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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul 

“Hubungan antara Perception of Classroom Learning Environment dan 

Academic Emotions pada Siswa SMP X di kota Bandung”, sepenuhnya 

merupakan karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang 

merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 

etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 

pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan 

kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 

etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain 

terhadap keaslian karya saya ini. 
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 Bismillahirahmanirahim. Puji dan syukur ke hadirat Allah yang 

Maha Kuasa sudah selayaknya menjadi kalimat yang pertama penulis 

ucapkan atas selesainya skripsi ini yang berjudul “Hubungan antara 

Perception of classroom learning Environment dan Academic Emotions 

pada siswa SMP X di kota Bandung”. Shalawat serta salam semoga 

selalu terlimpah pada Nabi Muhammad SAW.  

 Skripsi ini secara khusus disusun untuk memenuhi syarat 

mendapatkan gelar Sarjana Psikologi di Departemen Psikologi, 

Universitas Pendidikan Indonesia. Proses penyusunan skripsi ini tentu 
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batuan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.  

 Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kelemahan yang 

terdapat dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhir kata, semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 
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ABSTRAK  

 

Risda Awaliya (1300019). Hubungan antara Perception of Classroom 

Learning Environment dan Academic Emotions pada Siswa SMP X di 

Kota Bandung. Skripsi. Departemen Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung (2017).  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji korelasi antara perception of 

classroom learning environment dan academic emotions pada siswa 

SMP X di kota Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional dengan sampel 

penelitian berjumlah 81 responden yang berusia 12-14 tahun yang 

dipilih menggunakan teknik purvosive  sampling. Instrumen pada 

penelitian ini terdiri atas academic emotions questionnaire (AEQ) dan 

my class inventory (MCI) yang telah dialih bahasakan ke dalam bahasa 

Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pearson 

product moment. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif  

antara dimensi daya saing (competitiveness) dengan negative academic 
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emotions dan adanya korelasi negatif antara dimensi kepuasan 

(satisfaction) dengan negative academic emotions  pada siswa SMP X di 

kota Bandung.  

Kata kunci: perception of classroom learning environment, academic 

emotio 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Risda Awaliya (1300019). The relationship between Perception of 

Classroom Learning Environment and Academic Emotions on X Junior 

High School’ Student  in Bandung. Final paper on Department of 

Psychology Faculty of Education  University Education of Indonesia. 

Bandung (2017). 

This study aims to examine the correlation between perception of 

classroom learning environment and academic emotions in X junior high 

school’ students in Bandung. The method used in this study is a 

quantitative approach with correlational design with a sample of 81 

respondents aged 12-14 years selected using purvosive sampling 

technique. Instruments in this study consist of academic emotions 
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questionnaire (AEQ) and my class inventory (MCI) which has been 

converted into Indonesian language. Data analysis is done by using 

pearson product moment. The results showed a positive correlation 

between the dimensions of competitiveness with negative academic 

emotions and the negative correlation between the dimension of 

satisfaction with negative academic emotions in X junior high school’ 

students  in Bandung. 

 

Keywords: perception of classroom learning environment, academic 

emotions. 

 


