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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif seperti 

yang dikemukakan oleh Margono (2003) bahwa penelitian kuantitatif adalah 

sebuah proseses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa 

angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin 

diketahui. 

Penelitian kuantitatif bertumpu sangat kuat pada pengumpulan data 

berupa angka hasil pengukuran, sebab itu dalam penelitian ini dilakukan 

survey sebagai rangkaian penulisan yang berawal dari sejumlah teori. Dari 

teori itu akan dijadikan suatu hipotesis dan asumsi kerangka pemikiran yang 

tersaji dalam suatu model analisis dan terdiri dari variabel-variabel yang 

mengarah kepada operasionalisasi konsep. Dengan kata lain pendekatan ini 

berangkat dari dara yang diproses menjadi informasi yang berharga bagi 

pengambilan keputusan. Data mentah diproses menjadi informasi yang 

bermanfaat, inilah data yang merupakan inti dari analisis kuantitatif 

(Kuncoro, 2001). 

Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan 

deskriptif yaitu berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku 

manusia yang dapat diamati. Data kualitatif itu berujud uraian terperinci, 

kutipan langsung, dan dokumentasi kasus. Data ini dikumpulkan sebagai 

suatu cerita responden, tanpa mencoba mencocokkan suatu gejala dengan 
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kategori baku yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana jawaban 

pertanyaan dalam angket/kuesioner (Ariesto, 2010). 

Dengan metode kuantitatif, data penelitian berasal dari angket yang 

dibagikan oleh peneliti kepada siswa, naskah wawancara oleh peneliti 

kepada guru-guru yang bersangkutan di sekolah, catatan lapangan, foto, 

dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya seperti 

hasil belajar siswa. 

3.2   Tempat  dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian menjelaskan tentang lokasi dan gambaran 

tentang subyek yang dikenai tindakan. Penelitian ini  dilakukan yaitu berada 

di SMA Negeri 5 Kendari, dengan alasan karena sekolah tersebut 

mempunyai kebijakan menerapkan sistem full day school sejak 

diberlakukannya penerapan full day school oleh kementerian pendidikan 

nasional tahun 2017. Penelitian ini akan dilaksanakan selama tiga bulan. 

3.3.1 Populasi  

Menurut Sugiyono (2015) bahwa populasi yaitu wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan menurut 

Arikuto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 

2010). 
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Berdasarkan pernyataan di atas bahwa yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 5 

Kendari. 

Tabel 3.1 Data Populasi Kelas XI Program MIPA SMA Negeri 5 

Kendari 

Jumlah Kelas  Jumlah Siswa/Kelas 

XI. MIPA. 1 36 

XI. MIPA. 2 36 

XI. MIPA. 3 34 

XI. MIPA. 4 36 

XI. MIPA. 5 35 

XI. MIPA. 6 36 

XI. MIPA. 7 36 

Jumlah Total 249 

 

3.3.2  Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2015) adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut 

Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.  

Berdasrkan pengertian diatas sampel penelitian hanya diambil dari 

sebagian populasi saja untuk diteliti.  

Dalam pengambilan sampel terdapat dua teknik sampling yaitu 

probability sampling dan nonprobability sampling. Pada peneltian ini 

menggunakan teknik sampel probability sampling  yaitu teknik 

pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam teknik 
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sampel probability sampling  terdapat beberapa macam cara 

pengambilan sampel, dimana yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu simple random sampling, yaitu setiap anggota populasi yang ada 

memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel 

penelitian.(sugiyono, 2015). Penlitian sampel ini dengan 

menggunakan rumus: 

n  = 
 

          

Keterangan: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = presisi yang ditetapkan (10%) (Riduwan, 2010) 

Dengan menggunakan rumus di atas, didapat jumlah sampel 

siswa sebagai berikut: 

n  = 
 

          

n = 
   

              
 

n = 
   

            
 

n = 
   

    
 

n = 71,34 
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Dari perhitungan diatas  maka sampel penelitian ini adalah 71 

siswa/responden. Berdasarkan jumlah keseluruhan sampel yang di atas 

maka untuk menentukan sampel perkelas dengan menggunakan rumus 

alokasi propotional: 

    
  

 
 x n  

Keterangan: 

ni = Jumlah anggota sampel menurut stratum 

n = Jumlah anggota sampel seluruhnya 

Ni = Jumlah anggota populasi menurut stratum  

N = Jumlah anggota seluruhnya 

Maka jumlah anggota sampel untuk setiap kelas adalah sebagai 

berikut:   

Tabel 3.2 Jumlah Sampel Tiap Kelas XI MIPA SMA Negeri 5 

Kendari 

 

No 

 

Kelas 

 

Populasi 

Jumlah sampel 

   

  

 
     

Pembulatan 

sampel (  ) 

1. Kelas XI 

MIPA 1 

36 (36 x 71)/249 = 10,26 10 

2. Kelas XI 

MIPA 2 

36 (36 x 71)/249 = 10,26 10 

3. Kelas XI 

MIPA 3 

34 (34 x 71)/249 = 9,69 10 

4. Kelas XI 

MIPA 4 

36 (36 x 71)/249 = 10,26 10 

5. Kelas XI 

MIPA 5 

35 (35 x 71)/249 = 9,97 10 

6. Kelas XI 36 (36 x 71)/249 = 10,26 10 
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MIPA 6 

7. Kelas XI 

MIPA 7 

36 (36 x 71)/249 =10,26 10 

        Jumlah   70 

 

 

3.4    Variabel Penelitian  

 

Dalam penenlitian kuantitatif terdapat dua variabel, yaitu variabel 

bebas (variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). 

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. 

Sedangkan variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono, 2015).  

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan penerapan full day school 

sebagai variabel bebas (X) dan hasil belajar sebagai variabel terikat (Y), 

yaitu  sebagai berikut: 

 

 

Keterangan:  

Variabel X: penerapan full day school 

Variabel Y: hasil belajar siswa 

3.5   Instrumen Penelitian 

Untuk mengetahui keefektifan penerapan full day school  terhadap 

hasil belajar, maka peneliti menggunakan instrumen penelitian agar 

X: Penerapan full day school Y: Hasil belajar siswa 
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mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur variabel yaitu penerapan 

full day school sebagai variabel bebas (X) dan hasil belajar sebagai variabel 

terikat (Y) sesuai dengan yang diterangkan oleh (Sugiyono, 2012). 

Karena penelitian ini menggunakan penelitian mix methods maka 

pengumpulan menggunakan pendekatan kuantitatif dan pendekatan 

kualitatif. Untuk pendekatan kuantitatif teknik pengumpulan data 

menggunakan angket yang dibagikan oleh peneliti kepada siswa kelas XI 

SMA Negeri 5 Kendari sedangkan teknik pengumpulan data kualitatif 

menggunakan observasi dan wawancara oleh peneliti kepada kepala sekolah, 

wakil kepala bidang kurikulum dan guru-guru Biologi  di SMA Negeri 5 

Kendari. 

3.6   Sumber Data 

Sumber data Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi, data diartikan 

sebagai kenyataan yang ada dan berfungsi sebagai bahan sumber untuk 

menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan 

yang dipakai untuk penalaran dan penyidikan. Berdasarkan sumbernya data 

dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 

3.6.1 Data Primer 

Data primer seperti yang dikemukaka oleh Nawawi (2011) 

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli. Untuk mendapatkan data primer peneliti harus mengumpulkan 

secara langsung, Dalam penelitian ini yang termasuk data primer yaitu 
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angket tentang program full day school dan hasil belajar berupa nilai rapor 

serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. 

3.6.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data penelitian menggunakan data-

data yang sudah ada. Selanjutnya dilakukan proses analisa terhadap data-

data tersebut sesuai dengan tujuan peneliltian. Data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (Nur, 2011). 

Sumber sekunder yaitu sumber penunjang selain sumber primer, 

sebagai bahan pendukung dalam pembahasan proposal yang sering kali juga 

diperlukan oleh penenliti. Sumber ini biasanya berbentuk dokumentasi atau 

data laporan yang telah tersedia. Sebagai data sekunder penulis mengambil 

dari buku-buku atau dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini 

(Sumadi, 1998).  

Adapun data penelitian sekunder ini yaitu berupa  dokumen 

struktur kurikulum, dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan 

penerapan full day school di SMA Negeri 5 Kendari. 

3.7   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam penelitian 

yang sangat penting karena data merupakan instrumen yang dapat 

membantu peneliti dalam memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. 

Oleh karena itu data yang dikumpulkan harus valid untuk digunakan. Dalam 
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mengumpulkan atau memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa 

metode yaitu:  

1. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawab. Angket atau kuesioner adalah alat 

pengumpul data yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 

kepada responden yang menyangkut hal-hal dalam masalah penelitian guna 

memperoleh jawaban sebagai hasil dari sebuah penelitian.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket tertutup yang 

jawabannya telah disediakan oleh peneliti sehingga responden hanya tinggal 

memilih jawaban yang sesuai dengan pilihan responden, dalam penelitian 

ini peneliti juga menggunakan skala pengukuran Likert yang didalamnya 

digunakan untuk mengukur pendapat seseorang terhadap suatu fenomena 

sosial (Sugiyono, 2012). 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Angket  

Variabel Indikator Instrument No. Angket 

Penerapa

n full day 

school 

(X) 

Kurikulum full day 

school/kegiatan pembelajaran 

Angket  1-9 

Sarana prasarana di sekolah  Angket  10-25 

Sumber Daya Manusia 

(SDM) merupakan guru-guru 

 

Angket  26-35 

Perubahan waktu jam 

pelajaran 

Angket  36-40 
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Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial, 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-iten instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan 

(Riduwan, 2010). Dengan menggunakan skala Likert peneliti akan 

mengukur pendapat siswa tentang pengaruh penerapan full day school  

terhadap hasil belajar siswa disekolah. Skala Likert yang digunakan adalah 

sebagai berikut:   

Tabel. 3.4 Skala Likert 

Alternatif Jawaban Variabel Bobot 

Sangat setuju/selalu/sangat posotif 4 

Setuju/sering/positif 3 

Ragu-ragu/Kadang-kadang/Netral 2 

Sangat Tidak Setuju/Tidak Pernah/Sangat Negatif 1 

 

2. Metode Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian (Margono, 2004). 

3. Metode Wawancara    

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada responden. Wawancara bermakna pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 
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makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu (Sugiyono, 2014). 

Teknik wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara tak 

terstruktur yaitu Wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi 

bukan baku atau informasi tunggal dan jawaban dari responden lebih bebas. 

4. Metode Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah 

mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau 

transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, 

dan sebagainya (Suharsimi, 2006) 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan 

misalnya data tentang sejarah berdirinya SMA Negeri 5 Kendari, keadaan 

siswa, guru serta karyawan, struktur organisasi, sarana pendidikan, jadwal 

pelajaran, hasil evaluasi, struktur kurikulum serta sumber data yang 

berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran sistem full day school di SMA 

Negeri 5 Kendari.  
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3.8   Uji Instrumen 

 3.8.1   Uji Validitas   

Sebuah instrumen bisa dikatakan baik dan layak apabila memenuhi 

persyaratan valid. Oleh karena itu sebelum digunakan instrumen terlebih 

dahulu divalidasi oleh para ahli untuk mendapatka instrumen yang layak 

digunakan untuk penelitian. Untuk mengujian validitas instrumen dalam  

penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product moment yang 

dikemukakan pearson. Rumus korelasi product moment dari Karl Pearson 

adalah sebagai berikut: 

         
 ∑    ∑   ∑  

√{  ∑   ∑       ∑   ∑   }
  

Keterangan : 

rxy : Koefision korelasi r Pearson 

n  : jumlah sampel penelitian 

x  : jumlah skor butir  

y  : Jumlah skor total (Sugiono,2015) 

 

Apabila telah diketahui nilai validitas, selanjutnya nilai validitas rs 

dari kedua instrumen dibandigkan dengan nilai rtabel. Adapun kaidah 

keputusan suatu instrumen dinyatakan valid atau tidak, yaitu: 

rhitung >trtabel  berarti valid, sebaliknya 

rhitung <r tabel  berarti tidak valid. 

Jika instrumen itu valid, maka dilihat dari kriteria penafsiran 

mengenai indeks korelasinya (r) diantaranya sebagai berikut: 

Antara 0,800 -  1,000: sangat tinggi 

Antara 0,600 – 0,799: tinggi 

Antara 0,400 – 0,599: cukup tinggi 

Antara 0,200 – 0,399: rendah 
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Antara 0,000 – 0,199: sangat rendah (tidak valid.) (Riduwan dan Akdon, 

(2010). 

Setelah dilakukan perhitungan, butir pernyataan dikatakan valid jika 

hasil dari validasi tersebut melebihi atau sama dengan 0,312 (Sugiyono, 

2015). Berdasrkan hasil uji validitas yang dilakukan oleh peneliti sebanyak 

40 pernyataan terdapat 24 angket yang valid dan 16 angket yang tidak valid 

atau dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Validitas Angket  

No. 

Angket 
Nilai Skor Total Nilai r Tabel Keterangan 

1 0.138 0.312 Tidak Valid 

2 0.342 0.312 Valid 

3 0.435 0.312 Valid 

4 0.378 0.312 Valid 

5 0.420 0.312 Valid 

6 0.154 0.312 Tidak Valid 

7 0.189 0.312 Tidak Valid 

8 0.312 0.312 Valid 

9 -0.082 0.312 Tidak Valid 

10 0.304 0.312 Tidak Valid 

11 0.541 0.312 Valid 

12 0.239 0.312 TidakValid 

13 0.165 0.312 Tidak Valid 

14 0.020 0.312 Tidak Valid 

15 0.365 0.312 Valid 

16 0.284 0.312 Tidak Valid 

17 0.330 0.312 Valid 

18 0.347 0.312 Valid 

19 0.315 0.312 Valid 

20 0.537 0.312 Valid 

21 0.311 0.312 Tidak Valid 

22 0.624 0.312  Valid 

23 0.120 0.312 Tidak Valid 

24 0.352 0.312 Valid 

25 0.436 0.312 Valid 
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26 0.078 0.312 Tidak Valid 

27 0.525 0.312 Valid 

28 0.278 0.312 Tidak Valid 

29 0.527 0.312 Valid 

30 0.489 0.312 Valid 

31 0.586 0.312 Valid 

32 -0.167 0.312 Tidak Valid 

33 0.630 0.312 Valid 

34 -0.271 0.312 Tidak Valid 

35 0.175 0.312 Tidak Valid 

36 0.344 0.312 Valid 

37 0.563 0.312 Valid 

38 0.416 0.312 Valid 

39 0.332 0.312 Valid 

40 0.367 0.312 Valid 

 

3.8.2     Uji Reliabilitas  

Metode mencari reliabilitas yaitu dengan menganalisis reliabilitas 

alat ukur dari satu kali pengukuran (Riduwan, 2012). Rumus yang 

digunakan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

    (
 

     
) {   

       

    
   

Keterangan: 

r11  =  Uji reabilitas  instrument 

k     =  banyaknya butir pertanyaan 

M    = Skor rata-rata total 

Vt
2
   = Varian total (Sugiono, 2015).  

 

Untuk menyatakan kriteria reliabilitas, besar koofisien reliabilitas 

adalah pada tabel dibawah ini. 
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          Tabel 3.6 Kriteria Reliabilitas 

Angka Keterangan  

0,18 – 1,00 Sangat tinggi 

0, 61- 0,80 Tinggi 

0, 41- 0,60 Sedang 

0, 21- 0,40 Rendah 

0, 00 – 0,20 Sangat rendah 

 

Setelah dilakukan uji reliabilits angket full day school hasil yang 

diperoleh yaitu nilai r11 sebesar 0,743, yang berarti nilai r11 > nilai r tabel 

yaitu 0.600, sehingga dapat disimpulkan bahwa angket tersebut bersifat 

reliable dengan kategori tinggi berdasrkan kriteria reliabilitas. Adapun hasil 

analisis reliabilitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 3.7 Hasil Analisis Reliabilitas Angket 

Nilai r11 Nilai r tabel Keterangan 

0.743 0.600 Reliabel 

 

3.9  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah analisis terhadap data yang telah tersusun atau 

data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Dalam hal ini 

peneliti menggunakan metode campuran (mix methods) yaitu metode 

kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif merupakan metode-

metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan 

antar variabel. Variabel-variabel ini biasanya diukur dengan instrumen-
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instrumen penelitian sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat 

dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik.  

Sedangkan metode kualitatif yaitu proses pelacakan dan pengaturan 

secara sistematis, transkrip, wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan 

lain yang dikumpulkan untuk mengingatkan pemahaman terhadap bahan-

bahan tersebut agar dapa di interpretasikan temuannya pada orang lain. 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasrkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan 

tertentu sehingga menjadi hipotesis. Penulis menggunakan analisis data 

dengan model Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang dilakukan 

secara langsung dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh (Creswell, 2013).  

Adapun langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif adalah 

sebagai berikut:  

Dalam penelitian kuantitatif, peneliti juga menggunakan analisis 

statistik deskriptif. Satatistik deskriptif adalah statistik yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu statistik hasil penelitian, 

tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Analisis deskriptif  

menggunakan analisis statistik kuantitatif dengan rumus persentase 

Perhitungan persentase rumus yang digunakan adalah: 

   
 

 
         

Keterangan: 

P = Besaran presentase 
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f = Frekuensi jawaban 

n = Jumlah total responden 

100% = Bilangan kostanta  

Setelah data diubah menjadi persentase kemudian dikelompokkan 

dalam bentuk kalimat kualitatif: 

76 % - 100 %  = Baik 

56 % - 75 % = Cukup Baik 

40 % - 55% = Kurang Baik 

0   % - 39% = Tidak Baik (Suharsimi, 2006). 

Statistik deskriptif hasil belajar dengan menggunakan nilai hasil 

belajar berdasarkan  KKM yang telah ditentukan oleh dinas pendidikan.  

Tabel 3.8 Interval Nilai dan Predikatnya Untuk KKM 75 

Interval Nilai Predikat Keterangan 

93-100 A Sangat Tinggi 

84-92 B Tinggi  

75-83 C Sedang  

< 75 D Rendah  

 

a. Statistik Iferensial 

Statistik iferensial digunakan untuk menjawab permasalahan ke 

dua yaitu seberapa besar pengaruh  keefektifan full day school terhadap 

hasil belajar siswa. Penelitian ini menggunakan statistika yang bebas 

persyaratan. 

b. Uji Korelasi 

Dalam penelitian ini karena jenis data yang digunakan yaitu 

ordinal, maka teknik korelasinya adalah korelasi Rank Spearman. Rumus 
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korelasi Rang Spearman yang digunakan adalah sebagai berikut (Riduwan, 

2010): 

      
  ∑    

        
 

Dimana: ∑    ∑[      ]
2 

rs   =  Koofisien korelasi  

d   = Beda/selisih rangking x dan y 

RX/Y  = Rangking 

n      = Jumlah responden  

 
Untuk bisa menentukan besarnya koofisien korelasi, peneliti 

menggunakan pedoman sehingga bisa memberikan interpretasi terhadap 

kuat lemahnya suatu hubungan dengan melihat hasil dari perrhitungan 

korelasi.  

Tabel 3.9 Interpretasi Besarnya Koofisien Korelasi  

Interval Koofisien Tingkat Hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat rendah  

0,200 - 0,399 Rendah  

0,400 - 0,599 Sedang  

0,600 – 0,799 Kuat  

0,800 – 1,000 Sangat kuat  

 

c.  Uji  Pengujian Hipotesis 

Adapun uji hipotesis pada penelitian ini yaitu: 

H0 : ρ = 0, tidak ada pengaruh antara penerapan full day school terhadap 

hasil belajar siswa 

H1 : ρ ≠ 0, ada pengaruh antara penerapan full day school terhadap hasil 

belajar siswa.   
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Pada penelitian ini 1 yang ditetapkan adalah sebesar 5% atau 0,05 

dengan derajat kebebasan n-2. Statistik uji rs dan kriteria uji menggunakan 

tabel nilai kritis untuk uji korelasi  Rank Spearman. Adapun rumus statistik 

uji t yaitu: 

 t = 
   √   

√      
  

 

Dimana t: 

t  = Nilai uji t 

rs =  Koofisien korelasi  

n =  Jumlah responden  

Menurut (Creswell 2013) kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis 

yaitu : 

Terima H0  jika t hitung  >t tabel  atau sig > 0,05 

Tolak H1  jika t hitung < t tabel  atau sig<0,05 

Hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh variabel X (penerapan 

full day school) terhadap variabel Y (hasil belajar siswa).  

 


