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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Pada Bab ini akan diuraikan tiga hal yaitu : 1) simpulan yang merupakan 

intisari dari fakta hasil penelitian yang sudah diuraikan pada Bab IV ; 2) 

implikasi, yang memuat sejumlah pendapat penulis mengenai inferensi prediktif 

dari hasil penelitian yang diperoleh; dan 3) rekomendasi, yang memuat harapan 

peneliti mengenai dampak hasil penelitian bagi pihak atau sistem yang 

berhubungan dengan hasil penelitian.  

5.1 Kesimpulan 

1) Tingkat Keyakinan negatif subjek Penelitian awalnya berada pada kategori 

Tinggi, setelah dilaksanakannya Bimbingan dan Konseling Menggunakan 

teknik Cinematherapy untuk mereduksi keyakinan negatif berada pada 

kategori rendah. 

2) Setelah dilaksanakannya Uji coba dan pelaksanaan eksperimen, maka 

peneliti mendapatkan masukan dari reviewer, terutama dalam tahapan 

pelaksanaan cinematherapy, peneliti menggabungkan tahapan yang 

dikembangkan oleh Birgitz Wolz (2005) dan Russel (2009). Sehingga 

terbentuknya hasil akhir dari model Bimbingan dan Konseling 

Menggunakan teknik Cinematherapy untuk mereduksi Keyakinan Negatif.  

3) Berdasarkan Uji Hipotesis, terlihat bahwa angka probabilitas Asymp. 

Sig.(2-tailed) sebesar 0,068, atau probabilitas diatas alpha 0,05 (0,001 < 

0,05).  dari hasil tersebut maka Ho ditolak dan HI  diterima. Dengan 

demikian maka hipotesis yang diuji dalam penelitian ini dapat diterima, 

yaitu ”terdapat penurunan yang signifikan pada keyakinan negatif sebelum 

dan setelah mendapat perlakuan bimbingan dan Konseling 

cinematherapy." Dengan kesimpulan, bahwa Bimbingan dan Konseling 

Menggunakan teknik Cinematherapy efektif untuk mereduksi keyakinan 

negatif. 
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5.2 Implikasi 

Sejumlah implikasi dari hasil dan simpulan penelitian yang diuraikan adalah 

sebagai berikut :  

1. Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan masukan bagi konselor dalam menyikapi tingginya keyakinan 

negatif, sehingga dapat memberikan pelayanan yang tepat untuk 

diberikan kepada konseli. Melalui kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Menggunakan teknik cinematherapy mampu mereduksi keyakinan 

negatif.  

2. Hendaknya pelaksanaan konseling dengan menggunakan teknik 

cinematherapy dapat lebih diintensifkan dan diutamakan baik dalam 

bentuk orientasi dan sosialisasi maupun implementasi.  

3. Memperluas khasanah keilmuan Bimbingan dan Konseling. Sehingga 

menyaksikan Film bisa dimanfaatkan oleh Konselor untuk membantu 

Konseli.  

 

5.3 Rekomendasi 

1. Penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk pemanfaatan penggunaan 

cinematherapy dalam Layanan Bimbingan dan Konseling. Bentuk 

pemanfaatannya bisa dilakukan melalui praktek mandiri maupun dalam 

penyelenggaraan layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah 

dan/atau Perguruan Tinggi. Konselor idealnya memahami bagaimana 

cinematherapy ini diterapkan dalam Bimbingan dan Konseling terutama 

untuk mereduksi keyakinan negatif.  

2. Penelitian ini menghasilkan Model Bimbingan dan Konseling 

menggunakan teknim cinematherapy untuk mereduksi keyakinan 

negatif, sehingga bisa menjadi suplemen untuk mata kuliah teori dan 

pendekatan Konseling. 
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3. Penelitian ini menghasilkan instrumen keyakinan negatif yang telah 

tervalidasi dan menunjukkan reliabilitas yang sangat baik, sehingga 

juga bisa dimanfaatkan oleh peneliti lain.  

4. Penelitian ini menghasilkan Model Bimbingan dan Konseling 

Menggunakan Teknik cinematherapy untuk mereduksi keyakinan 

negatif yang telah sesuai dengan kaidah ilmiah sehingga bisa 

dimanfaatkan oleh siapa saja bagi yang ingin melaksanakannya. 

 

 

 


