, sedangkan 5 lainnya berada pada kategori Rendah. Hasil ini maka 

dapat diidentifikasi bahwa perlunya upaya untuk mereduksi keyakinan 

Negatif tersebut 

3.3.1.3 Penyusunan Draft Model Cinematherapy 

Berpegang ipada idata yang didapat dari survey ilapangan idan 

mengacu ipada idasar-dasar iteori iatau ikonsep idisimpulkan idari hasil 

studi ikepustakaan, imaka ipeneliti imenyusun draft iawal model produk 

yang dikembangkan. Dalam hal ini adalah draft model yang dikembangkan 

adalah model Bimbingan dan Konseling menggunakan Teknik 

cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif.  

 

 

MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING MENGGUNAKAN REKNIK 

CINEMATHERAPY  UNTUK MEREDUKSI KEYAKINAN NEGATIF 

 

A. Latar Belakang 

Keyakinan mempengaruhi kehendak, dan dapat melakukan hal baik 

berdasarkan pengalaman sendiri atau berdasarkan hubungan mereka dengan 

kenyataan atau kenangan yang akhirnya menjadi seperangkat aturan dalam 

hidup meskipun terkadang tidak disadari.  

Banyak orang yang berpegang pada keyakinan-keyakinan yang tidak 

menguntungkan bagi mereka dan merugikan diri sendiri. Keyakinan negatif 

menyebabkan 1) mencegah diri untuk mengembangkan harga diri yang sehat, 

2) keyakinan negatif mencegah diri dari perasaan terpenuhi dalam hidup,  3) 

keyakinan negatif yang mencegah individu untuk mengembangkan hubungan 

yang sehat.  
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Untungnya, ketika memegang keyakinan negatif, individu tidak 

terjebak dengan itu selamanya. Karena dengan pengalaman dan pengetahuan 

baru bisa mengarahkan orang untuk mempertanyakan keyakinan, atau 

keyakinan yang dipegang teguh selama ini mungkin menjadi kendala untuk 

sebuah kemajuan.  

Tentunya ini harus dicari solusi untuk penanganannya. Salah satu 

upaya yang bisa untuk dilakukan untuk merubah keyakinan negatif bisa 

dilakukan melalui konseling. Keterampilan konseling akan sangat membantu 

untuk mengantisipasi ketika keyakinan individu dapat ditantang atau terancam 

oleh keyakinan orang lain dan untuk dapat mengelola perasaan sendiri. 

Konselor/Psikolog/Terapis (Selanjutnya disebut konselor) akan membantu 

untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi masalah keyakinan konseli. 

Konselor dalam menyelenggarakan BK dapat melakukan berbagai 

jenis layanan dan kegiatan pendukung serta berbagai alternatif yang 

memungkinkan untuk pengembangan potensi individu. Dewasa ini di 

Indonesia mulai marak dengan penyelenggaraan seminar dan workshop 

berkenaan dengan inovasi dalam konseling, kreativitas dalam konseling dan 

bagaimana menjadi seorang Konselor yang kreatif. Salah satu teknik yang bisa 

digunakan adalah Teknik cinematherapy. Cinematherapy dengan 

menggunakan pengalaman konten pengolahan dan karakter dalam film dapat 

membantu klien mengubah keyakinan negatif, mengelola emosi destruktif, 

meningkatkan wawasan, mengembangkan diri, dan menemukan kembali 

kekuatan. Dengan membahas film, klien dapat membingkai isu dan mencari 

solusi alternatif untuk masalah, dipandu oleh proses yang bermakna dengan 

konselor. Penonton dapat mengenali dan belajar tentang gaya kepribadian 

mereka dari karakter dengan yang mereka identifikasi.  

B. Tujuan Pelatihan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mereduksi keyakinan negatif melalui 

pelaksanaan cinematherapy  yang dimiliki oleh peserta yang mencakup: 

1. Peserta mengetahui keyakinan negatif yang ada pada diri mereka; 

2. Peserta mampu menemukan sebab keyakinan negatif pada diri mereka; 
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3. Peserta mampu mengubah keyakinan negatif yang terdistorsi; 

4. Peserta mampu menemukan diri melalui karakter dalam film; 

5. Peserta mampu menemukan kualitas diri ; 

6. Peserta Mampu mereduksi keyakinan negatif. 

C. Materi Kegiatan 

Materi pokok yang menjadi kajian dalam pelatihan ini adalah  

1. Analisa tingkat keyakinan negatif peserta yang mencakup 1) mencegah 

diri untuk mengembangkan harga diri yang sehat, 2) keyakinan negatif 

mencegah diri dari perasaan terpenuhi dalam hidup,  3) keyakinan negatif 

yang mencegah individu untuk mengembangkan hubungan yang sehat 

2. Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahap awal sampai 

berakhirnya kegiatan ini. Dimana konselor memberikan pemahaman 

kepada peserta tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. 

3. Pelaksanaan Kegiatan yang meliputi : a) Tahapan Asesmen ; b) Tahapan 

Implementasi ; 3) Tahapan Debriefing 

4. Evaluasi pelaksanaan cinematherapy. Selama pelaksanaan kegiatan 

cinematherapy akan di evaluasi pelaksanaannya.  

5. Tindak Lanjut. Peserta menemukan rencana tindak lanjut yang akan 

dilakukan setelah melaksanakan kegiatan cinematherapy. 

D. Peserta Pelatihan 

Peserta dalam kegiatan adalah mahasiswa yang berasal dari 4 (Empat) 

Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. 
 

E. Pendekatan, Metode dan Skenario Pelatihan 

1. Pendekatan 

Pelatihan ini menggunakan pendekatan partisipatori andragogi atau 

pelatihan partisipatif bagi orang dewasa dengan ciri-ciri sebagai berikut.  

a. Selalu menghargai, memperhatikan pengetahuan, dan pengalaman 

yang telah dimiliki peserta.  

b. Memusatkan perhatian pada penemuan dan pemecahan masalah.  

c. Mengutamakan keikutsertaan peserta secara aktif dan merata  
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d. Pelatih tidak bertindak sebagai guru, tetapi sebagai fasilitator yang 

memfasilitasi dan turut melibatkan diri dalam proses pembelajaran   

e. Proses pembelajaran lebih mengutamakan peningkatan pemahaman, 

penghayatan, pemecahan masalah dan pengalaman dari pengalihan 

pengetahuan.  

2. Metode Pelatihan 

Upaya penguatan kompetensi pengelolaan layanan konselor/ guru 

bimbingan dan konseling dilakukan dalam bentuk pelatihan dengan 

berlandaskan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang dikembangkan oleh 

Merril, yang meliputi:  

a. Belajar akan berkembang dengan baik ketika pembelajar terlibat di 

dalam memecahkan persoalan-persoalan nyata (Task Oriented).  

b. Belajar akan berkembang dengan baik ketika pengalaman relevan 

diaktivasi (Activation).  

c. Belajar akan berkembang dengan baik ketika sebuah pembelajaran 

mendemonstrasikan apa yang dipelajari daripada menyampaikan 

informasi apa yang dipelajari (Demonstration).  

d. Belajar akan berkembang dengan baik ketika pembelajar dituntut 

untuk menggunakan pengetahuan atau skill baru ke dalam kehidupan 

sehari-hari (Application).  

e. Belajar akan berkembang ketika pembelajar didorong untuk 

mengintegrasikan/ mentransfer pengetahuan atau skill baru ke dalam 

kesehariannya (Integration).  

3. Tahap Pelatihan 

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu : 

a. Tahap Assessment 

Pada tahapan ini konselor menjelaskan memberikan pemahaman 

tentang cinamatherapy dan keyakinan negatif. Sehingga peserta 

mampu mengidentifikasi penyebab keyakinan negatif yang ada pada 

diri mereka.  
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Selain itu, pada tahap ini juga menemukan film yang sesuai 

dengan tujuan. Dalam memilih film perlu diperhatikan pula 

kemampuan siswa dalam memahami isi film dan kemampuan peserta 

dalam mengenal kesamaan dan perbedaan diri dan peran dalam film. 

Klarifikasi maksud ketika memberikan film agar peserta tidak 

mengalami kesalahan mengidentifikasi peran. 

Pada tahap ini konselor mempersiapkan lembar kerja dengan 

instruksi yang jelas dan penjelasan mengenai pentingnya intervensi. 

b. Tahapan Implementasi 

Peserta diminta untuk menyaksikan film dirumah dan mengisi 

lembar kerja yang sudah disiapkan terlebih dahulu.  
 

c. Tahap Debriefing 

Pada tahap ini, peserta dan konselor mendiskusikan pemikiran 

dan perasaan yang bermanfaat di dalam film yang mencakup : 1) 

pandangan objek mental sebagai objek spasial dan masuk akal dan 

sesuatu yang begitu dirasakan ; 2) atribusi ide, perasaan atau sikap 

terhadap adegan di dalam film dan objek. 

Pada tahap ini, peserta juga diminta untuk belajar dari proyeksi 

karakter di dalam film dengan menemukan diri melalui karakter,  dan 

dimulainya kegiatan untuk penyembuhan dan pertumbuhan guna 

mereduksi keyakinan negatif serta menemukan kualitas diri yang 

positif.  
 

d. Evaluasi 

Selanjutnya akan dilaksanakan evaluasi dari proses pelaksanaan 

cinematherapy dan evaluasi hasil dari kegiatan cinematherapy untuk 

mereduksi keyakinan negatif. 

F. Pelaksana 

Pelaksana Kegiatan ini adalah Peneliti, Nikmarijal, M.Pd yang sudah 

mendapatkan sertifikat cinematherapy dari Zur Institute, LCC dengan Secure 

Certificate ID: 2560697-3tjwP6,2560697  

 



64 
 

Nikmarijal, 2021 
BIMBINGAN DAN KONSELING MENGGUNAKAN CINEMATHERAPY UNTUK MEREDUKSI KEYAKINAN 
NEGATIF 
 
Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu | perpustakaan.upi,edu 

 
 

G. Sarana dan Media 

Sarana yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah Laptop/handphone 

yang memiliki aplikasi Zoom Meeting. 

Media yang digunakan untuk kegiatan ini adalah Film. Film yang 

digunakan dalam kegiatan cinematherapy untuk mereduksi keyakinan Negatif 

adalah : 

1. Denias : Senandung diatas Awan yang diproduksi oleh ec entertainment 

pada tahun  2006. Film ini dapat diakses melalui URL : 

https://www.youtube.com/watch?v=BLfaYkVDV-A&t=152s. 

2. Forrest Gump.  yang diproduksi oleh A Paramount Communications 

Company. Film ini dapat di akses di : https://103.194.171.205/forrest-

gump-1994/ 

3. Good Will Hunting yang diproduksi pada oleh Miramax Film pada Tahun 

1997. Untuk mengakses film ini salah satu bisa diakses dengan 

menggunakan  URL :  https://149.3.170.35/good-will-hunting-1997-jf/ 

H. Waktu  

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 kali Pertemuan di Zoom Meeting dan 3 

kali untuk penugasan mandiri di rumah. 

I. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Evaluasi keberhasilan kegiatan ini meliputi proses dan hasil : 

1. Evaluasi proses dilakukan melalui oleh observer dan peserta. Observer 

akan menyaksikan proses selama pelaksanaan cinematherapy sedangkan 

peserta melalui kegiatan refleksi dan mengisi angket tentang pelaksanaan 

cinematherapy.  

2. Evaluasi terhadap hasil melalui angket mengenai keyakai ialah dengan 

cara membandingkan hasil pengidentifikasian kasus dan pengidentifikasin 

masalah saat sebelum dan sesudah cinematherapy. Perubahan positif 

intensitas hasil identifikasi antara sebelum pelaksanaan cinematherapy 

(pre-test) dan setelah pelaksanaan cinematherapy (post-test), indikator 

keberhasilan cinematherapy juga dari kuesioner yang diisi oleh klien 

setelah proses pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BLfaYkVDV-A&t=152s
https://103.194.171.205/forrest-gump-1994/
https://103.194.171.205/forrest-gump-1994/
https://149.3.170.35/good-will-hunting-1997-jf/
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3.3.2 Review Model Teknik Delphi 

Draf model tersebut selanjutnya di review dalam  pertemuan oleh para 

ahli. Para ahli yang dilibatkan untuk mereview Model cinematherapy untuk 

mereduksi keyakinan negatif adalah Ifdil, S.HI., S.Pd., M.Pd., Ph.D Kons, 

Dr. Aam Imaduddin, Dr. Apip Pirmansyah, M.Pd. Berdasarkan hasil 

penilaian dan masukan-masukan dari review di atas selanjutnya peneliti 

mengadakan penyempurnaan draft model tersebut.  

Dalam tahap ini menggunakan instrumen penimbang pakar dalam 

bentuk angket yang bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan program 

cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif, proses penimbangan 

disajikan dalam angket rating scale lima jenjang untuk melihat tingkat 

proses Pelaksanaan model cinematherapy. Pola respons yang disajikan 

disajikan adalah : (1) Tidak Baik, (2) Kurang baik dan memerlukan 

perbaikan, (3) cukup baik, (4) Baik dan (5) sangat baik. 

Berikut ini adalah angket penimbangan pakar dalam menguji model 

cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif.  

TABEL 3.4 

Instrumen Validasi Model 

Cinematherapy Untuk Mereduksi Keyakinan Negatif 

 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban Saran/ 

Masukan 1 2 3 4 5 

1 Rumusan Judul 
      

2 Kejelasan Penggunaan 

Istilah 

      

3 Rumusan Komponen Model 
 

 a. Rasional 
      

 b. Tujuan 
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 c. Ruang Lingkup 
      

 d. Kerangka Kerja Model 
 

 1. Langkah Pelaksanaan  
      

 2. Sistem Sosial Model 
      

 4. Prinsip Reaksi 
      

 5. Dampak Model  

    Cinematherapy 

      

4.  Populasi dan Sasaran 
      

5. Lampiran 
 

  1. Lembar Observasi 
      

 2. RPL 
      

 3. Panduan Bagi Konselor 
      

 4. Lembar Kerja Konseli 
      

 

Dengan menggunakan Instrumen Validasi Model Cinematherapy untuk 

mereduksi Keyakinan Negatif, maka didapatkan hasil review model adalah 

sebagai berikut : 

TABEL 3.5 
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Hasil dari review menunjukkan bahwa model Bimbingan dan konseling 

Menggunakan Cinematherapy Untuk Mereduksi Keyakinan Negatif berada 

pada kategori cukup baik. Melalui tahap ini, peneliti juga mendapatkan 

masukan-masukan dari reviewer sehingga model ini perlu direvisi dan 

diperbaiki sebagaimana masukan tersebut.  

Catatan yang diberikan mulai dari penyusunan model, yang awalnya 

terdiri dari : 1) Latar belakang ; 2) Tujuan Pelatihan; 3)  materi kegiatan ; 4) 

peserta pelatihan ; 5) pendekatan, metode dan skenario ; 6) Tahap Pelatihan; 

7) Pelaksana; 8) Sarana dan Media; 9) Waktu : dan 10) Evaluasi dan Tindak 

Lanjut. 

Setelah dilaksanakannya perbaikan, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut :  

 

MODEL BIMBINGAN DAN KONSELING MENGGUNAKAN TEKNIK 

CINEMATHERAPY UNTUK MEREDUKSI KEYAKINAN NEGATIF 

A. RASIONAL 

Keyakinan mempengaruhi kehendak, dan dapat melakukan hal baik 

berdasarkan pengalaman sendiri atau berdasarkan hubungan mereka dengan 

kenyataan atau kenangan (Gorman, 1993) yang akhirnya menjadi seperangkat 

aturan dalam hidup meskipun terkadang tidak disadari (Peter Kent, dalam 

Aldridge and Rigby, 2004). Keyakinan mengacu pada ide bahwa orang terus 

menjadi benar, tidak hanya memberikan panduan atau aturan untuk tindakan 

tetapi juga pembenaran atas tindakan dan perilaku diri sendiri dan tindakan 

orang lain. Menurut Merriam-Webster (2000) keyakinan merupakan 

kebenaran beberapa pernyataan atau realitas beberapa makhluk atau 

fenomena. Keyakinan memiliki konsekuensi, membangkitkan perasaan, 

mempengaruhi persepsi dan mempromosikan tindakan.  

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa individu membangun sistem 

kepercayaan mereka dari berbagai sumber otoritas, termasuk masyarakat dan 
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tradisi etnis, pendidikan, kepercayaan spiritual, pengalaman pribadi, persepsi 

tujuan, maupun dengan menonton program televisi maupun media populer 

lainnya, (Brady, 2001; Peter Kent,  2004).  

Keyakinan terbentuk karena dikaitkan dengan atribut tertentu, melalui 

proses ini informasi dimodifikasi di dalam otak yang akhirnya menilai positif 

atau negatif.  Individu mungking memegang keyakinan tanpa alasan yang jelas 

untuk melakukannya (mungkin hanya ide-ide yang telah disampaikan oleh 

adat dan tradisi). Demikian pula, orang mungkin tanpa sadar memegang 

keyakinan dan secara bersamaan juga bertentangan. Sikap ini mengalir cukup 

spontan dari keyakinan mengenai objek, sikap dan niat. Tindakan datang dari 

sikap. Individu cenderung berperilaku dengan cara yang menguntungkan 

terhadap orang-orang yang disukai, dan menampilkan perilaku yang kurang 

baik terhadap hal-hal dan orang-orang yang tidak disukai. Terutama 

Keyakinan yang bertentangan dengan penerimaan keragaman dan 

pertimbangan etika atau hukum. Hal ini disebabkan dalam setiap masyarakat, 

ada kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan sosial, ekonomi dan 

politik, dan hal ini memungkinkan bahwa keyakinan tertentu dikaitkan dengan 

masing-masing kelompok.  

Beberapa keyakinan dapat bertahan, tetapi disaat orang lain 

melemahkan keyakinan yang dimiliki saat ini maka keyakinan baru dapat 

dibentuk. Banyak orang yang berpegang pada keyakinan-keyakinan yang tidak 

menguntungkan bagi mereka dan merugikan diri sendiri (Geldard & Geldard, 

2011). Individu dipengaruhi perasaan dan tindakan dengan keyakinan bawah 

sadar, dan hanya dapat dimodifikasi dengan membuat individu menjadi sadar. 

Kadang-kadang ketika klien memakai kata “seharusnya”, “Wajib” atau 

“mesti”, mereka mengatakan sebuah keyakinan yang berasal dari masa kecil 

mereka dan yang mereka pertahankan, tetapi tidak lagi sesuai bagi mereka saat 

mengucapkan hal tersebut (Geldard & Geldard, 2011).  

Keyakinan membantu untuk fokus pada rincian penting. Tapi juga 

dapat menyebabkan masalah ketika tidak sesuai dengan kenyataan.  

Keyakinan yang Negatif dapat membatasi apa yang dilihat dan menyebabkan 



69 
 

Nikmarijal, 2021 
BIMBINGAN DAN KONSELING MENGGUNAKAN CINEMATHERAPY UNTUK MEREDUKSI KEYAKINAN 
NEGATIF 
 
Universitas Pendidikan Indonesia |repository.upi.edu | perpustakaan.upi,edu 

 
 

seseorang bertindak melawan kepentingan terbaik dari orang yang dicintai dan 

diri sendiri. Dan karena keyakinan yang menyimpang sebagian besar tidak 

sadar, individu cenderung untuk fokus pada hal yang salah ketika mencoba 

untuk memperbaiki masalah.  Keyakinan negatif menyebabkan 1) mencegah 

diri untuk mengembangkan harga diri yang sehat, 2) keyakinan negatif 

mencegah diri dari perasaan terpenuhi dalam hidup,  3) keyakinan negatif 

yang mencegah individu untuk mengembangkan hubungan yang sehat (Wolz, 

2005). Untungnya, ketika memegang keyakinan negatif, individu tidak 

terjebak dengan itu selamanya. Karena dengan pengalaman dan pengetahuan 

baru bisa mengarahkan orang untuk mempertanyakan keyakinan, atau 

keyakinan yang dipegang teguh selama ini mungkin menjadi kendala untuk 

sebuah kemajuan. Banyak orang yang tampaknya tidak menyadari adanya 

kemungkinan bahwa jika mereka mau, mereka bisa mengubah cara berpikir, 

atau mengubah keyakinan yang dimiliki untuk membantu diri mereka sendiri 

menjalani kehidupan yang lebih memuaskan. 

Seperti penelitian yang dilakukan Nikmarijal dan Bukhari (2019) 

menemukan bahwa mahasiswa yang berasal memiliki tingkat keyakinan 

Negatif yang tinggi. Hal ini tentunya perlu untuk direduksi, karena kalau 

tidak, keyakinan ini akan diyakini terus menerus dan akan menghambat dan 

memberikan efek negatif bagi yang menjalankannya.  Dengan memiliki 

keyakinan yang positif akan menjadikan seseorang menjadi lebih baik dalam 

menjalani kehidupannya. 

Merubah keyakinan negatif berarti melawan kognisi diri sendiri, dan  

dan kemudian ditantang untuk sengaja melihat dan mengganti pikiran 

maladaptif dengan yang lebih produktif (Glidden, 2005), membantu klien 

mencoba apa yang masuk akal, memiliki pengalaman dan belajar hal baru 

untuk menghasilkan pemahaman dan perubahan (sander, 2003). Ellis (dalam 

Sander, 2003) menyatakan keyakinan negatif  akan menyebabkan penilaian 

seseorang terganggu dan mempunyai konsekuensi emosional. Smith (2003) 

ketika menghadapi peristiwa yang bertentangan dengan keyakinan, seseorang 

sering menghadapinya dengan proses yang unik untuk meyakinkan diri sendiri 
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bahwa keyakinannya benar. Ini disebabkan orang lebih berkomitmen untuk 

berbagai keyakinan, sikap dan pendapat serta memegan ide yang terbentuk. 

Semakin kuat seperangkat ide, semakin besar kemungkinan untuk menjadi 

sistem keyakinan dan ideologi yang mengatur tindakan dan interpretasi dari 

dunia. Dalam beberapa kasus seseorang perlu meninjau dan mungkin merubah 

apa yang mereka percaya tentang hal-hal atau kejadian tertentu untuk 

kemajuan.  

Keyakinan negatif menyebabkan banyak masalah dalam menjalani 

kehidupan. Keyakinan negatif menyebabkan 1) mencegah diri untuk 

mengembangkan harga diri yang sehat, 2) keyakinan negatif mencegah diri 

dari perasaan terpenuhi dalam hidup,  3) keyakinan negatif yang mencegah 

individu untuk mengembangkan hubungan yang sehat (Wolz, 2005).  

Tentunya ini harus dicari solusi untuk penanganannya. Salah satu 

upaya yang bisa untuk dilakukan untuk merubah keyakinan negatif bisa 

dilakukan melalui konseling (Glidden-Tracey, 2005). Keterampilan konseling 

akan sangat membantu untuk mengantisipasi ketika keyakinan individu dapat 

ditantang atau terancam oleh keyakinan orang lain; dan untuk dapat mengelola 

perasaan sendiri.. Konselor/Psikolog/Terapis (Selanjutnya disebut konselor) 

akan membantu untuk mendefinisikan dan mengklarifikasi masalah keyakinan 

konseli.  

Konselor idalam imenyelenggarakan iBK idapat imelakukan iberbagai 

jenis ilayanan idan ikegiatan ipendukung iserta iberbagai ialternatif yang 

memungkinkan iuntuk ipengembangan potensi iKonseli. Dewasa ini di 

Indonesia imulai imarak idengan ipenyelenggaraan iseminar dan workshop 

berkenaan idengan iinovasi idalam ikonseling, ikreatifitas idalam konseling 

dan bagaimana menjadi iseorang iKonselor iyang kreatif. Berdasarkan 

penelitian iyang idilakukan ioleh iCarson, Becker, Vance, & Forth (dalam Ali 

Rahmadian, 2011) ikreativitas iKonselor idalam ikonseling imemberikan 

banyak imanfaat ibagi ikeberhasilan ikonseling. Senada idengan itu  Gladding 

(dalam Ali Rahmadian, 2011), ikreativitas idalam ikonseling ibermanfaat 
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dalam imeningkatkan iefektivitas ikonseling idan iberperan ipenting dalam 

memajukan iprofesi konseling.  

Seiring denganiitu dewasaiini mulaiidikembangkaniberbagai jenis 

terapi yangi diterapkan idalami pelayanan konseling. 

SolutioniFocusediBriefiTherapyi (SFBT), SepertiiRational Emotive 

BehavioriTherapy (REBT) LogoiTherapy, Art Therapy, Visual Therapy, dan 

sebagainya. Salah Satu bentuk i visual terapi i dalam dunia i konseling i 

adalah i Cinematherapy (Pienaar, PA, 2005 : 19).  Cinematherapy dalah 

teknik therapy kreatif dimana konselor terlatih menggunakan film sebagai alat 

terapi. Menurut (Solomon, 1995 : 5) cinematherapy adalah penggunaan film 

yang memiliki efek positif pada orang-orang kecuali dengan gangguan 

psikotik.  

Teknik cinematherapy dengan menggunakan pengalaman konten 

pengolahan dan karakter dalam film dapat membantu klien mengubah 

keyakinan negatif, mengelola emosi destruktif, meningkatkan wawasan, 

mengembangkan diri, dan menemukan kembali kekuatan (Dermer & 

Hutchings, 2000). Dengan membahas film, klien dapat membingkai isu dan 

mencari solusi alternatif untuk masalah, dipandu oleh proses yang bermakna 

dengan konselor (Newton, 1995). Penonton dapat mengenali dan belajar 

tentang gaya kepribadian mereka dari karakter dengan yang mereka 

identifikasi. Langkah praktisi dalam menggunakan film untuk konseling atau 

pembinaan telah diidentifikasi sebagai melibatkan tiga tahap: penilaian (klien 

dan tujuan dalam terapi), pelaksanaan (menugaskan film), dan pembekalan 

(membahas dampak dari film di sesi berikutnya) (Caron, 2005). 

  

B. TUJUAN 

Pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan Bimbingan dan 

Konseling menggunakan cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif 
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C. RUANG LINGKUP MODEL 

 

D. KERANGKA KERJA MODEL 

1. Langkah-Langkah Pelaksanaan Cinematherapy 

No Tahap Langkah-langkah aktivitas 

 Assessment Pendahuluan Konselor menjelaskan tujuan 

yang ingin dicapai 

Konselor dan atau konseli 

menemukan film yang digunakan 

Melihat Isu 

Tentang 

Keyakinan 

Negatif 

Konseli melihat film yang dapat 

digunakan dan menyaksikan film 

sampai selesai 

 Implementation Refleksi Diri Konseli  Merefleksikan 

Keyakinan Negatif yang ada pada 

diri mereka 

Konseli Merenungkan asal-usul 

Keyakinan Negatif mereka 

sendiri 

Konseli merefleksikan Pengaruh 
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Pandangan Mereka Sendiri 

 Debriefing Eksplorasi Konseli mengeksplorasi berbagai 

adegan yang ada di dalam film 

yang berhubungan dengan 

keyakinan negatif 

Konseli mengeksplorasi adegan 

yang memperlihatkan perubahan 

karakter di dalam film. 

Konseli Mengeksplorasi 

hubungan karakter dalam film 

dengan perjuangan diri mereka 

Justifikasi Konseli menyebutkan luka 

emosional yang masih dirasakan 

sampai sekarang 

Konseli Membuat Keputusan 

untuk berubah 

Konseli menyebutkan Kualitas 

diri yang positif 

Kulminasi Konselor dan Konseli 

merenungkan proses kegiatan. 

 

Secara terperinci langkah-langkah yang dilaksanakan pada setiap tahap 

pelaksanaan cinematherapy sebagai berikut :  

 

Langkah-Langkah   

1. Awal   

a.  Pembukaan (apa yang 

akan kita lakukan 

: Pada tahap ini konselor membuka kegiatan 

dengan cara yang santun dan 

menyenangkan  

b. Pernyataan Tujuan : pada tahap ini konselor menjelaskan 

tentang konsep cinematherapy dan 

keyakinan Negatif. serta Pada tahap ini 

konselor menyatakan tujuan 

dilaksanakannya cinematherapy yaitu 

untuk mereduksi keyakinan Negatif.  
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c. Penjelasan Langkah-

langkah 

: Pada tahap ini konselor menjelaskan 

langkah yang akan ditempuh selama 

pelaksanaan cinematherapy 

2. Transisi   

a.  Memberi Kesempatan 

bertanya tentang hal yang 

belum dipahami 

(storming).  

: Konselor memberikan kesempatan kepada 

subjek penelitian untuk menanyakan segala 

sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan 

cinematherapy untuk mereduksi keyakinan 

Negatif.  

b.  Menjawab Pertanyaan 

(Norming) 

: Konselor memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan oleh subjek. 

Sehingga semua bisa berjalan sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

c.  Membuat Kesepakatan 

untuk masuk pada tahap 

kerja/kontrak. 

 Pada tahap ini merupakan kesepakatan 

antara konselor dan juga kesiapan subjek 

untuk melaksanakan kegiatan 

cinematherapy untuk mereduksi keyakinan 

Negatif.  

3. Kerja   

TAHAP I   

a. Eksperientasi : Mendiskusikan hasil lembar kerja dari 

menyaksikan film “Denias : Senandung di 

atas awan” 

b. Identifikasi : Peserta mengidentifikasi keyakinan 

Negatif yang terdistorsi melalui adegan 

dalam film “Denias : Senandung di atas 

awan”. 

c. Analisis : Peserta diminta untuk mengisi angket dan 

dengan bagian mana saja keyakinan negatif 

yang sudah direduksi. 

d. Generalisasi : Subjek bersama konselor bersama-sama 

mendiskusikan yang menjadi perubahan 

bagi Subjek dan bagai perasaan positif 

yang dimilikinya setelah menyaksikan film 

“Denias : Senandung diatas awan” 

4. Terminasi   

a. Refleksi Umum : Tahap dimana konselor mengajak subjek 
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untuk melakukan review atas efektivitas 

cinematherapy yang dilakukan dan 

mengajak untuk menarik kesimpulan dari 

keseluruhan proses kegiatan. Peserta 

diminta untuk mengungkapkan makna 

proses cinematherapy bagi dirinya.  

b. Tindak Lanjut : Pada tahap ini konselor memberikan 

penguatan kepada peserta untuk 

merealisasikan rencana-rencana tindakan 

pada kegiatan sehari-hari. 

c. Penutup : Akhir dari tahap ini adalah menutup sesi 

Kegiatan dengan membingkai proses  

secara simpatik (FRAMING). 

2. Sistem Sosial Model 

Sistem sosial model merupakan kondisi/situasi.aturan yang berlaku 

dalam model pelaksanaan cinematherapy. Sistem sosial juga dapat 

dikatakan sebagai pola hubungan/komunikasi antara konselor dengan 

konseli dalam proses cinematherapy. 

Terdapat dua pola komunikasi yang dapat digunakan untuk 

mengembangkan interaksi antara Konselor-Konseli, yaitu 1) Komunikasi 

sebagai aksi atau komunikasi satu arah; 2) komunikasi sebagai interaksi 

atau komunikasi dua arah.  
 

3. Prinsip Reaksi 

Prinsip reaksi merupakan pola yang menggambarkan respon konselor 

yang wajar secara keseluruhan. Hal ini berkaitan dengan teknik yang diharapkan 

konselor dalam memberikan reaksi terhadap perilaku konseli selama kegiatan 

cinematherapy seperti, bertanya, menjawab, menanggapi, mengkritik dan 

sebagainya. Reaksi yang diberikan adalah pembelajaran orang dewasa Task 

Oriented, Activation, demonstration, Application, dan Integration. 
 

4. Dampak Model Cinematherapy 

Dampak model cinematherapy untuk mereduksi keyakinan Negatif 

adalah menumbuhkan cara berpikir kritis dan memotivasi konseli agar 

dapat menemukan permasalahan yang dihadapi dan mampu melakukan 

penyelesaian permasalahan keyakinan Negatif yang diyakininya.  
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D. POPULASI/SASARAN 

Populasi yang menjadi sasaran dalam pelaksanaan model cinematherapy 

untuk mereduksi keyakinan Negatif adalah mahasiswa.  

 

E. INDIKATOR KEBERHASILAN DAN MEKANISME PENILAIAN 

Sebagai upaya untuk mengukur keberhasilan proses maka perlu 

dilakukan penilaian terhadap proses dan hasil konseling menggunakan 

cinematherapy. Penilaian difokuskan pada keterlaksanaan proses 

cinematherapy berdasarkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan. 

Sedangkan penilaian terhadap hasil dilakukan terhadap perubahan yang 

dialami peserta dalam mereduksi keyakinan Negatif. Klien dianggap berhasil 

apabila dia menunjukkan perubahan persepsi, dan kemampuan dalam 

mengambil tindakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Mekanisme pelaksanaan yang digunakan untuk menilai keberhasilan 

proses cinematherapy ialah dengan cara mengamati secara seksama proses 

pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap Tahapan Asesmen, tahap Implementasi 

hingga tahap Debriefing. 

Mekanisme penilaian untuk menilai keberhasilan hasil konseling ialah 

dengan cara membandingkan hasil pengidentifikasian kasus dan 

pengidentifikasin masalah saat sebelum dan sesudah cinematherapy. 

Perubahan positif intensitas hasil identifikasi antara sebelum pelaksanaan 

cinematherapy (pre-test) dan setelah pelaksanaan cinematherapy (post-test) 

merupakan indikator keberhasilan. Disamping itu, indikator keberhasilan 

cinematherapy juga dari kuesioner yang diisi oleh klien setelah proses 

pelaksanaan kegiatan selesai dilaksanakan. 
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3.3.3 Uji Coba 

3.3.3.1 Uji Coba Ke-1 

Selesai ikegiatan ipada iTahap ipertama iStudi iPendahuluan, kegiatan 

dilanjutkan idengan iTahap iKedua, Uji coba produk cinematherapy untuk 

mereduksi keyakinan negatif. Dalam tahap ini peneliti melakukan tiga kali 

uji coba terhadap mahasiswa yang ada di Kabupaten Kerinci dan Kota 

Sungai penuh, dimana pada tiap uji coba melibatkan dua orang mahasiswa. 

Selama kegiatan cinematherapy hal yang penting dilakukan adalah 

melakukan ipengamatan idan ipencatatan iterhadap iaktivitas idan 

kemajuan-kemajuan iyang idicapai. Selesai isatu ipertemuan ikonselor 

melaksanakan idiskusi idengan ipara iahli iuntuk imembicarakan apa yang 

sudah terjadi, terutama kekurangan/kelemahan dan kesalahan/penyimpangan 

yang dilakukan.  

Dalam pelaksanaan uji coba dilakukan penilaian terhadap proses 

pelaksanaan cinematherapy. Dengan menggunakan angket observasi 

terhadap pelaksanaan cinematherapy.  Pola respons yang disajikan disajikan 

adalah : (1) Sangat Kurang Baik, (2) Kurang baik, (3) cukup baik, (4) Baik 

dan (5) sangat baik. 

Uji coba yang dilakukan terhadap model Bimbingan dan Konseling 

menggunakan cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif adalah 

sebagai berikut :  

Dari hasil uji coba pertama maka didapatkan hasil sebagai berikut : 
 

TABEL 3.6 
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Uji coba pertama dilakukan terhadap dua orang mahasiswa yang 

berasal dari kabupaten Kerinci dan Kota Sungai dengan menggunakan film 

denias senandung diatas awan. 

Hasil Uji Coba Model Bimbingan dan Konseling Menggunakan 

Cinematherapy untuk mereduksi Keyakinan Negatif validator satu 

memberikan skor penilaian 52, validator 2 memberikan skor penilaian 51 

dan validator 3 memberikan skor 50 dimana . Catatan yang diberikan lebih 

ditekankan pada efisiensi waktu yang ada. Karena pada saat Uji coba 

pertama ini, subjek menyaksikan film bersama-sama. Hal ini dinilai tidak 

efektif oleh validator. Sehingga perlu adanya perbaikan pada model ini. 

3.3.3.2 UJI COBA KE-2 

Tabel 3.7 

 

 

 

 

 

 

 

Uji coba kedua dilakukan juga terhadap 2 orang mahasiswa yang 

berasal dari kabupaten kerinci dan kota sungai penuh. Hasil uji coba 

menunjukkan bahwa dibanding dengan uji coba pertama terjadinya 

peningkatan skor hasil penilaian, pada uji coba ini validator pertama 

memberikan penilaian 62, validator kedua memberikan penilaian 63 dan 

validator ketiga memberikan penilaian 60. Hal ini disebabkan perubahan 

pada waktu pelaksanaan model cinematherapy, yang pada awalnya peserta 
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menyaksikan film bersama-sama, dan pada tahap kedua peserta diminta 

terlebih dahulu menyaksikan film masing-masing untuk setelah itu dibahas 

bersama-sama dengan konselor. 

3.3.3.3 UJI COBA KE-3 

TABEL 3.8 

 

 

 

 

 

 

 

Uji coba ketiga dilakukan terhadap 2 orang mahasiswa dari kabupaten 

kerinci dan kota sungai penuh.  

Secara keseluruhan, hasil Uji Coba 1,2 dan 3 dapat dilihat dari grafik 

berikut :  

GRAFIK 3.1 

REKAPITULASI HASIL UJI COBA 
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Setelah Uji coba pertama dilakukan semua reviewer memberikan 

nilai baik, tetapi tetap dengan perbaikan, perbaikan dilakukan terhadap 

tahap Kerja, dimana pada uji coba pertama konseli menyaksikan film 

bersama dengan Konselor. Hal ini memberikan dampak terhadap efisiensi 

waktu selama pelaksanaan cinematherapy, sehingga diberikan masukan 

untuk konseli diberikan kesempatan menyaksikan sendiri agar pada tahap 

berikutnya lebih efisien. Pada uji coba kedua, mengalami perbaikan, 

konseli terlebih dahulu menyaksikan film masing-masing setelah itu baru 

dilanjutkan pada tahapan berikutnya pada cinematherapy, dan yang 

menjadi masukan pada tahap kedua lebih berfokus pada tahapan 

pelaksanaan cinematherapy, dalam tahap kedua menggunakan tahapan 

pelaksanaan cinematherapy yang dikembangkan oleh Birgitz Wolz (2005 : 

47). Pada Uji Coba ketiga, peneliti menggunakan tahapan penggunaan film 

yang dikembangkan oleh Russel (2009 :3). 

Kegiatan selanjutnya penyempurnaan model cinematherapy untuk 

mereduksi keyakinan negatif oleh peneliti dengan memperhatikan masukan-

masukan dari para ahli pada pelaksanaan cinematherapy. Masukan yang 

diberikan meliputi tahap pelaksanaan cinematherapy dan penggunaan film 

untuk mereduksi keyakinan negatif. Setelah tiga kali uji coba dan diskusi 

dinilai tidak ada lagi kekurangan, maka uji coba dihentikan. Selanjutnya 

dilakukan penyempurnaan draft terakhir, dan setelah kegiatan ini draft 

dinyatakan final. 
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TABEL 3.9 

Rangkuman Hasil Review Model Bimbingan dan Konseling Menggunakan Teknik Cinematherapy untuk mereduksi Keyakinan Negatif 

 

Draft Awal Model Bimbingan dan 

Koseling Menggunakan 

Cinematherapy untuk Mereduksi 

Keyakinan Negatif 

Hasil Review Model Bimbingan dan Konseling 

Menggunakan Teknik Cinematherapy untuk 

Mereduksi Keyakinan Negatif 

Uji Coba 

A. Latar Belakang 

B. Tujuan Pelatihan 

C. Materi Kegiatan 

D. Peserta 

E. Pendekatan, Metode dan 

Skenario 

1. Pendekatan 

2. Metode 

3. Skenario 

a. Tahap Asessment 

b. Tahap Implemetasi 

c. Tahap Debriefing 

d. Evaluasi 

F. Pelaksana 

G. Sarana dan Media 

H. Waktu 

I. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

 

A. Rasional 
B. Tujuan 

C. Ruang Lingkup Model 

D. Kerangka Kerja Model 

1. Langkah Pelaksanaan Cinematherapy 

a) Asessment 

1) Pendahuluan 
2) Melihat isu Tentang Keyakinan Negatif 

b) Implementation 

1) Refleksi Diri 

c) Debriefing 

1) Eksplorasi 

2) Jutifikasi 

3. Kulminasi 

2. Rincian Langkah-Langkah Pelaksanaan Cinematherapy 

a. Awal 

1) Pembukaan 

2) Pernyataan Tujuan 

3) Penjelasan Langkah-Langkah 

b. Transisi 

c. Kerja 
1) Eksperientasi 

2) Identifikasi 

3) Analisis 

4) Generalisasi 

d. Terminasi 

1) Refleksi Umum 

2) Tindak Lanjut 

3) Penutup 

3. Sistem Sosial Model 

4. Prinsip Reaksi 

5. Dampak Model Cinematherapy 

E. Populasi dan Sasaran 

F. Indikator Keberhasilan dan Mekanisme Penilaian 

 

Uji Coba 1 

Uji Coba yang pertama menggunakan Hasil Review Model 

Bimbingan dan Konseling Menggunakan Cinematherapy untuk 

Mereduksi Keyakinan Negatif. Dengan Catatan : Waktu yang 

digunakan tidak efisien, karena Peserta diminta bersama-sama 

konselor menyaksikan film.  

 

Uji Coba 2 

Perbaikan pada Model setelah uji Coba pertama, peserta diminta 

terlebih dahulu menyaksikan Film masing-masing.  

Setelah dilaksakan Uji Coba ke-2. Catatan yang diberikan oleh 

reviewer adalah : Pada Langkah Pelaksanaan Cinematherapy dibuat 

lebih rinci.  

 

Uji Coba 3 

Setelah dilaksakan Perbaikan atas masukan pada uji coba kedua, 

yang pada awalnya peneliti hanya menggunakan langkah 

pelaksanaan cinematherapy yang dikembangkan oleh Wolz (2005), 

dipadukan dengan Tahapan Penggunaan Film yang dikembangkan 

oleh Russel (2009). Dengan catatan yang diberikan oleh reviewer : 

1) Perbaiki dan  jelaskan rincian pada Langkah Kerja. 2). Gunakan 

minimal 3 Film dalam pelaksanaan cinematherapy agar mampu 

lebih banyak mereduksi keyakinan negatif. 
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3.4 Uji Efektivitas Model Bimbingan dan Konseling Menggunakan 

Cinematherapy untuk mereduksi Keyakinan Negatif 

3.4.1 Pendekatan dan Desain Penelitian Eksperimen 

Sesuai dengan permasalahan, fokus dan tujuan penelitian, maka 

penelitian ini menggunakan Single case experimental designs (desain 

eksperimen kasus tunggal yaitu Menguji hubungan dua atau lebih variabel, 

biasanya dalam satu atau beberapa subjek. Desain ini menggunakan perilaku 

target spesifik dan fase terapi yang dapat diidentifikasi dengan jelas dalam 

penelitian (Heppner, Wampold, Owen, & Wang, 2015 : 2005). 

Single case experimental designs memiliki sejumlah fitur umum 

yaitu : l) Spesifikasi tujuan treatment : dapat terdiri dari kognisi, reaksi 

afektif, respons fisiologis, atau karakteristik kepribadian; 2) pengukuran 

berulang variabel dependen dari waktu ke waktu; Pengukuran bisa 

dilakukan setiap minggu, setiap hari bahkan beberapa kali sehari  (Heppner, 

Wampold, Owen, & Wang, 2015 : 203). Seringkali proses penilaian dimulai 

sebelum treatment dilakukan, dalam hal ini disebut sebagai penilaian dasar. 

Dalam penelitian ini yang akan dilakukan adalah jumlah keyakinan negatif 

yang dilakukan subjek sebelum intervensi. Karena proses penilaian ini 

berkelanjutan, peneliti dapat memeriksa pola variabel dependen dari waktu 

ke waktu. Variabel independen bisanya adalah intervensi.  3) fase treatment: 

Karakteristik ketiga dari Single case experimental designs adalah 

dimasukkanya fase treatment yang berbeda, masing-masing mewakili 

kondisi eksperimen yang berbeda. Salah satu metode spesifikasi fase ini 

adalah dengan menetapkan baseline dan fase treatment. Tujuan dasar dari 

perubahan satu fase ke fase lainnya adalah untuk mendemonstrasikan 

perubahan karena dimulainya variabel independen atau intervensi. dan 4) 

stabilitas baseline data : Stabilitas baseline data merupakan fitur penting 

dari sebagian besar Single case experimental designs. Perubahan tidak dapat 

dideteksi setelah dimulainya intervensi jika baseline data tidak stabil. 
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Dengan demikian, sebelum peneliti dapat menganggap kausalitas untuk 

suatu intervensi, harus memperoleh penilaian yang akurat dan stabil dari 

variabel dependen sebelum pengenalan intervensi. 

Penelitian ini menggunakan desain A1 – B – A2 dimana A1 adalah 

kondisi baseline. Yaitu kondisi keyakinan negatif sebelum dilakukan 

kegiatan cinematherapy, B adalah kondisi pada saat dilaksanakannya 

cinematherapy. Pada saat pelaksanaan cinematherapy tingkat keyakinan 

negatif tetap diukur pada setiap sesi, dan A2 adalah fase setelah 

dilaksanaknnya kegiatan cinematherapy sehingga imemungkinkan imenarik 

kesimpulan iadanya ihubungan iantara variabel bebas dan variabel terikat 

(Sunanto dkk, 2005 : 59) 

Desain A – B – A  menunjukkan adanya hubungan sebab akibat 

antar variabel terikat dan variabel bebas dengan pengulangan fase pada 

baseline. Pertama-tama tingkat keyakinan negatif diukur pada baseline (A1) 

kemudian pada kondisi intervensi(B) setelah itu dilakukan pengukuran pada 

ibaseline ikedua (A2). Ini dimaksudkan sebagai icontrol ifase iintervensi 

isehingga imemungkinkan iuntuk imenarik ikesimpulan iadanya hubungan 

iantara ivariabel ibebas idan ivariabel iterikat. 

 

TABEL 3.10 

Pola Desain A-B-A 

 

BASELINE 1 INTERVENSI BASELINE 2 

(A-1) (B) (A-2) 

 

Tabel 3.9 diatas menjelaskan bahwa A-1 (baseline 1) dari 

penelitian ini adalah kondisi keyakinan negatif. Pengamatan dan 

pengambilan data tersebut  untuk memastikan data yang didapat dan melihat 

kondisi keyakinan. B (intervensi) yang diberikan berupa cinematherapy, 

peserta diinstruksikan melihat dan menyaksikan film dan setelah dilanjutkan 
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dengan pembahasan yang tentang film tersebut yang diarahkan untuk 

mereduksi keyakinan negatif.. A-2 (baseline 2) yakni ipengamatan ikembali 

terhadap ikondisi keyakinan inegatif dan imenjadi ievaluasi untuk 

memperoleh igambaran idari ipengaruh ipemberian iintervensi iterhadap 

kemampuan isubjek. 

 

3.4.2 Subjek Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik 

purposive sampling, karena peneliti memerlukan subjek yang memiliki 

tingkat keyakinan negatif yang berada pada kategori minimal tinggi. Maka 

Subjek yang dipilih adalah 4 (empat) orang mahasiswa yang berasal dari 

Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang memiliki tingkat keyakinan 

negatif berada pada kategori tinggi. Langkah yang diambil pengambilan 

Subjek berdasarkan hasil instrument keyakinan negatif yang sudah disebar 

dan diisi oleh 20 orang mahasiswa yang terdiri dari 4 (empat) perguruan 

tinggi yang berbeda. Subjek ini berasal dari empat perguruan tinggi yang 

berbeda. Subjek ini 2 orang berasal dari Kabupaten Kerinci dan dua orang 

berasal dari kota sungai Penuh Provinsi Jambi. 

 

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan pemberian instrument negatif belief. Instrument digunakan 

untuk mengetahui tingkat negatif belief sebanyak 3 kali  Pada tahap baseline 

(A1). Kemudian pemberian intervensi (B) dengan cinematherapy. Pada 

kegiatan intervensi ini, peserta melakukan kegiatan menyaksikan film, 

setelah itu dilanjutkan dengan proses pembahasan dengan peneliti. 

Sesuai dengan yang telah ditentukan peneliti. Intervensi ini 

dilakukan untuk mereduksi negatif belief sehingga diharapkan dapat 

berpengaruh. Setelah berakhirnya pelaksanaan cinematherapy untuk 

mereduksi keyakinan negatif subjek kembali diminta untuk mengisi 
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instrumen sebanyak 3 kali atau baseline 2 (A2) dengan tujuan untuk melihat 

perkembangan setelah diberikan intervensi. 

 

3.4.4 Pengolahan dan Teknik Analisis Data 

3.4.4.1 Analisis Data 

Pengolahan idata idilakukan isetelah isemua idata iterkumpul 

sehingga bisa diberikan kesimpulan. Kemudian dianalisis dengan tujuan 

untuk melihat melihat generalisasi yang bisa digambarkan guna 

memperjelas hasil intervensi. Analisi idata idilakukan idengan 

menggunakan imetode ianalisis ivisual, yang menjadi iperhatian ipeneliti, 

yaitu; 1) banyak iskor idalam isetiap ikondisi iyang iingin diubah; 2) tingkat 

stabilitas idan iperubahan ilevel idata idalam ikondisi iatau iantar kondisi. 

Setelah imendapatkan ihasil idari imetode ianalisis ivisual, maka ijuga iakan 

dilakukan ipengujian ihipotesis ipenelitian iuntuk imelihat pengaruh idari 

intervensi. 

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (intervensi) terhadap 

variabel terikat, peneliti fokus pada perubahan target. Dengan 

memperhatikan apakah benar hanya ada satu target yang berubah sepanjang 

fase intervensi (B) dan bagaimana perubahannya jika dibandingkan dengan 

fase baseline (A). jika terjadi perubahan pada fase baseline dan fase 

intervensi hanya pada satu variabel terikat, hal ini dapat diartikan adanya 

pengaruh intervensi terhadap target.  

Analisis data tujuan utamanya adalah memperoleh gambaran 

intervensi terhadap sasaran yang ingin diubah, komponen yang akan 

dianalisis meliputi : 

1) Analisis dalam kondisi, yaitu menganalisi iperubahan idata idalam isatu 

kondisi, misalnya ikondisi ibaseline iatau ikondisi iintervensi, 

komponen yang akan dianalisis yaitu : 
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a) Panjang kondisi yaitu banyaknya data dalam kondisi yang 

menggambarkan banyaknya sesi yang dilakukan. Dalam kondisi 

baseline dikumpulkan sampel data menunjukkan arah yang jelas. 

b) Kecenderungan iarah iyang idigambarkan ioleh igaris ilurus 

melintasi isemua idata idalam ikondisi. Untuk imembuat igaris 

pertama idilakukan idengan metode ifreehand, yaitu imembuat igaris 

secara ilangsung ipada ikondisi ihingga imemperoleh idata isama 

banyak iyang iterletak idi iatas idan idibawah igaris. Kedua iadalah 

dengan imetode splitmiddle iyaitu imembuat igaris ilurus iuntuk 

membelah idata idalam isuatu ikondisi idalam imedian. 

c) Kecenderungan istabilitas i (trend stability) iyaitu imenunjukan 

tingkat ihomogenitas idata idalam isuatu ikondisi. Tingkat kestabilan 

data idapat iditentukan idengan imenghitung ibanyaknya idata ipoint 

yang iberada idi idalam irentang, kemudian idibagi ibanyaknya idata 

point iyang idikatakan istabil, sedangkan idiluar itu idikatakan itidak 

stabil.  

d) Jejak idata imerupakan idata idari idata isatu ike idata iyang ilain 

idalam satu ikondisi. Perubahan isatu idata ike data berikutnya dapat 

terjadi itiga ikemungkinan, yaitu imenarik, menurun idan mendatar.  

e) Rentang iyaitu ijarak iantara idata ipertama idan idata terakhir . 

rentang imemberikan iinformasi iyang isama iseperti ipada analisis 

tentang iperubahan ilevel.  

f) Perubahan ilevel imenunjukan ibesarnya iperubahan iantara dua 

data. Tingkat iperubahan idata dalam isuatu ikondisi imerupakan 

selisih iantara idata ipertama idan idata terakhir. 

2) Analisis iantar ikondisi iadalah iperubahan idata iantar isuatu kondisi 

misalnya ikondisi ibaseline (A1) ke ikondisi iintervensi (B). Komponen-

komponen ianalisis iantar ikondisi meliputi :  

a) Jumlah ivariabel iyang idi iubah (Number of Variabel Changed). 

Dalam ianalisis idata iantar ikondisi isebaiknya ivariabel iterikat 
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difokuskan ipada isatu iperilaku. Analisis iditekankan ipada iefek 

atau ipengaruh iintervensi iterhadap iperilaku isasaran.  

b) Perubahan ikecenderungan iarah idan iefeknya (Change in Trend 

Variabel and Effect). Dalam ianalisis iantar ikondisi iperubahan 

kecenderungan iarah igrafik iantara ikondisi ibaseline idan intervensi 

menunjukan imakna iperubahan iperilaku isasaran (target behavior) 

yang idisebabkan ioleh iintervensi. Kemungkinan ikecenderungan 

antar ikondisi adalah 1) mendatar ike mendatar, 2) mendatar ike 

menaik, 3) mendatar ke imenurun, 4) menaik ike menaik, 5) menaik 

ke imendatar, 6) menaik ke imenurun, 7) menurun ike menaik, 8) 

menurun ike imendatar, 9) menurun ike menurun. Sedangkan 

imakna efek itergantung pada itujuan intevensi 

c) Change in Trend Stability. Menunjukan istabilitas iperubahan idari 

serentetan idata. Data idikatakan istabil iapabila idata itersebut 

menunjukan iarah (mendatar, imenaik, imenurun)  

d) Change in Level : iyaitu imenunjukkan iseberapa ibesar idata 

berubah. iTingkat iperubahan idata iantar ikondisi iditunjukan 

dengan iselisih iantara idata iterakhir ipada ikondisi ipertama 

(baseline) dengan idata ipertama ipada kondisi berikutnya 

(intervensi). Nilai selisihimenggambarkan iseberapa ibesar iterjadi 

perubahan iperilaku iakibat ipengaruh iintevensi. 

e)  Presentage of Overlap. Tumpang  itindah idata imenunjukan itidak 

adanya iperubahan ipada ikedua ikondisi idan isemakin ibanyak data 

yang itumpang itindih imaka iakan isemakin ibanyak ipula idugaan 

bahwa tidak iadanya iperubahan ipada ikedua kondisi. Dalam 

penelitian iini ibentuk igrafik iyang idigunakan iyaitu igrafik garis, 

yang idiharapkan idapat imemperjelas isetiap ipenjelasan dari 

penelitian iyang dilakukan. Sunanto dkk. (2005 : 39) beberapa 

komponen ipenting idalam igrafik iantara lain :  

i) Absis iadalah isumbu iX iyang imerupakan isumbu imendatar 

yang imenunjukan isatuan iuntuk ivariabel ibebas (misalnya 
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sesi, hari, tanggal). 2. Ordinat iadalah isumbu Y imerupakan 

sumbu ivertikal iyang menunjukan isatuan iuntuk ivariabel 

terikat i (misalnya ipersen, ifrekuansi, idurasi).  

ii) Titik iawal imerupakan ipertemuan iantar isumbu iX idengan 

sumbu iY isebagai ititik awal satuan variabel bebas dan terikat.  

iii) Skala merupakan garis-garis pendek pada sumbu X dan sumbu 

Y yang menunjukan ukuran (misalnya 0%, 25%, 50%, 75%)  

iv) Label ikondisi iyaitu iketerangan iyang imenggambarkan 

kondisi ieksperimen imisalnya ibaseline iatau iintervensi. 

v) Garis iperubahan ikondisi iyatu igaris ivertical iyang 

imenunjukan iadanya iperubahan ikondisi ke ikondisi lainnya. 

vi)  Judul igrafik iyaitu ijudul iyang imengarahkan iperhatian 

pembaca iagar isegera idiketahui ihubungan iantara ivariabel 

bebas idan terikat. Langkah-langkah yang iditempuh idalam 

menganalisi idata iyang itelah idiperoleh itersebut iadalah 

sebagai berikut :  

1) Menjumlahkan hasil perskoran pada kondisi baseline 1 

terhadap subjek penelitian..  

2) Menjumlahkan ihasil iperskoran ipada ikondisi iintervensi 

terhadap isubjek penelitian.  

3) Menjumlahkan ihasil iperskoran ipada ikondisi ibaseline 

dua iterhadap isubjek penelitian.  

4) Membuat itabel iskor iyang itelah idiperoleh ipada kondisi 

baseline 1, iintervensi, dan ibaseline 2.  

5) Membuat igrafik idari idata iyang itelah idiperoleh ipada 

kondisi ibaseline 1, iintervensi, dan ibaseline 2 

 

3.4.4.2 Menentukan Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “terdapat perbedaan keyakinan 

negatif subjek penelitian sebelum (A – 1) dan sesudah diberikan perlakuan 
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cinematherapy (A – 2)”.  Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan teknik 

analisis statistik Wicoxon’s Signed Ranks Test melalui program komputer 

SPSS. 

 

Adapun kriteria keputusan pengujian hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Terima H0 dan tolak H1 apabila probabilitas (sig 2-tailed) ≥ alpha           

(α = 0,05) atau thitung  <  ttabel  

2. Tolak H0 dan terima H1 apabila probabilitas (sig 2-tailed) ≤ alpha                

(α = 0,05) atau thitung  >  ttabel 
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