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ABSTRAK 

 

Dewi Wulan Sari 1404326 (2019). Hubungan Harapan Belajar dengan 

Prestasi Belajar Peserta Didik dan Implikasinya Bagi Layanan Bimbingan 

dan Konseling: Studi Korelasi terhadap Peserta Didik kelas XI di MAN 1 

Kota Bandung Tahun Ajaran 2018/2019. Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

Harapan belajar merupakan proses berfikir kognitif peserta didik dalam memenuhi 

suatu tujuan yang disertai dengan motivasi dan kemampuan menghasilkan 

alternatif cara/jalan untuk mencapai suatu tujuan belajar. Upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan harapan belajar peserta didik adalah dengan 

menyelenggarakan layanan bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar 

merupakan proses bantuan kepada peserta didik agar dapat mengatasi 

permasalahan yang dihadapinya khususnya dalam bidang belajar, sehingga setelah 

mendapat layanan bimbingan peserta didik dapat mencapai prestasi belajar 

optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penelitian dilaksanakan untuk 

mengetahui hubungan harapan belajar dengan prestasi belajar dan implikasinya 

bagi layanan bimbingan dan konseling di MAN 1 Kota Bandung. Sampel dalam 

penelitian adalah peserta didik kelas XI MAN 1 Kota Bandung Tahun Ajaran 

2018/2019. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan: (1) harapan belajar 

cenderung berada dalam kategori tinggi; (2) terdapat perbedaan antara harapan 

belajar peserta didik laki-laki dan perempuan; (3) prestasi belajar cenderung 

berada dalam kategori cukup; serta (4) terdapat hubungan dengan arah positif 

antara harapan belajar dengan prestasi belajar peserta didik. Rekomendasi 

diberikan kepada Guru Bimbingan dan Konseling serta penelitian selanjutnya. 
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ABSTRACT 

 

Dewi Wulan Sari 1404326 (2019). The Correlation of Academic Hope With 

Academic Achievement of The Student and Its Implication for Guidance and 

Counseling Services: (Correlation Study of student in grade XI MAN 1 Kota 

Bandung Academic Year 2018/2019. Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. 

 

Academic hope is a cognitive thinking process of students in fulfilling a goal 

accompanied by motivation and abilities to produce alternative ways to achieve 

an academic goals. The efforts can be made to increase academic hope by 

providing academic guidance services. Academic guidance is a process of 

assistance which provided towards students in order to overcome the problems 

they face, especially in academic area, so after academic guidance service are 

provided students could achieve optimal academic achievement in accordance 

with their potential. The research is conducted to determine the correlation of 

academic hope with academic achievement of the student and its implication for 

guidance and counseling services in MAN 1 Kota Bandung. The sample is the 

students of class XI MAN 1 Kota Bandung Academic Year 2018/2019. The results 

of this research indicated: (1) academic hope tend to be in the high category; (2) 

there is a difference between the academic hope of female and male students; (3) 

academic achievement tends to be in the sufficient category; and (4) there is a 

positive correlation between academic hope and academic achievement. 

Recommendations are given to school counselors and further research. 

 

Keywords: Academic Hope, Academic Achievement, High School Student  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dewi Wulan sari, 2019 
HUBUNGAN HARAPAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK DAN 
IMPLIKASINYA BAGI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

iii 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wata’ala yang 

memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi dengan judul “Hubungan Harapan Belajar dengan Prestasi Belajar 

Peserta Didik dan Implikasinya bagi Layanan Bimbingan dan Konseling”. 

Sholawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjunan kita Nabi 

Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, 

hingga kita sebagai umatnya. 

Skripsi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian akhir 

sidang dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan (S.Pd) dalam menyelesaikan 

studi jenjang strata satu (S1) Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 

Harapan belajar merupakan proses berfikir kognitif peserta didik dalam 

memenuhi suatu tujuan yang disertai dengan motivasi untuk bergerak kearah 

tujuan dan kemampuan untuk menghasilkan alternatif cara/jalan untuk mencapai 

tujuan belajar yang ditetapkan. Peserta didik yang memiliki harapan belajar tinggi 

ditandai dengan lebih optimis, banyak mengembangkan tujuan hidup, melakukan 

usaha untuk mengembangkan dirinya sehingga dapat memecahkan masalah yang 

timbul dalam hidupnya, memiliki prestasi belajar, memiliki motivasi yang tinggi 

dalam meraih tujuan, serta memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. 

 Penulis menyadari skripsi penelitian memiliki banyak kekurangan dan 

tidak sempurna, karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan 

penulis dalam menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi 

bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi penulis, 

umumnya bagi pembaca. 

Bandung, Januari 2019 

   Penulis, 
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