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ABSTRAK
Muhammad Husni Hasibuan, (2020) : Efektivitas Layanan Informasi dengan
Media Audio Visual (Film) untuk
Meningkatkan Konsep Diri Siswa di
Sekolah Menengah Atas Negeri 5
Tapung Kampar
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen one group pretest dan
posttest design. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas
Layanan Informasi dengan Media Audio Visual (Film) untuk Meningkatkan
Konsep Diri Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung Kampar.
Penelitian ini dilakukan terhadap siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung
Kampar pada tahun pelajaran 2020/2021M. Jumlah subjek dalam penelitian ini
adalah 10 orang siswa yang merupakan penelitian sampel dengan teknik
purposive sampling. Instrumen penelitian dibuat dengan skala likert dan dilakukan
uji validitas, reliablitas, dan normalitas dengan menggunakan SPSS for Windows.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji paired sample t-test. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa konsep diri siswa sebelum diberikan perlakuan layanan
informasi dengan media audio visual (film) berada pada kategori sedang yaitu
dengan nilai rata-rata 60,9 dan setelah diberikan perlakuan layanan informasi
dengan media audio visual (film) mengalami peningkatan menjadi kategori tinggi
dengan rata-rata 96,9. Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pretest dan post-test, artinya layanan informasi dengan media audio visual (film)
efektif untuk meningkatkan konsep diri siswa yang dilihat dari hasil analisis data
bahwa thitung>ttabel , 9,050 >1,81246 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.
Kata Kunci :Layanan Informasi, Media Audio Visual (Film), Konsep Diri
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ABSTRACT
Muhammad Husni Hasibuan, (2020): The Effectiveness of Informational
Service with Audio Visual (Film)
Media in Increasing Student SelfConcept at State Senior High School 5
Tapung, Kampar
It was an experimental research with one group pretest and posttest design. This
research aimed at knowing the effectiveness of informational service with audio
visual (film) media in increasing student self-concept at State Senior High School
5 Tapung, Kampar. This research was administered at State Senior High School 5
Tapung, Kampar in the Academic year of 2020/2021. The subjects of this
research were 10 students that were also the samples selected by using Purposive
sampling technique. The research instruments were made by using Likert scale,
and tests of validity, reliability, and normality were done by using SPSS for
Windows. Hypothesis testing was done by using Paired sample t-test. The
research findings showed that student self-concept was on medium category with
the mean score that was 60.9 before being given informational service with audio
visual (film) media. After the treatment of informational service with audio visual
(film) media, there was an increase of student self-concept to high category with
the mean 96.9. So, it could be concluded that there was a difference between
pretest and posttest. It meant that informational service with audio visual (film)
media was effective in increasing student self-concept, and it could be seen from
the data analysis result that t observed was higher than ttable, 9.050>1.81246, so H0
was rejected and Ha was accepted.
Keywords: Informational Service, Audio Visual (Film) Media, Self-Concept
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang
Dalam kaitannya dengan perkembangan individu, manusia dapat tumbuh
dan berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan baik bersifat
jasmani maupun rohani. Masa remaja merupakan salah satu masa dalam salah satu
rentang kehidupan yang dilalui oleh seorang individu. Masa remaja merupakan
masa yang akan melalui krisis dimana remaja berusaha untuk mencari identitas
diri (search of self – identity). Remaja mulai mencari tau siapa diri mereka, seperti
apa watak mereka, dan bagaimana orang lain menilai mereka. Hal-hal yang
dihadapi oleh remaja, sebagian besar menyangkut tentang dirinya. Sementara diri
(self) terbentuk dengan adanya konsep tentang diri (self concept).Pembentukan
konsep diri pada remaja sangat penting karena akan mempengaruhi kepribadian,
tingkah laku dan pemahaman terhadap diri sendiri.1
Konsep diri merupakan sifat yang unik pada manusia sehingga dapat
digunakan untuk membedakan manusia dari makhluk hidup manusia sehingga
dapat digunakan untuk membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya.
Konsep diri (self-concept) adalah suatu istilah dalam psikologi yang terkait
dengan pembahasan tentangkepribadian (personality). Pada dasarnya istilah
konsep diri merujuk pada sekumpulan pandangan atau keyakinan seseorang
tentang dirinya sendiri. Pemahaman seperti ini misalnya, dapat dilihat dalam
pandangan Cawagas yang mengatakan bahwa konsep diri meliputi pandangan
1

Andi Thahir dan Firdaus. Peningkatan Konsep Diri Positif Peserta Didik di SMP
Menggunakan Konseling Individu Rational Emotive Behavior Therapt (REBT). Jurnal Bimbingan
dan Konseling. Vol. 4, No 2, 2017. hlm, 47-64.

1

2

menyeluruh individu mengenai dimensi fisiknya, karakteristik pribadinya,
motivasinya, kelemahannya, kepandaiannya, kegagalannya, dan sebagainya. Dari
pandangan Cawagas dapat dipahami bahwa konsep diri adalah pandangan
seseorang tentang dirinya sendiri, dan pandangan itu bersifat menyeluruh tentang
berbagai aspek yang ada pada dirinya tersebut.2
Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Pam Nilan (2013) dalam jurnal
Pratiwi Wahyu Widiarti dalam Kajian Ilmu Komunikasi Volume 47. Nomor 1.
Juni 2017 tentang,menghadapi tugas-tugas peralihan dari anak-anak menuju
remaja, ada remaja yang mampu menghadapinya, namun juga ada yang kurang
atau tidak mampu menghadapinya. Remaja yang tidak mampu menghadapinya,
biasanya akan melakukan hal-hal yang sifatnya kontradiktif dan bersifat negatif.
Jika demikian, ini akan menimbulkan persoalan bagi remaja sendiri maupun
lingkungannya. Masa remaja juga sering disebut masa krisis, beberapa hal yang
menimbulkan krisis pada remaja antara lain terlihat dari hasil penelitian Pam
Nilan dalam jurnal Pratiwi Wahyu Widiarti (2017) pada remaja di Indonesia, yang
menimbulkan masalah di usia remaja adalah:1) seks bebas (free seks) atau
pergaulan bebas, yaitu 50% dari subjek remaja yang diteliti (N: 3565 remaja) 2)
30% remaja menyebutkan narkoba dan minuman keras adalah masalah bagi
remaja; 3) hanya 20% remaja yang men’cemas’kan ketiadaan pekerjaan atau

2

Sustika Sari. PeranBimbingan dan Konseling Untuk Meningkatkan Konsep Diri Anak
Usia Dini. Jurnal Pendidian Islam Anak Usia Dini Vol. 01 No. 02. Okober 2018. hlm, 159-160

3

masalah ekonomi. Penelitian Pam Nelan ini, sekitar 61,7% dari respondennya
sedang bersekolah setaraf SMP.3
Umumnya remaja mengalami krisis psikososial yaitu antara menemukan
dan kebingungan atas identitas dirinya. Secara umum dapat dikatakan bahwa
sikap remaja saat ini masih dalam tahap mencari jati diri.Pada dasarnya remaja
menginginkan perilakunyaberubah untuk menjadi yang lebih baik secara fisik
maupun mental agar dapat berkembangnya konsep diri yang positif dan
menemukan identitas atau jati dirinya.
Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di SMA Negeri 5 Tapung
Kamparmasih banyaksiswa yangkurang memahami pentingnya konsep diri dalam
lingkungan. Seperti bersikap pesimis terhadap prestasi yang ia peroleh, merasa
tidak disenangi oranglaindan sangat peka terhadap kritikan. Hal lain yang dapat
ditemukan yaitu siswa selalu mengeluh terhadap dirinya sendiri, merasa tidak
bermanfaat terhadap orang lain, belum bisa memahami kelebihan dan kekurangan
yang ada pada dirinya, tidak mampu melakukan tugas tertentu, merasa malu dan
tidak yakin terhadap dirinya serta tidak memiliki motivasi dalam berkmpetisi
meraih prestasi.
Permasalahan diatas menandakan para siswa belum mengetahui dan
mengenal dengan baik bahwa dirinya harus mencerminkan dirinya sebagai
seorang siswa yang harus memiiki konsep diri positif. Keberhasilan siswa dalam
menghadapi permasalahan yang dihadapinya tergantung pada kemampuannya
dalam memahami dengan baik siapa dirinya. Guru BK telah pernah melaksanakan
3

Pratiwi Wahyu Widiarti, Konsep Diri (Self Concept)dan Komunikasi Interpersonal
dalam Pendampingan Pada Siswa SMP se Kota Yogyakarta, (Jurnal, Pdf: Informasi Kajian Ilmu
Komunikasi Vol. 47 No. 1. Juni 2017).

4

layanan BK berupa layanan konseling individu tanya jawab dan pemberian
nasehat berupa ceramah kepada beberapa siswa yang dianggap memiliki konsep
diri negatif serta untuk meningkatkan konsep diri siswa, namun tidak
mendapatkan hasil perubahan yang signifikan karena ceramah merupakan metode
pemberian informasi yang paling sederhana, mudah dan murah, dalam arti bahwa
metode ini dapat dilakukan hampir oleh setiap petugas bimbingan di sekolah. Di
samping itu, teknik ini juga tidak memerlukan prosedur dan biaya yang banyak.
Permasalahan rendahnya konsep diri yang dialami oleh beberapa siswa di
SMA Negeri 5 Tapung perlu segera diselesaikan. Perlu alternatif bimbingan dan
konseling yang tepat dalam menangani permasalahan tersebut salah satunya
menggunakan layanan informasi menggunakan media audio visual.
Banyak program bimbingan dan konseling yang dapat dilaksanakan di
sekolah. Prayitno mengungkakan yang paling tinggi tingkatannya yaitu layanan
informasi. Menurut Winkel dalam Tohirin menyatakan bahwa layanan informasi
merupakan suatu layanan yang berupaya untuk memenuhi kekurangan individu
akan informasi yang mereka perlukan. 4 Prayitno dan Amti menyatakan bahwa
layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman kepada individuindividu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk
menjalani suatu tugas atau kegiatan atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau
rencana yang dikehendaki.

5

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat

disimpulkan bahwa layanan informasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk

4

Tohirin. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)
Cetakan ke 6 (Jakarta: P. Raja Grafindo Persada, 2014). hlm, 142.
5
Prayitno dan Eman Amti. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling(Jakarta: Rineka Cipta,
2004). hlm, 2-3.
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membekali para siswa tentang berbagai macam pengetahuan agar dapat
mengambil keputusan secara tepat dalam kehidupannya.
Proses pembelajaran dan pemberian layanan akan lebih efektif jika
menggunakan media pembelajaran seperti penggunaan media audio visual.
Menurut Febliza dan Afdal menyatakan bahwa media audio visual merupakan
suatu metode atau cara pembelajaran dengan menggunakan media yang
mengandung unsur suara dan gambar, dimana dalam proses penyerapan materi
melibatkan indra penglihatan dan indra pendengaran. 6
Berdasarkan studi pendahuluan dan pengamatan dengan guru BK di SMA
Negeri 5 Tapung, gejala-gejala yang di temui di lapangan adalah:
1.

Masih banyak siswa yang kurang memahami pentingnya konsep diri
dalam lingkungan

2.

Masih ada siswa bersikap pesimis terhadap prestasi yang ia peroleh

3.

Masih ada siswa merasa tidak disenangi oranglain dan sangat peka
terhadap kritikan

4.

Ditemukan sebagian siswa memandang dirinya rendah, dan kadang-kadang
menarik diri dari pergaulan dengan teman-temannya di sekolah.

5.

Masih ada siswa yang sulit menerima kekurangan dirinya dan
memandang rendah kemampuan diri sendiri.
Berdasarkan fenomena dan gejala di atas peneliti tertarik melakukan

penelitian di SMA Negeri 5 Tapung Kampardengan judul: "Efektivias

6

Febliza Asyti dan Afdal Zul. Statistik Dasar Penelitian. (Pekanbaru: Adefa Grafika,
2015). hlm, 26
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Layanan Informasi dengan Media Audio Visual (Film) untuk
Meningkatkan Konsep Diri Siswa SMA Negeri 5 TapungKampar.
B.

Alasan Memilih Judul
Adapun alasan memilih judul ini dan memilih SMA Negeri 5 Tapung
Kampar sebagai lokasi penelitian adalah:
1.

Permasalahan yang dikaji dalam judul di atas sesuai dengan bidang
ilmu yang telah dipelajari, yaitu bimbingan konseling.

2.

Masalah-masalah yang dikaji dalam judul diatas mampu untuk diteliti

3.

Lokasi penelitian ini terjangkau.

4.

Persoalan ini menarik untuk diteliti, karena keberadaan guru bimbingan
konseling di sekolah hendaknya mampu mengatasi masalah tersebut
dan bagaimana penanganannya.

5.

Sepengetahuan peneliti judul ini belum pernah diteliti oleh mahasiswa
UIN SUSKA Riau khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan.

C.

Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan judul pada penelitian ini,
maka diperlukan penegasan istilah. Beberapa istilah yang berkaitan dengan judul
dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Penggunaan Media Audio Visual (Film)
Tentang Perkembangan Individudalam Layanan Informasi untuk Meningkatkan
Konsep Diri Siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung Kampar.
1.

Efektivitas
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Efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai
tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan
antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.
Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya.7
2.

Media Audio Visual
Media audio visual merupakan media yang digunakan dalam kegiatan
pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan
sekaligus dalam satu proses atau kegiatan.8

3.

Layanan Informasi
Layanan informasi merupakan kegiatan memberikan pemahaman
kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal
yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan.9

4.

Konsep Diri
Konsep diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang
dirinya, yang dibentuk melalui pengalaman yang diperoleh dari
interaksi dengan lingkungannya. 10

7

Soeworno Handayaningrat. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
(Jakarta: Gunung Agung, 2006). hlm, 65
8
Rayanda Asyar. Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran. (Jakarta: Gaung Persada
Press Jakarta, 2011). hlm, 45
9
Prayitno dan Amti, Op.Cit., hlm, 259
10
Agustiani. Psikologi Perkembangan (Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep
Diri dan Penyesuaian Diri Remaja. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). hlm, 90
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D. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan persoalan pokok yang telah dipaparkan dalam latar
belakang, maka persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat
diidentifikasi sebagai berikut:
a.

Efektivitas penggunaan layanan informasi dengan menggunakan media
audio visual (film) untuk meningkatkan konsep diri siswa SMA Negeri
5 Tapung Kampar.

b.

Pelaksanaan layanan informasi dengan menggunakan media audio
visual (film) di SMA Negeri 5 Tapung Kampar.

c.

Siswa yang mengalami Konsep diri negatif di SMA Negeri 5 Tapung
Kampar.

d.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan layanan informasi dengan
menggunakan media audio visual di SMA Negeri 5 Tapung Kampar.

e.

Faktor yang mempengaruhi konsep diri siswa di SMA Negeri 5 Tapung
Kampar.

2. Pembatasan Masalah
Mengingat banyaknya permasalahan dalam kajian ini, maka penulis
membatasi masalah yang akan diteliti yaitu efektivitas penggunaan layanan
informasi dengan media audio visual (film) untuk meningkatkan konsep diri
positif siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tapung Kampar.

9

3. Rumusan Masalah
Apakah layanan informasi dengan media audio visual film efektif
untuk meningkatkan konsep diri siswa di SMA Negeri 5 Tapung Kampar.?
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.

Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukankan
sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :
Untuk mengetahui apakah layanan informasi dengan media
audio visual film efektif untuk meningkatkan konsep diri siswa di
SMA Negeri 5 Tapung Kampar.?

2.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagaiberikut:
a. Manfaat Praktis
1) Bagi peneliti
Dapat menambahkan pengalaman dan keterampilan untuk
mengatasi siswa yang memiliki konsep diri rendah atau negatif
dengan memberi layanan Informasi dengan menggunakan
media visual.
2) Bagi jurusan
Penelitian ini dapat menambahkan koleksi kajian pengetahuan,
khususnya dalam menambahkan wawasan calon peneliti
selanjutnya untuk mengetahui efektivitas penggunaan layanan
Informasi dengan menggunakan media visual dalam mengubah
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dan meningkatkan konsep diri siswa yang negatif menjadi
konsep diri positif.
b. Manfaat teoritis
1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya untuk guru BK dalam mengatasi siswa yang
mengalami masalah konsep diri rendah atau negatif.
2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya
pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang lebih
luas.

BAB II
KAJIAN TEORITIS
1. KAJIAN TEORITI
1. Konsep Diri
a. Pengertian Konsep Diri
Menurut Surya konsep diri adalah gambaran, cara pandang,
keyakinan, pemikiran, perasaan terhadap apa yang dimiliki orang tentang
dirinya sendiri, meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, perasaan,
kebutuhan, tujuan hidup dan penampilan diri. 10 Konsep diri adalah
persepsi keseluruhan yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri. 11
Menurut Desmita konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang
mencakap keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang terhadap
dirinya.12
Konsep diri merupakan faktor penting didalam berinteraksi. Hal ini
disebabkan oleh setiap individu dalam bertingkah laku sangat
dipengaruhi oleh konsep dirinya. Kelebihan manusia dibandingkan
makhluk lainnya adalah dapat menyadari siapa dirinya, mengobservasi
diri dalam setiap tindakan. Rakhmat menjelaskan bahwasanya ada
sebelas karakteristik orang yang memiliki konsep diri positif, yaitu:
1) Menyakini

betul

nilai

dan

prinsip

tertentu

serta

bersedia

mempertahankannya.

10

Hendra Surya. Percaya Diri itu Penting: Peran Orangtua dalam Menumbuhkan Percaya
Diri Anak. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.). hlm, 5
11
Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya(Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2003). hlm, 182
12
Desmita. Psikologi perkembangan Peserta Didik. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2014). hlm, 164
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2) Mampu bertindak berdasarkan

penilaian yang baik tanpa merasa

bersalah yang berlebihan
3) Tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu untuk mencemaskan apa
yang akan terjadi
4) Memiliki keyakinan pada kemampuan untuk mengatasi persoalan
5) Merasa sama dengan oranglain, sebagai manusia tidak tinggi dan tidak
rendah walaupun terdapat perbedaan dalam kemampuan tertentu
6) Sanggup menerima dirinya sebagai orang yang penting dan bernilai
bagi oranglain.
7) Dapat menerima pujian tanpa berpura-pura rendah hati dan menerima
penghargaan tanpa rasa bersalah
8) Cenderung menolak usaha orang lain untuk mendominasinya.
9) Sanggup mengaku kepada orang lain bahwa ia mampu merasakan
berbagai dorongan dan keinginan, dari perasaan marah hingga cinta,
dari sedih hingga bahagia.
10) Mampu menikmati dirinya secara utuh dalam berbagai kegiatan yang
meliputu

pekerjaan,

permainan,

ungkapan

diri

yang

kreatif,

persahabatan ataupun sekedar mengisi waktu.
11) Terhadap kebutuhan orang lain, pada kebiasaan sosial yang telah
diterima, dan terutama sekali pada gagasan bahwa ia tidak bisa
bersenang-senang dengan mengorbankan oranglain.13
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwasanya
konsep diri positif dapat dilihat dari keyakinan menyelesaikan

13

103.

Rakhmat. Psikologi Komunikasi (Cet. 28).(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012). hlm,
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masalah, mampu menyesuaikan diri dengan individu lainnya,
mendapat pujian yang wajar, memahami setiap imdividu memiliki
perasaan dan mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Selanjutnya
konsep diri negatif dapat dilihat dari kepekaan individu terhadap kritik
yang diberikan orang lain, sangat responsif terhadap setiap kejadian
yang terjadi, cendrung merasa tidak disenangi orang lain dan cendrung
bersikap pesimis.
b. Ciri-Ciri Konsep Diri
Menurut Wasty Soemanto menyatakan bahwa ciri-ciri konsep diri
adalah sebagai berikut:
1) Terorganisasikan
Individu mengumpulkan banyak informasi yang dipakai untuk
membentuk pandangan tentang dirinya sendiri. Untuk sampai pada
gambaran umum tentang dirinya, ia menginformasikan itu kedalam
kategori-kategori yang lebih luas dan banyak.
2) Multifase
Individu mengkategorisasikan persepsi diri itu dalam beberapa
wilayah,

misalnya

sicial

acceptance,

physical

attractiveness,

athleticability dan academic ability.
3) Stabil
Stabilitas pada general self konsep itu sendiri, perlu dicatat bahwa
area self konsep dapat berubah.
4) Berkembang

14

Konsep diri berkembang sesuai dengan umur dan pengaruh
lingkungan.
5) Evaluatif
Selain membentuk deskripsi dirinya ada situasi yang istimewa,
tetapi individu juga mengadakan penilaian terhadap dirinya sendiri.14
Menurut Inge Hutagalung terdapat sejumlah karakteristik orang
yang mempunyai konsep diri negatif, yaitu:
1) Sangat peka dan cenderung sulit menerima kritik dari orang lain.
2) Mengalami kesulitan berbicara dengan orang lain.
3) Sulit mengakui kesalahan.
4) Kurang mampu menggunakan perasaan dengan cara yang wajar,
senang mendapat pujian.
5) Cenderung menunjukkan sikap mengasingkan diri, malu-malu dan
tidak ada minat pada persaingan.
Sedangkan karaktristik orang yang memiliki konsep diri positif, adalah :
1) Orang yang Terbuka
2) Tidak memiliki hambatan untuk berbicara dengan orang lain, bahkan
dalam situasi yang masih asing sekalipun.
3) Cepat tanggap dengan situasi sekelilingnya.15
Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri seseorang yang
memiliki konsep diri positif yaitu bersikap terbuka, tidak memiliki

14

Wasty Soemanto. Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan (Jakarta:
PT Rineka Cipta, 2012). hlm, 185-186.
15
Inge Hutagalung. Pengembangan Kepribadian Tinjauan Praktis Menuju Pribadi
Positif(Jakarta: PT. Indeks, 2007). hlm, 23.
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hambatan untuk berbicara dengan orang lain, cepat tanggap dalam situasi
sekelilingnya yakni mampu mengatasi masalah, menyadari setiaporang
memiliki berbagai perasaan, dan mampu memperbaiki dirinya.
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsep Diri
Faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut Inge
Hutagalung adalah sebagai berikut :
1) Orang Lain
Seseorang mengenal tentang dirinya dengan mengenal orang lain
terlebih dahulu. Konsep diri seseorang individu terbentuk dari
bagaimana penilaian orang lain mengenai dirinya. Orang-oran yang
paling berpengaruh pada diri seseorang adalah orang-orang yang
disebut dengan significant others, yaitu orang-orang yang sangat
penting bagi diri seseorang.
2) Kelompok
Acuan (Reference Group)Dalam kehidupannya, setiap orang
sebagai anggota masyarakat menjadi anggota berbagai kelomok. Setiap
kelompok memiliki norma-norma sendiri. Diantara kelompok tersebut
ada yang disebut sebagai kelompok acuan, yang membuat individu
mengarahkan perilakunya sesuai dengan nora dan nilai yang dianut
kelompok tertentu.16
Sementara itu, Fitts Hendriati Agustiani konsep diri seseorang
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

16
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1) Pengalaman,

terutama

pengalaman

interpersonal

yang

memunculkan perasaan positif dan perasaan berharga.
2) Kompetensi dalam area yang dihargai oleh individu dan orang lain.
3) Aktualisasi diri, atau implementasi dan realisasi dari potensi
pribadi yang sebenarnya. 17
d. Aspek-Aspek Konsep Diri
Chalhoun dan Acocella mengatakan konsep diri terdiri dari tiga
dimensi atau aspek, yaitu:
1) Pengetahuan
Pengetahuan adalah apa yang

individu ketahui tentang

dirinya. Kelengkapan atau kekurangan fisik, usia, jenis kelamin,
kebangsaan, suku, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Pengetahuan
tentang

diri

juga

berasal

dari

kelompok

sosial

yang

diidentifikasikan oleh individu tersebut. Julukan ini juga dapat
berganti setiap saat sepanjang individu mengidentifikasikan diri
terhadap suatu kelompok tertentu, maka kelompok tersebut
memberikan informasi lain yang dimasukkan ke dalam potret dari
mental individu.
2) Harapan
Pada saat-saat tertentu, seseorang mempunyai suatu aspek
pandangan tentang dirinya. Individu juga mempunyai satu aspek
pandangan tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa

17
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depan. Pendeknya, individu mempunyai harapan bagi dirinya
sendiri untuk menjadi diri yang ideal. Diri yang ideal sangat
berbeda pada masing-masing individu. Seseorang mungkin akan
lebih ideal jika dia berdiri di atas podium berorasi dengan penuh
semangat. Sementara itu, bagi yang lain merasa sebagai diri yang
ideal jika dia merenung dan menulis di rumah dengan
menghasilkan suatu karya tulis yang dapat dibaca setiap orang.
3) Penilaian
Di dalam penilaian, individu berkedudukan sebagai penilai
tentang dirinya sendiri. Apakah bertentang dengan (1) “siapakah
saya”, pengharapan bagi individu; (2) “seharusnya saya menjadi
apa”, standar bagi individu. Hasil penelitian tersebut disebut harga
diri. Semakin tidak sesuai antara harapan dan standar diri, maka
akan semakin rendah harga diri seseorang.18

Dan secara umum konsep diri dirumuskan dalam aspek atau
dimensi yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandang masing-masing
ahli. Fitts membagi konsep diri menjadi dua, yaitu :

1) Dimensi Internal
Dimensi internal atau juga disebut dengan kerangka acuan adalah
penilaian yang dilakukan individu yaitu penilaian yang dilakukan
individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia dalam dirinya.
18

Nur Ghufron & Rini Risnawita, Teori-Teori Psikologi, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2011),
Cet. Ke. 2 Hlm. 17-18
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Dimensi ini terdiri dari tiga jenis yaitu identitas diri, behavior self dan
penilaian diri.
2) Dimensi Eksternal
Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya sendiri melaui
hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya serta halhal diluar dirinya, misalnya sekolah, organisasi, agama dan
sebagainya. 19
e. Komponen Konsep Diri
Konsep diri menurut Rakhmat tidak hanya merupakan gambaran
deskriptif semata, akan tetapi juga merupakan penelitian seseorang
individu mengeai dirinya sendiri. Sehingga konsep diri merupakan
suatu yang dipikirkan dan dirasakan oleh seoarang individu. Ia
mengemukakan ada dua komponen konsep diri yaitu komponen
kognitif (self image) dan komponen afektif (self esteem). Komponen
kognitif (self image) merupakan pengetahuan individu tentang dirinya
yang mencakup pengetahuan ”siapa saya”, di mana hal ini akan
memberikan gambaran sebagai pencitraan diri.
Adapun komponen afektif (self esteem) merupakan penilaian
individu terhadap dirinya yang akan membentuk bagaimana penerimaan
diri dan harga diri individu yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya
adalah yakni konsep diri merupakan sesuatu yang dirasakan dan
dipikirkan oleh seorang individu berkaitan dengan dirinya. Atau bisa

19
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disebut juga dengan komponen kognitif merupakan data yang bersifat
objektif, sedangkan komponen afektif merupakan data yang bersifat
subyektif. 20
f. Perkembangan Konsep Diri
Perkembangan konsep diri merupakan proses yang terus berlanjut
di sepanjang kehidupan manusia. Syimond mengatakan bahwa persepsi
tentang diri tidak langsung muncul pada saat kelahiran, tetapi mulai
berkembang secara bertahap dengan munculnya kemampuan perseptif.21
Konsep diri bukanlah sesuatu

yang dibawa sejak lahir. Kita tidak

dilahirkan dengan konsep diri tertentu. Bahkan ketika lahir, kita tidak
memiliki konsep diri, tidak memiliki pengharapan bagi diri kita sendiri,
serta tidak memiliki penilaian apapun terhadap diri kita sendiri.22
Dengan demikian, konsep diri terbentuk melalui proses belajar
yang berlangsung sejak masa pertumbuhan hingga dewasa. Lingkungan,
pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pembentukan konsep diri seseorang.
g. Manfaat Konsep diri
Pengaruh

lingkungan

nampaknya

sangat

urgen

dalam

mempengaruhi konsep diri seseorang dan akhirnya akan mempengaruhi
tingkah lakunya. Seseorang yang memiliki konsep diri positif, akan
bersikap optimis, berani mencoba hal-hal baru, berani sukses dan berani
pula gagal, penuh percaya diri, antusias, merasa diri berharga, berani
20
21
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menetapkan tujuan hidup serta bersikap dan berfikir secara positif.
Sebaliknya semakin jelek atau semakin negatif konsep diri, maka akan
semakin sulit seseorang untuk berhasil. Sebab, dengan konsep diri yang
negatif akan mengakibatkan tumbuh rasa tidak percaya diri, takut gagal
sehingga tidak berani mencoba hal-hal yang baru dan menantang, merasa
diri bodoh, rendah diri, merasa diri tidak berguna, pesimis, serta berbagai
perasaan dan perilaku inferior lainnya.23
2. Layanan Informasi
a. Pengertian Layanan Informasi
Layanan
individu

untuk

informasi

merupakan layanan

memperoleh

pemahaman

dari

yangmemungkinkan
suatu

informasi

danpengetahuan yang diperlukan sehingga dapat dipergunakan untuk
mengenali dirisendiri dan lingkungan.Mugiarso menjelaskan bahwa
layanan informasi bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai
pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk
mengenali diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan
sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat.Winkel (dalam Tohirin)
menjelaskan bahwa layanan informasi merupakan suatu layanan yang
berupaya memenuhi kekurangan individu akaninformasi yang mereka
perlukan. Layanan informasi juga bermakna usaha-usahauntuk membekali
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peserta didikdengan pengetahuan serta pemahaman tentang lingkungan
hidupnya.24
Layanan informasi Bimbingan dan konseling adalah suatu kegiatan
atau usaha untuk membekali para siswa dengan berbagai macam
pengetahuan supaya mampu mengambil keputusan secara tepat dalam
kehidupan pribadi, belajar, sosial, karir, sebagai individu, anggota
keluarga, dan masyarakat.25
b. Tujuan Layanan Informasi
Pemberian layanan informasi merupakan kegiatan pemberian
bantuan dariseorang ahli dalam hal ini guru pembimbing kepada peserta
didikbaik berupa informasimengenai pemahaman diri, penyesuaian bakat,
minat, kemampuan, cita-cita,pendidikan maupun pekerjaan yang akan
dipilihnya dimasa depan.Agar tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai.
Prayitno menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan layananinformasi dibagi
menjadidua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagaiberikut:
1) Tujuan Umum
Tujuan umum layanan informasi adalah dikuasainyainformasi tertentu
oleh peserta layanan.Informasi tersebutselanjutnya digunakan oleh
peserta

untuk

keperluankehidupannya

sehari-hari(effective

dailyliving) dan perkembangan dirinya

24

Tohirin. Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah. (Pekanbaru: Raja Grafindo
Persada, 2007).
25
Amelia, Efektivitas Layanan Informasi dengan Media Audio Visual untuk Mengubah
Persepsi NegatifPeserta Didik Terhadap Guru BK. (Proposal Skripsi Bimbingan dan Konseling
UIN Raden Intan Lampung). 2017. hlm,10.
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2) Tujuan Khusus
Tujuan

khusus

layanan

informasi

terkait

dengan

fungsi-

fungsikonseling. Fungsi pemahaman paling dominan dan langsung
diemban oleh layanan informasi. Pesertalayanan memahami informasi
dengan berbagai selukbeluknya sebagai isi layanan. Penguasaan
informasi tersebut dapat digunakan untuk pemecahan masalah
(apabila peserta yang bersangkutan mengalaminya); untuk mencegah
timbulnya

masalah,

dan untuk memungkinkan peserta

yang

bersangkutan membuka diri dalam mengaktualisasikan hak-haknya.26
c. Fungsi Layanan Informasi
Layanan informasi berfungsi untuk membekali individu
dengan berbagaipengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal
yang berguna untuk aktualisasidiri individu. Menurut Mugiarso
“fungsi utama dari layanan informasiadalah fungsi pemahaman dan
pencegahan.
1) Fungsi pemahaman dalam bimbingandan konseling adalah
pemahaman tentang diri peserta didikbeserta permasalahannya
olehpeserta didiksendiri dan oleh pihak-pihak lain yang
membantu

peserta

didiktermasuk

lingkungan peserta didi

26
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tentang
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2) Fungsi Pencegahandalam bimbingan konseling adalah layanan
yang diberikan dapat membantu peserta didikagar terhindardari
berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. 27
d. Jenis-Jenis Layanan Informasi
Ada tiga macam layanan informasi menurut Slameto diantaranya
sebagai berikut:
1) Informasi tentang pekerjaan, misalnya dari jenis-jenis pekerjaan,

syarat-syarat suatu pekerjaan
2) Informasi tentang cara-cara belajar , misalnya cara membagi waktu,

cara menyusun jadwal kegatan, cara belajar efektif, cara memilih
tekhnik belajar, informasi tentang lingkungan sekitar, informasi
tentang tata tertib sekolah.

Menurut Prayitno dan Erman Amti pada dasarnya jenis dan jumlah
informasi tidak terbatas. Namun, khususnya dalam rangka pelayan
bimbingan dan konseling,hanya kan dibicarakan tiga jenis informasi,
yaitu:

1) Informasi pendidikan
Dalam bidang pendidikan banyak individu yang berstatus siswa
atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan timbulnya
masalah atau kesulitan. Diantaranya masalah atau kesulitan tersebut
berhubungan denganpemilihan program studi, pemilihan sekolah

27
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fakultas, penyesuaian diri dengan program studi, putus sekolah.
Mereka membutuhkan adanya keterangan atau informasi untuk dapat
membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana.
2) Informasi jabatan
Saat-saat transisi dari dunia pendidikan kedunia kerja sering
merupakan masa yang sangat sulit bagi banyak orang muda.Kesulitan
itu terleta juga dalam penyesuaaian diri dengan suasana kerja yang
baru dimasuki dan engembangan diri selanjutnya.
3) Informasi sosial budaya
Hal ini dapat dilakukan melalui penyajian informasi sosial budaya
yang meliputi, mcam-macam suku bangsa, adat istiadat, agama
dankepercayaan,bahasa,

potensi-potensi

daerah

dan

kekhisisan

masyarakat atau daerah tertentu.28
e. Pelaksanaan Layanan Informasi
Pelaksanaan

layanan

informasi

menempuh

tahapan-tahapan

sebagai berikut:
1. Perencanaan,

melakukan

identifikasi

kebutuhan

akan

informasi bagi calon peserta layanan, menetapkan materi
sebagai isi layanan, menetapkan subjek penelitian, menetakan
narasumber, menyiapkan prosedur, perangkat dan media
layanan dan menyiapkan kelengkapan administrasi.
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2. Pelaksanaan,

melakukan

koordinasi

kegiatan

layanan,

mengaktifkan peserta layanan, mengoptimalkan penggunaan
metode dan media.
3. Evaluasi, menetapkan materi evaluasi, menetapkan prosedur
evaluasi, menyusun instrument evaluasi, mengaplikasikan
instrumen evaluasi dan mengolah hasil aplikasi instrument.
4. Analisis hasil evaluasi,menetapkan norma atau standar
evaluasi, melakukan analisis dan menafsirkan hasil analisis.
5. Tindak lanjut, menetapkan jenis dan arah tindak lanjut,
mengkomunikasikan rencana tindak

lanjut kepada pihak

terkait dan melaksanakan rencana tindak lanjut.
6. Laporan,

menyusun

menyampaikan

laporan

laporan
kepada

layanan
pihak

informasi,
terkait

dan

mendokumentasikan hasil laporan.29
f. Metode Layanan Informasi
Layanan informasi dapat diselenggarakan secara langsung
dan terbuka oleh pembimbing atau konselor kepada seluruh siswa
di sekolah. Metode yang digunakan bervariasi dan flexibel dapat
digunakan

melalui

klasikan

ataupun

kelompok.

Tohirin

berpendapat bahwa ada beberapa teknik yang biasa digunakan
untuk layanan informasi diantaranya sebagai berikut:

29
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1) Ceramah, tanya jawab dan diskusi. Melalui teknik ini para
peserta (klien) mendengarkan atau menerima ceramah dari
guru bimbingan konseling selanjtnya diikuti dengan tanya
jawab.
2) Melalui media, penyampaian informasi bisa dilakukan melalui
media tertentu seperti alat pperaga, media tertulis, meda
gambar, poster dan media elektrinik lainnya.
3) Acara khusus, layanan informasi melalui cara ini dilakukan
dengan acara khusus di sekolah. Dalam acara tersebut,
disampaikan dengan berbagai kegiatan yang terkait yang
diikuti oleh seluruh siswa.
Narasumber, layanan informasi juga bisa diberikan
kepada peserta didik dengan mengundang narasumber. Dengan
kata lain tidak semua informasi diketahui oleh pembimbing.
Untuk informasi yang tidak diketahui oleh guru pembimbing,
maka harus didatangkan atau diundang pihak lain yang lebih
mengetahui.30
3. Media Audio Visual
a. Pengertian Media Audio Visual
Menurut Marshall Meluhan pengertian media adalah suatu ekstensi
manusia yang memungkinkannya mempengaruhi orang lain yang tidak

30

Tohirin. Bimbingan Dan Konseing di Sekolah Dan Madrasah. (Pekanbaru: Raja Grafindo
Persada, 2007). hlm, 149-150
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mengadakan kontak langsung dengan dia.31Media Audio Visual berasal
dari kata media yang berarti bentuk perantara yang digunakan oleh
manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau
pendapat sehingga ide, pendapat atau gagasan yang dikemukakan itu
sampai kepada penerima yang dituju.32Dale mengatakan media Audio
Visual

adalah

media

pengajaran

danmedia

pendidikan

yang

mengaktifkanmata dan telinga peserta didik dalamwaktu proses belajar
mengajar berlangsung. 33 Sanjaya menjelaskan bahwa, “Media visual
adalah jenis media yang selain mengandung unsur suara juga
mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video,
berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Media ini
dianggap lebih baik dan lebih menarik.”34
b. Tujuan dan Manfaat Penggunaan Media Audio Visual
Adapun tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan
media audio visual sebagai media pembelajaran adalah sebagai berikut:
1) Dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh
peserta didik.
2) Untuk membangkitkan keingingan dan minat baru dari siswa.
3) Untuk meningkatkan kognitif dan psikomotorik siswa.
4) Untuk meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa.
5) Memperjelas penyajian pesan atau informasi agar tidak verbalitis.
31

Harjanto.Perencanaan Pengajaran Cetakan 2(Jakarta: Rineka Cipta, 2010). Hlm, 246.
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6) Merubah perilaku dari yang tidak diinginkan menjadi sesuai yang
diinginkan.
Hardi Prasetiawan (dalam Arsyad 2016) mengemukaan manfaat
penggunaan media adalah:
1) Proses pemberian layanan akan lebih menarik perhatian siswa sehingga
dapat menumbuhkan motivasi belajar.
2) Materi layanan akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami
oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai tujuan
layanan.
3) Metode penyampaian materi atau pemberian layanan akan lebih bervariasi,
tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh
guru, sehingga siswa tidak bosandan guru tidak kehabisan tenaga.
4) Dalam proses pemberian layanan siswa dapat melakukan kegiatan
mengamati, melakukan, mendemostrasikan, memerankan, dll, tidak hanya
mendengarkan.35
4. Macam-macam Media Audio Visual
Dalam proses belajar mengajar kehadiran media mempunyai arti yang
cukup penting. Karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang akan
disampaikan

dapat

dibantu

dengan

menghadirkan

media

sebagai

perantara.36Salah satu teknologi dalam proses pengajaran itu adalah memilih
mediapembelajaran. Media pembelajaran menurut Rossidan Breidle adalah
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seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk tujuan pendidikan, seperti
radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya.37
Media pembelajaran inilah yang akan membantu memudahkan siswa
dalam

mencerna

informasi

pengetahuanyang

disampaikan.

Media

pembelajaran menurut karakteristik pembangkit rangsangan indera dapat
berbentuk Audio (suara), Visual (gambar), maupun Audio Visual.
Seperti umumnya media sejenis media audio visual mempunyai tingkat
efektifitas yang cukup tinggi, menurut riset, rata-rata diatas 60% sampai
80%.Pengajaran melalui audio visual jelas bercirikan pemakaian perangkat
kerasselama proses belajar, seperti mesin proyektor film, televisi, tape recorder
danproyektor visual yang lebar.38Jadi pengajaran melalui audio visual adalah
penggunaan

materi

yang

penyerapannya

melalui

pandangan

dan

pendengaranserta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman kata simbolsimbol yang serupa.Jenis audio visual media ini mempunyai kemampuan yang
lebih baikkarena meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media
ini dibagi menjadi dua, yaitu:
1) Audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar
diam seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, cetak
suara.
2) Audio visual gerak yaitu media yang dapat menampilkan unsur suaradan
gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette.
5. Hubungan Media Audio Visual dengan Konsep Diri
37
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Individu yang mempunyai konsep diri positif akan membentuk sikap
dan perilaku yang positif juga. Individu akan cenderung mempunyai persepsi
dan pandangan-pandangan yang positif tentang dirinya dalam memahami dan
memandang dirinya baik dari segi fisik, kualitas dan kemampuan dalam
mencapai harapan. Agar individu memahami dan menerima dirinya sendiri
haruslah mempunyai pengetahuan tentang dirinya dan evaluasi diri (perasaan
harga diri). Pengetahuan yang dimiliki tentang diri yang harus dimiliki
mencakup karakteristik fisik, hubungan denga orang lain, sekolah, status
inteletual, sikap dan hubungan sosial.
Jika konsep diri negatif lebih berkembang dari konsep diri positif,
maka pada akhirnya akan menghambat prose perkembangannya dan
cenderung memandang dirinya secara negatif. Oleh karena itu konsep diri
positif yang ada dalam diri seorang individu harus ditingkatkan dan
dikmbangkan agar individu mempunyai pandangan-pandangan yang positif
tentang dirinya.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan konsep diri seorang
individu khusunya siswa adalah melalui layanan bimbingan dan konseling
melalui layanan informasi. Pemberian layanan informasi perlu dilakukan
karena dengan layanan informasi siswa diberikan pemahaman tentang dirinya
dan mengamati perilaku fisiknya secara langsung, serta memberikan
pemahaman bagaimana merespon reaksi dari orang lain terhadap individu
sehingga siswa dapat merasakan dan mengevaluasi dengan tepat dan benar.
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Pemberian layanan informasi yang baik dan menarik akan membantu
tersampainya informasi pada siswa. Salah satu lhal yang dapat menarik siswa
dalam proses layanan yaitu menggunakan media. Hamalik dalam Arsyad
mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaan dalam proses belajar
mengajar daat meningkatkan keinginan dan minat baru, membangkitkan
motivasi dan rangsangan kegiatan belajar bahkan membawa pengaruhpengaruh psikologis terhadap siswa.39
Salah satu dari berbagai media yang dapat digunakan yaitu media
audio visual. Pemberian layanan informasi tentang konse diri dengan
menggunakan media audio visual dapat menarik dan mengarahkan perhatian
siswa untuk berkonsentrasi kepada informasi yang disampaikan.
6. Konsep Operasional
Konsep operasional merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk
memberikan batasan terhadp konsep teoritis yang digunakan. Hal ini
digunakan

untuk

menghindari

kesalahan

dalam

penulisan.

Konsep

operasional ini berkenaan dengan layanan informasi dengan menggunakan
media audio visual untuk meningkatkan konsep diri siswa. Pelaksanaan
layanan informasi sebagai berikut:
1. Layanan Informasi dengan Menggunakan Media Audio Visual (X)
a. Identifikasi kebutuhan akan informasi bagi calon peserta layanan.
b. Menetapkan materi sebagai isi layanan.
c. Menyiapkan prosedur, perangkat dan media layanan.
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d. Menyediakan kelengkapan administrasi.
e. Mengorganisasikan kegiatan layanan, menyampaikan materi dengan
media audio visual berupa silide power point dan film.
f. Menanyakan pemahaman yang dapat diambil oleh peserta layanan
mengenai materi yang disampaikan.
g. Mengaktifkan peserta layanan dengan memberikan kesempatan
kepada peserta untuk menyampaikan pendapat, pertanyaan maupun
menyampaikan pertanyaan.
h. Melakukan evaluasi terhadap konsep diri siswa dan membuat
kesimpulan hasil pemberian layanan.
i. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut, mengkomunikasikan rencana
tindak lanjut kepada pihak terkait terhadap hasil evaluasi konse diri
siswa yang diperoleh setela pemberian layanan.
j. Melaksanakan rencana tindak lanjut
k. Penyusunan Laporan dan menyampaikan hasil akhir laporan kepada
pihak terkait yang terlibat.
2. Konsep Diri (Variabel Y)
Adapun indikator pada variabel konsep diri ebagai berikut:
a. Yakin dapat mengatasi masalah (percaya diri)
b. Setara dengan orang lain
c. Terbuka
d. Cepat tanggap terhadap situas
e. Mampu mengatasi hambatan
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B. Penelitian Relevan
Penelitian yang digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari
manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan untuk menguatkan bahwa penelitian
yang penulis lakukan belum pernah ditileti oleh orang lain adalah sebagai berikut:
Andi Thahir dan Firdaus melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan
Konsep Diri Positif Peserta Didik di SMP Menggunakan Konseling Individu
Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) pada tahun 2017. Hasil penelitian
Andi Thahir dan Firdaus menunjukkan bahwa terjadi peningkatan konsep diri
positif terhadap konseli setelah digunakan konseling individu Rational Emotive
Behavior Therapy (REBT).
Persamaan penelitian yang dilakukan Andi Thahir dan Firdaus dengan
penelitian yang penulis lakukan yaitu sama-sama menggunakan konseling
individu untuk meningkatkan konsep diri siswa. Sedangkan perbedaan penelitian
Andi Thahir dan Firdaus dengan penelitian yang penulis lakukaan yaitu
menggunakan teknik dan metode yang berbeda.
Amelia melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Layanan Informasi
dengan Media Audio Visual untuk Mengubah Persepsi Negatif Peserta Didik
Terhadap Guru BK Kelas XI IPS SMAN 14 Bandar Lampung” pada tahun 2014.
Hasil peneitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa layanan informasi dengan
media audio visual terbukti efektif dalam mengurangi persepsi negatif peserta
didik terhadap guru BK. Persamaan penelitian Amelia dan penelitian yang penulis
lakukan yaitu sama-sama menggunakan layanan informasi dengan menggunakan
media audio visual. Perbedaan penelitian Amalia dan penelitian yang penulis
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lakukan yaitu terletak pada pembahasan yang akan diteliti, penelitian Amelia
membahas tentang persepsi negatif siswa terhadap guru BK, sedangkan penelitian
yang penulis lakukan membahas tentang konsep diri.
C. Asumsi dan Hipotesis
1. Asums
Adapun Asumsi dari penelitian ini adalah konsep diri setiap siswa
berbeda-beda satu individu dengan individu lainnya.
2. Hipotesi
Hipotesis merupakan pertanyaan yang masih lemah, perlu diuji apakah
hipotesis dapat diterima atau ditolak. 40 Secara tersirat hipotesis masih
merupakan ramalan atau dugaan. Adapaun hipotesis yang diajukan dalam
penelitian ini sebagai berikut:
Ha: Layanan Informasi menggunakanan media audio visual (film) efektif
digunakan dalam meningkatkan konsep diri positif siswa.
Ho: Layanan Informasi menggunakanan media audio visual (film) tidak
efektif digunakan dalam meningkatkan konsep diri positif siswa.
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Gempur Santoso. Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. (Jakarta: Katalog
Dalam Terbitan, 2005). hlm,20.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Pendekatan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dengan jenis penelitian eksperimen dengan cara memberikan layanan informasi
dengan media audio visual (film) kepada kelompok eksperimen tanpa ada
kelompok kontrol. Metode dalam penelitian ini dilakukan dengan eksperimen pola
One group bahwa metode One group eksperimen menggunakan satu kelompok
dan dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, antara lain : One group pre-test dan
post-test. Dengan pola “sebelum dan sesdudah” dengan struktur.
Gambar III.1
Rancangan Penelitian One Group Pre-test Post-test
O1
X
O2

Keterangan :
O1 = Nilai pretest
X = Perlakuan yang diberikan untuk melihat efektivitas hasil
O2 = Nilai protest41
1. Prosedur Penelitian
Dalam penelitian ini selaku sebagai pelaksana atau konselor
dalam pelaksanaan layanan informasi dengan menggunakan media
audio visual, prosedur penelitian yang dilakukan sebagai berikut:
a. Assessment
41
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Rineka Cipta, 2010). hlm, 124
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b. Menetapkan tujuan
c. Implementasi teknik
d. Evaluasi dan pengakhiran
2. Lokasi dan waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dari setelah sidang proposal dan lokasi
penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Tapung Kampar.
Pemilihan lokasi ini dilakukan oleh peneliti dengan alasan terjangkau
oleh peneliti dan dengan pertimbangan persoalan-persoalan yang
diteliti terdapat disekolah ini. Selain itu dari segi tempat, waktu, dan
biaya penulis sanggup untuk melaksanakan penelitian disini.
3. Obyek dan subyek Penelitian
Subyek penelitian ini adalah siswa yang memiliki kurangnya
konsep diri yang rendah di SMA Negeri 5 Tapung Kampar. Sedangkan
obyek penelitian ini adalah efektifitas media visual dalam layanan
informasi untuk meningkatkan konsep diri siswa di SMA Negeri 5
Tapung Kampar.
4. Populasi dan sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri
yang sama. 42 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah siswa
kelas X SMA Negeri 5 Tapung Kampar berjumlah 125 orang
siswa.
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b. Sampel
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari
populasi. 43 Apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil
semua, sehingga penelitian ini menjadi populasi. Tetapi jika
populasi lebih dari 100 orang siswa maka penelitian ini diambil
10% - 25% atau lebih dari jumlah populasi. Sampel yang akan
digunakan dalam penelitian ini siswa kelas X IPA 1 yang
berjumlah 10 Siswa. Dalam menentukan sampel penelitian, peneliti
menggunakan Purposive sampling yaitu pengambilan sampel
dilakukan dengan cara mengambil sampel dengan adanya kriteria
dan pertimbangan, yaitu kelas X IPA 1 menjadi rekomendasi dari
guru BK karena adanya beberapa siswa yang memiliki konsep diri
rendah terbanyak dibandingkan dengan kelas ataupun siswa
lainnya
5. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah
sebagai berikut :
a.

Memberikan Pre-test
Tujuan dari pemberian Pre-test adalah untuk mengetahui
bagaimana karakter siswa kelas X di SMA Negeri 5 Tapung
Kampar sebelum diberikan layanan informasi dengan teknik
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Suharsimi Arikunto. Loc. Cit., hlm, 35
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media visual. Pemberian Pre-test dalam bentuk angket yang berisi
tentang indikator konsep diri siswa.
b.

Perlakuan (Treatment)
Perlakuan yang diberikan berupa layanan informasi dengan
teknik media visual yang dilaksanakan oleh peneliti terhadap
sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Perlakuan yang
diberikan sebanyak 8 kali pertemuan dengan durasi pertemuan 45
menit

c.

Memberikan post-test
Pemberian post-test setelah diberikan perlakuan. Tujuan
post-test yaitu untuk mengetahui sejauh mana layanan informasi
dengan teknik media visual mempengaruhi konsep diri siswa.
Penilaian terhadap hasil post-test dalam penelitian ini dilakukan
menggunakan angket.
Angket berisi indikator-indikator pada objek penelitian
yang telah ditentukan. Pada penelitian ini pengambilan data
dilakukan dengan skala. Skala tersebut kemudian diberi skor
berdasarkan model skala likert yang telah dimodifikasi. Skala
likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi
seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam
penelitian ini, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik
oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel peneliti.
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Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur
dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator
tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item
instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.44
Untuk medapatkan instrumen yang baik hendaknya
dilakukan uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan
reabilitas dengan bantuan Program SPPS 25for windows.Adapun
kategori jawaban untuk skala efektivitas media

audio

visualdalam layanan informasi untuk meningkatkan konsep diri
siswa SMA Negeri 5 Tapung Kampar adalah sebagai berikut:
Tabel III.1.
Skor Pilihan Jawaban Pada Angket Efektivitas Layanan Informasi
dengan Media Audio Visual (Film) untuk Meningkatkan
Konsep Diri Siswa
Favorable
Unfavorable
(Pernyataan
(Pernyataan
Pernyataan
No
Positif)
Negatif)
Jawaban
Nilai
Nilai
1

Sangat setuju (SS)

5

1

2

Setuju (S)

4

2

3

Netral (N)

3

3

4

Tidak setuju (TS)

2

4

5

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

5

d.

Observasi
Menurut

Sugiyono,

observasi

merupakan

teknik

pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses
44

Sugioyono. Metode penelitian pendidikan (PedekatanKuantitatif, kualitatif, dan R &
D). (Bandung : Alfabeta, 2012). hlm, 134-135
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kerja, dan gejala-gejala alam dan responden.45 Dalam penelitian
ini peneliti melakukan pengamatan langsung untuk menemukan
fakta-fakta yang ada dilapangan terkait dengan persepsi siswa
terhadap layanan bimbingan dan konseling di Sekolah Menengah
Atas Negeri 5 Tapung
e.

Dokumentasi
Dokumentasi, adalah data pendukung yang dikumpulkan
sebagai penguat data wawancara.

46

Dalam hal ini peneliti

mengunkan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data
tentang sekolah.

B. Instrumen Penelitian
Pada penelitian ini instrumen yang digunakan berupa daftar pernyataan yang
dibuat secara tertulis yang diajukan dan disebarkan kepada siswa yang memiliki
konsep diri negattif.
1. Uji Coba Instrumen Penelitian
a.

Uji Validitas
Menurut Hartono, validitas adalah ukuran yang menunjukkan
tingkat Kesahihan suatu instrumen.47 Pengukuran yang valid berarti
alat ukur yang digunakan untuk medapatkan data (mengukur) itu
valid.Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni

45

Sugiyono. Op.Cit., hlm,166.
Mutar. Metode Praktis Penelitian Deskriptif.(Jakarta: Press Grup, 2013). hlm, 119.
47
Hartono. Analisis Item Instrumen. (Pekanbaru: Zanafa Publishing bekerja sama dengan
Musa media Bandung, 2010). hlm, 81
46
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mengkorelasikan skor item instrumen dan skor totalnya dengan
bantuan program SPPS 18,0for windows. Adapun rumus yang
digunakan adalah Product moment dari person
n.∑XY−(∑X)(∑Y)
rxy=

√[N∑(X2−(∑(X)2] [N.∑Y2−(∑Y)2]

Keterangan:
rxy= Koefisien korelasi antara skor item dan skor total
∑X= jumlah skor butir
∑Y= jumlah skor total
∑X2 = jumlah kuadrat butir
∑Y2 = Jumlah kuadrat total
∑XY =Jumlah perkalian skor item dan skor total
N = jumlah sampel yang digunakan
Validitas suatu butir pertanyaan dapat dapat dilihat pada
output SPPS, yakni dengan membandingkan nilai hitung dengan
nilai tabel. Apabila nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka
dapat dikatan item tersebut valid, sebaliknya apabila nilai hitung
lebih rendah dari nilai tabel maka disimpulkan item tersebut tidak
valid sehingga perlu diganti atau digugurkan.
b.

Uji Reliabilitas
Reliabilitas mengacu pada instrument yang dianggap dapat
dipercaya

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena
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instrumen tersebut sudah baik. 48 Instrumen dikatakan reliabel jika
alat ukur tersebut menunjukkan hasil yang konsisten, sehingga
instrument tersebut dapat digunakan secara aman karena dapat
bekerja dengan baik pada waktu dan kondisi yang berbeda. Uji
reliabilitas instrument dalam penelitian ini dengan bantuan Program
SPSS 25 for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus
Cronbach alpha
r11=

][

]

Keterangan :
r11= Nilai reabilitas
∑Si = Jumlah Varians skor tiap-tiap item
St

= Varians total

K = jumlah item
C. Teknik Analisis Data
1. Uji Normalitas
Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam
analisis parametik. Untuk yang menggunakan analisi parametikseperti
analisis perbandingan 2 rata-rata, analisis variansi satu arah, korelasi, regresi,
dan sebagainya. Maka perlu dilakukan lagi uji normalitas data terlebih
dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi
normal atau tidak. Normalitas suatu data penting karena dengan data yang

48

Ibid., hlm, 101
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terdistribusi normal, maka data tersebut dianggap mewakili suatu populasi.49
Data dikatan normal jika signifikansi > 0,05. Uji normalitas instrument dalam
penelitian ini menggunakan SPPS For windows.
2. Uji Hipotesis Penelitian
Pengujian

hipotesis

dalam

penelitian

ini

dilakukan

dengan

menggunakan uji beda (paired sample t test). Pengujian ini dilakukan
terhadap dua sampel yang berpasangan. Sampel berasangan dapat diartikan
sebagai sampel dengan subjek yang sama namum mengalami dua perlakuan
yang berbeda. 50 Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model
penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah.
Menurut Widiyanto menyatakan bahwa paired sample t test merupakan
salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan
perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah
diberikan perlakuan. Pengujian dengan menggunakan paired sample t test
dapat dilakukan apabila memenuhi asumsi data berdistribusi normal.51
Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada
uji ini adalah sebagai berikut:
1. Jika nilai t hitung > t tabel dan probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05
maka Ho ditolak dan Ha diterima

49

Syofian Siregar.Statistik Parametrik. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013). Hlm, 153
Triton Prawira Budi. SPSS 13.0 Terapan; Riset Statistik Parametrik. (Yogyakarta: CV.
Andi Offset. 2006). Hlm, 177
51
Agus Mikha Widiyanto. Statistika Terapan. Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian
Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya.(Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,
2013).
50
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2. Jika nilai t hitung < t tabel dan probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05
maka Ho diterima dan Ha ditolak
Adapun Rumus yang digunakan yaitu untuk menghitung uji beda
(paired sample t test) adalah sebagai berikut:
t=

∑ d
n ( n-

√

Keterangan :
t
= Koefisien t
x1
= Mean sampel 1
x2
= Mean sampel 2
∑x2d = jumlah kuadrat deviasi
n
= jumlah responden.52

52

Suharsimi Arikunto. Op.Cit., hlm, 349

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data diketahui konsep diri siswa sebelum diberikan
perlakuan layanan informasi dengan media audio visual berupa film berada
dikategori sedang dengan rata-rata nilai 60,9 dan setelah diberikan perlakuan
layanan, konsep diri siswa mengalami peningkatan menjadi kategori tinggi
dengan rata-rata nilai 96,9.
Dengan demikian itu berdasarkan paparan analisis data diatas dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan layanan informasi dengan media audio visual
berupa film terbukti efektif untuk meningkatkan konsep diri siswa kelas XI di
sekolah menengah atas negeri 5 Tapung Kampar.
B. Saran
Berdasarkan pada hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dituliskan
pada bagian sebelumnya maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1.

Bagi Siswa (Konseli)
siswa yang telah diberikan perlakuan layanan informasi dengan media
audio visual (Film)

untuk memiliki konsep diri yang positif agar bisa

mengingkatkan rasa percaya diri dengan oranglain agar nantinya bisa lebih
menghormati, menghargai, berani tampil didepan umum, dan mampu
bekerjasama, serta terbuka dengan orang lain, sehingga memiliki banyak
wawasan dan pengalaman didalam kehidupannya sehari-hari dan mampu
berkembang secara optimal dan mandiri.

71

72

2.

Bagi Guru Bimbingan dan Konseling
Kepada guru Bimbingan dan Konseling hendaknya dapat mencoba dan
menerapkan penggunaan media audio visual dalam pemeberian layanan
sebagai salah satu teknik dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling
yang dapat menjadikan peserta didik / konseli menjadi lebih aktif, kreatif,
efektif, dan menyenangkan dalam proses pemberian bantuan layanan.

3.

Bagi Pihak Sekolah
Pihak sekolah hendaknya tetap dapat mendukung setiap pelaksanaan
layanan Bimbingan dan Konseling (BK) yang dilaksanakan oleh guru
bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh guru BK baik dari segi
sarana, prasarana dan penyediaan waktu yang cukup agar pelaksanaan
layanan bimbingan dan konseling dapat terlakasana lebih baik lagi.

4.

Bagi Peneliti Lebih Lanjut
Bagi peneliti lain, diharapkan agar dapat lebih kreatif dalam
memberikan

layanan

bimbingan

dan

konseling,

dan

dapat

lebih

mengembangkan menggunakan teknik-teknik yang lain dalam memberikan
layanan bimbingan dan konseling khususnya dalam meningkatkan dan
membantu siswa yang memiliki konsep diri yang rendah, serta dapat
menyusun Rencana pelaksanaan layanana (RPL) dengan baik dan matang.
Sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik serta
memperoleh hasil yang maksimal.
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KISI-KISI ANGKET PENELITIAN TENTANG LAYANAN INFORMASI
DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL (FILM) UNTUK MENINGKATKAN
KONSEP DIRI SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5
TAPUNG KAMPAR
No

Variabel

Indikator dan Sub Indikator

Nomor item
Positif

1

Konsep

Negatif

Jum
-lah

1. Identifikasi siswa yang
8
memiliki konsep diri rendah

Diri

a. konsep diri siswa rendah

1,2,3,4,5

b. Cenderung menunjukkan sikap
mengasingkan diri, malu-malu
6,7,8
dan

tidak

ada

minat

pada

persaingan.
2. Yakin dapat mengatasi
3
masalah (percaya diri)
a. dapat menyelesaikan tugas
9

10

dengan baik
b. tidak memiliki sikap terburu11
buru
3. Setara dengan orang lain
2

a. Siswa tidak menunjukkan sikap
12
mengasingkan diri,

b. Siswa mampu dan berani
13
berbicara didepan publik
4. Terbuka

7

a. siswa mampu mengutarakan
14
perasaanya/masalah yg sedang ia
hadapi
b. Siswa

mampu

berkomunikasi
18

dengan baik dengan oranglain.
c. mampu menyelesaikan masalah

15

16, 17

20

19

d. siswa mampu menerima kritikan
dengan baik dari oranglain

5. cepat tanggap terhadap
3
situasi
a. Bisa beradaptasi dengan
21
oranglain
b. Berjiwa sosial dan peka
terhadap masyarakat dan

22,23

lingkungan
6. Mampu mengatasi hambatan
2

a. Siswa memiliki keyakinan pada
kemampuan untuk mengatasi

24

persoalan
b. Meyakini betul nilai dan prinsip
tertentu

serta

mempertahankannya.

bersedia

25

ANGKET PENELITIAN
A. PETUNJUK PENGISIAN
Isilah identitas dengan lengkap. Bacalah dan pahami dengan teliti setiap
pernyataan yang ada dalam angket ini.
A. Angket ini semata-mata bertujuan untuk penelitian ilmiah, pengisian
angket ini tidak berpengaruh terhadap status anda sebagai siswa/siswi dan
tidak berpengaruh pada nilai anda.
B. Dimohon kesedian anda mengisi angket ini dengan sejujur-jujurnya,
karena identitas atau nama anda dirahasiakan dan kerahasian jawaban anda
terjamin oleh peneliti.
C. Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan diri sendiri
dengan memberikan tanda centang ( ) pada alternatif jawaban yang
tersedia sebagai berikut:
SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

R

: Ragu-ragu

KS

: Kurang Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju

CONTOH :
No

Pernyataan

Alternatif jawaban
SS

1

Saya termasuk orang yang sangat mudah
bergaul

S

R

KS

STS

D. Atas kesedian anda bekerja sama dengan mengisi dan mengembalikan
angket ini sangat diucapkan terimakasih
B. IDENTITAS SISWA
Nama

:

Kelas

:

Jenis Kelamin

:

Tanggal Pengisian Angket

:

C. KONSEP DIRI
Instrument Angket Penelitian Pre-Test
No

Pernyataan

Alternatif jawaban
SS

1

Saya sulit menyesuaikan diri dengan
oranglain

2

Saya tidak senang menerima pujian
dari oranglain

3

Mengalami kesulitan berbicara dengan
oranglain

4

Saya suka menyalahkan diri sendiri
ketika gagal

5

Merasa sulit/takut mengakui kesalahan

6

Saya merasa diri saya memiliki
kelebihan yg bisa dikembangkan

S

R

KS

STS

7

Saya memiliki keberanian untuk tampil
berbicara dimuka umum / depan kelas

8

Saya merasa setara (tidak merasa asing)
dengan teman-teman saya

9

Saya bisa menyelesaikan tugas yang
diberikan kepada saya dengan baik

10

Saya menghindari tugas-tugas yang
sulit untuk dikerjakan

11

Saya merasa mampu mengerjakan suatu
hal dengan baik tanpa terburu-buru

12

Saya suka kesendirian dan sering
mengasingkan diri

13

Saya merasa senang dan tidak gugup
ataupun malu-malu apabila disuruh
tampil didepan

14

Saya merasa sulit untuk mengutarakan
keinginan saya kepada oranglain

15

Saya menganggap bahwa semua
masalah pasti ada jalan keluarnya

16

Saya merasa mudah putus asa

17

Saya cemas dalam menghadapi
persoalan hidup

18

Saya senang bergaul / komunikasi
dengan teman-teman yang lain

19

Saya membenci orang yang suka
mengkrtik saya

20

Saya tidak membenci kritikan karna
menurut saya itu dapat membangun

21

Saya merasa teman-teman tidak mau
bergaul dengan saya

22

Saya memahami kondisi oranglain jika
sedang mengalami kesulitan dan akan
berusaha membantunya

23

Saya menyukai kegiatan sosial

24

Saya sering merasa mudah putus asa
dan menyerah pada nasib

25

Saya mudah terpengaruh oleh temanteman di lingkungan sekitar saya

ANGKET PENELITIAN TENTANG LAYANAN IMFORMASI DENGAN
MEDIA AUDIO VISUAL (FILM) UNTUK MENINGKATKAN KONSEP DIRI
SISWA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 TAPUNG KAMPAR
Instrument Angket Penelitian Post-Test
No

Pernyataan

Alternatif jawaban
SS

1

Saya merasa memiliki konsep diri
setelah mengikuti layanan informasi
dengan media film

2

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya merasa mudah menerima pujian
atau hal-hal postif dari oranglain

3

setelah mengikuti layanan informasi
saya merasa tidak gugup / takut lagi
untuk berbicara dengan oranglain

4

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya tidak mudah menyalahkan diri
sendiri lagi ketika gagal

5

Setelah mengikuti layanan informasi
saya merasa lebih berani dan
bertanggung jawab untk mengakui
kesalahan.

6

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya merasa diri saya memiliki

S

R

KS

STS

kelebihan yg bisa dikembangkan
7

Setelah mengikuti layanan Informasi
Saya memiliki keberanian untuk tampil
berbicara dimuka umum / depan kelas

8

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya merasa setara (tidak merasa asing)
dengan teman-teman saya

9

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya lebih percaya diri bisa
menyelesaikan tugas yang diberikan
kepada saya dengan baik

10

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya tidak lagi menghindari tugas-tugas
yang sulit untuk dikerjakan

11

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya merasa mampu mengerjakan suatu
hal dengan baik tanpa terburu-buru

12

setelah mengikuti layanan informasi
Saya tidak lagi mengasingkan diri dari
teman-teman saya

13

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya merasa senang dan tidak gugup

ataupun malu-malu apabila disuruh
tampil didepan
14

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya merasa lebih berani untuk
mengutarakan keinginan saya kepada
oranglain

15

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya menganggap bahwa semua
masalah pasti ada jalan keluarnya

16

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya merasa tidak mudah putus asa lagi

17

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya tidak lagi merasa mudah cemas
dalam menghadapi persoalan hidup

18

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya mudah bergaul / komunikasi
dengan teman-teman yang lain

19

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya bisa menerima dan menyaring
kritikan oranglain terhadap saya

20

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya menganggap kritikan dari
oranglain adalah masukan yang

berguna bagi saya
21

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya tidak lgi menarik diri
(menghindar) atau merasa teman-teman
tidak mau bergaul dengan saya

22

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya memahami kondisi oranglain jika
sedang mengalami kesulitan dan akan
berusaha membantunya

23

Setelah mengikuti layanan informasi
saya menyukai dan ingin terlibat dalam
kegiatan sosial

24

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya tidak lagi merasa mudah putus asa
dan tidak menyerah pada nasib

25

Setelah mengikuti layanan informasi
Saya tidak lagi mudah terpengaruh
oleh teman-teman di lingkungan sekitar
saya
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