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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif korelasi atau asosiatif. 

Penelitian korelasi yaitu penelitian yang melibatkan hubungan satu atau 

lebih variabel dengan satu atau lebih variabel lain. Bentuk hubungan dalam 

penelitian ini adalah Bivaret, yaitu hubungan yang melibatkan satu variabel 

bebas dengan satu variabel terikat (Purwanto, 2010 :177). Penelitian 

korelasi dilihat dari bentuk rumusan masalah penelitian yang bersifat 

menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih terdapat tiga bentuk 

hubungan. Penelitian ini termasuk dalam bentuk hubungan kausal karena 

hubungan antara variabel independen (variabel yang mempengaruhi/ 

variabel bebas) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi/ variabel 

terikat) bersifat sebab akibat.  

Variabel independen sering disebut dengan variabel bebas 

disimbolkan dengan “X” yang menjadi variabel bebas pada penelitian 

adalah implementasi full day school. Indikator dari variabel bebas antara 

lain pelaksanaan program kegiatan sekolah, aktivitas siswa sekolah, dan 

fasilitas sekolah. Sedangkan variabel dependen sering disebut dengan 

variabel terikat disimbolkan dengan “Y”. Variabel terikat pada penelitian 

adalah kecerdasan emosional siswa. Indikator dari variabel terikat antara 

lain menngenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali 

emosi orang lain, dan membina hubungan.  
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Variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian memiliki pola 

hubungan antara variabel yang akan diteliti. Pola hubungan antara variabel 

disebut dengan paradigma penelitian. Paradigma penelitian terdiri dari 

beberapa macam bentuk paradigma. Penelitian ini termasuk dalam bentuk 

paradigma sederhana yang terdiri dari satu variabel independen dan 

dependen 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo 

Kabupaten Bojonegoro yang dijadikan sumber data. Hal ini didasari pada 

beberapa pertimbangan yang dilakukan. Sekolah SD Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo, yang beralamat di Jalan PUK Komplek Masjid Sumberrejo 

RT/RW 0/0 Dsn. Sumberrejo, Ds. Sumberrejo, Kec. Sumberrejo, Kab. 

Bojonegoro merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem full day 

school yang sudah berjalan degan baik. Waktu penelitian dilakukan pada 

bulan Mei sampai Juni tahun 2018. 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan 

oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2015: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah  siswa kelas III- V SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo dengan jumlah 106 siswa. Untuk kelas 

I, II dan kelas VI tidak diambil sampel karena untuk kelas I dan II tidak 

dapat di buat penelitian dan kelas VI sudah tidak berada disekolah saat 

penelitian berlangsung. Langkah penentuan populasi dalam penelitian telah 
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dilakukan, langkah selanjutnya memilih sampel yang akan diambil dalam 

penelitian.  

Populasi yang sudah ditentukan diambil sebagian jumlah populasi 

yang dipilih sebagai sampel. Memilih sampel yang akan dilakukan dalam 

penelitian terdapat berbagai teknik sampling yang dapat digunakan. Teknik 

sampling yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini yaitu 

teknik probability sampling. Teknik probability sampling dalam 

pengambilan sampel memberikan peluang yang sama bagi setiap responden 

pada populasi tersebut untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik 

probability sampling untuk pengambilan sampel dalam penenlitian ini 

dengan cara simple random sampling. Simple random sampling adalah cara 

penggambilan sampel dari anggota populasi dengan cara acak. Sampel yang 

peneliti ambil sebanyak 60 siswa SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo. 

Perhitungan sampel menggunakan cara hitung rumus Slovin 

Berdasarkan notasi rumus besar sampel penelitian minimal oleh Slovin 

diatas, Perhitungannya adalah: 

n = N / (1 + (N x e²)) 

Sehingga: n = 106 / (1 + (106 x 0,05²)) = 59,794  

Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 106 populasi pada 

margin of error 5% adalah sebesar 60 . 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian yaitu mendapatkan 

data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mennggunkan 
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beberapa teknik pengumpulan data yaitu, teknik tes dan non tes. Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik teknik sebagai berikut : 

1. Kuesioner/ Angket 

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

angket. Menurut Sugiyono (2015 :199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atas pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner atau angket telah disiapkan untuk diberikan dan 

disebar luaskan kepada siswa. Angket berisi tentang pertanyaan-pertanyaan 

yang berkaitan dengan aspek-aspek kecerdasan emosional siswa. Siswa 

tinggal memilih jawaban yang dianggap benar untuk menjawab pertanyaan 

yang ada di angket dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. 

2. Observasi  

Menurut Sugiyono (2015) observasi msebagai teknik pengumpulan 

data yang mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan dengan teknik 

yang lain. Hal ini di perkuat oleh Sutrisno Hadi  (dalam Sugiyono, 2015) 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, 

suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.  

Dua diantaranya yang paling penting yaitu proses-proses 

pengamatan dan ingatan.  Dari segi teknik pengumpulan data, observasi 

dibedakan menjadi dua, yaitu observasi berperan serta (participant 

observation) dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini observasi 

yang dilakukan yaitu observasi nonpartisipan adalah peneliti tidak terlibat 
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langsung dengan sumber penelitian hanya sebagai pengamat independen. 

Observasi dilaksanakan sebelum melakukan penelitian untuk mengetahui 

kondisi fisik sekolah.  

3. Wawancara  

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada 

sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan tenik wawancara 

semistruktur. Wawancara semistruktur dalam penelitian ini sudah termasuk 

kedalam kategori wawancara mendalam (in-dept interview), dimana 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur (structured interview) dalam (Sugiyono, 2015: 233). Tujuan dari 

wawancara jenis ini yaitu, untuk menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, dimana pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam 

pelaksanaan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara berupa 

pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) yang telah dirancang untuk 

memunculkan opini dan pandangan dari pihak informan mengenai 

implementasi full day school di SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo 

Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan secara teliti dam 

mencatat apa yang dikemukakan informan. 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian dokumentasi digunakan 

untuk mengetahui daftar kegiatan sekolah. Instrumen dalam penelitian ini 
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adalah dokumentasi berupa foto-foto saat proses kegiatan siswa 

berlangsung baik didalam sekolah maupun luar sekolah. 

E. Instrumen Penelitian  

Menurut Sugiyono (2015 :13) penelitian kuantitatif merupakan 

salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana 

dan terstuktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Manusia atau peneliti sendiri yang menjadi instrumen 

penelitian yang utama. 

Dalam penelitian ini peneliti sendiri merupakan instrumen yang 

utama dimana peneliti sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, 

penafsir data dan pelapor hasil penelitian. Peneliti terjun langsung ke 

lapangan dalam mengambil data dengan menggunakan pedoman 

wawancara, pedoman observasi dan dokumentasi. 

a. Kuesioner/Angket 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menyusun kisi-kisi pertanyaan dalam angket. Sebelum membuat pertanyaan 

yang akan diberikan kepada responden perlu dilakukan penyusunan 

instrumen. Titik tolak penyusunan instrument adalah menetapkan variabel-

variabel yang akan diteliti. Variabel yang akan diukur selanjutnya dijabarkan 

menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan item-item 

instrument yang berupa pertanyaan atau pernyataan. Hal tersebut perlu 

dilakukan dengan menggunakan matrik pengembangan atau kisi-kisi 

instrument untuk memudahkan dalam penyusunan instrumen. Kisi-kisi 
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intrumen penelitian untuk mengukur kecerdasan emosional siswa kelas III SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.  1 Kisi-kisi Instrumen untuk Mengukur  Full Day School 

Siswa SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah Butir No. Butir pada 

instrumen 

Kegiatan 

akademik  

a. Proses belajar mengajar 

b. Suasana didalam 

pembelajaran  

11 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

Kegiatan 

Non 

Akademik 

a. Proses kegiatan non 

akademik 

b. Suasana kegiatan non 

akademik 

11 12,13,14,15,16,17,18, 

19,20,21,22 

Sarana dan 

Prasarana  

a. Keadaan sarana dan 

presarana pebelajaran  

b. Alat penunjang kegiatan 

belajar mengajar 

8 23,24,25,26,27,28,29,30 

      (Sumber : Asmani, 2017 olahan peneliti) 

Tabel 3.  2 Kisi-kisi Instrumen untuk Mengukur  Kecerdasan 

Emosional Siswa SD Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo 

 

 

   (Sumber : Goleman, 2001:58 olahan peneliti) 

Penyusunan kisi-kisi instrumen yang telah dibuat sebagai acuan untuk 

membuat angket, kemudian dilanjutkan dengan membuat item-item 

instrumen yang berupa pertanyaan. Pertanyaan yang digunakan dalam 

angket yang akan diberikan kepada reponden pada instrumen penelitian ini 

termasuk tipe pertanyaan tertutup. Tipe pertanyaan tertutup mengharapkan 

Variabel 

Penelitian 

Indikator Jumlah Butir  No. Butir Pada 

Instrumen 

Kecerdasan 

Emosional 

1. Mengenali emosi 

diri 

6 1,2,3,4,5,6 

2. Mengelola emosi 6 7,8,9,10,11,12 

3. Memotivasi diri 

sendiri 

6 13,14,15,16,17,18 

4. Mengenali emosi 

orang lain 

6 19,20,21,22,23,24 

5. Membina hubungan 6 25,26,27,28,29,30 
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responden memilih salah satu alternative jawaban dari setiap pertanyaan 

yang telah disediakan dalam angket.  

Pertanyaan dalam angket digunakan untuk mengukur nilai variabel 

yang akan di teliti yaitu pengaruh implementasi full day school terhadap 

keceerdasan siswa dengan tujuan menghasilkan data yang akurat. Nilai 

variabel yang diukur dengan skala pengukuran dengan menggunakan 

instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga lebih 

akurat, efisien, dan komunikatif.  

Penelitian ini termasuk dalam pengukuran sikap yang dapat diukur 

dengan dinyatakan dalam bentuk angka tentunya menggunakan skala 

pengukuran sikap. Skala pengukuran sikap yang digunakan pada penelitian 

ini adalah skala likert. Skala likert yang digunakan untuk mengukur variabel 

yang akan diteliti dari setiap item pertanyaan dengan menyediakan jawaban 

pilihan ganda, mengharapkan responden memilih salah satu alternative 

jawaban yang telah disediakan dalam angket tersebut.  

Angket yang berisi item instrumen pertanyaan pada penelitian ini 

menyediakan jawaban dengan menggunakan skala likert mempunyai 

gradasi mulai dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa 

kata-kata jawaban yang digunakan dalam angket. Setiap jawaban dapat 

diberi skor untuk keperluan analisis kuantitatif seperti berikut: 

Tabel 3.  3 Jawaban dan Skor Kuensioner/Angket 

No.  Sikap Responden Skor  

1. Selalu 4 

2. Sering 3 

3. Pernah  2 

4. Tidak Pernah  1 

 (Sumber : olahan peneliti, 2018) 
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Jumlah skor ideal (kriterium) apabila setiap butir mendapat skor 

tertinggi  (4x30x60). Untuk skor tertinggi = 4, jumlah butir = 30, dan jumlah 

sampel 60. Total skor jika diperoleh dengan sempurna berjumlah 7.200, 

maka secara kontinum dapat dibuat kategori pada penelitian ini sebagai 

berikut :  

Tabel 3.  4 Kriteria Skor Hasil Angket 

Jumlah skor Kriteria 

0 – 1.800 Tidak baik 

1.801 - 3.600  Kurang baik 

3.601 – 5.400 Cukup baik 

5.401 – 7.200 Sangat baik 

(Sumber : Sugiyono, 2015:144 olahan peneliti) 

b. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi adalah berupa butir-butir pertanyaan secara 

garis besar terhadap hal-hal yang akan di observasi, kemudian diperinci dan 

dikembangkan selama pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk 

mendapatkan data yang fleksibel, lengkap dan akurat. Dalam pengumpulan 

data ini, peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera. Adapun kisi-kisi 

pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.  5 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

No.  Aspek  Rincian  Sumber data  

1. Lokasi tempat penelitian Letak geografis sekolah Kepala sekolah, 

pendidik, siswa 2. Kondisi fisik sekolah Bangunan sekolah dan 

fasilitas sekolah 
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Tabel 3.  6 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

No. Aspek  Indikator yang dicari 

1. Kegiatan akademik  a. Keadaan ruang kelas 

b. Proses belajar mengajar 

c. Sarana prasarana didalam ruangan 

2. Kegiatan Non Akademik a. Keadaan ruang non akademik 

b. Proses kegiatan non akademik 

c. Suasana kegiatan non akademik 

3. Sarana dan Prasarana  a. Gedung sekolah  

b. Ruang kelas 

c. Alat penunjang kegiatan belajar mengajar 

 

c. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara berisi tentang pertanyaan-pertanyaan secara 

garis besar yang kemudian dalam pelaksanaan wawancara dapat 

dikembangkan secara mendalam untuk mendapatkan suatu gambaran 

subjek dan pemaparan gejala yang tampak sebagai suatu fenomena. 

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan alat bantu 

berupa buku catatan, kamera, dan alat perekam suara (recorder). Adapun 

kisi-kisi pedoman wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 3.  7 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No.  Aspek  Rincian  Sumber data  

1. Full day school Keputusan-keputusan 

yang ditulis maupun tidak 

tertulis 

Kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah , 

pendidik , siswa  

2. Pengimplementasian Full day 

school 

Kegiatan yang ada di SD 

Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo 

3. Implementasi Full day School Pelaksanaan program 

kegiatan yang ada di SD 

Muhammadiyah 3 ICP 

Sumberrejo 

4. Faktor prndukung dan penghambat 

Full day school 

Hal-hal yang berkaian 

tentang kendala dan 

pendukung dengan 

adanya  ful day school 

5. Upaya mengatasi faktor 

penghambat 

Solusi  

 (Sumber : olahan peneliti, 2018) 
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d. Dokumentasi 

Data dokumen yang diperlukan di dalam penelitian ini adalah data-data 

tertulis, laporan, arsip, foto-foto, rekaman yang berhubungan dengan segala 

hal yang mengungkap tentang kendala implementasi full day school di SD 

Muhammadiyah 3 ICP Sumberrejo. 

Tabel 3.  8 Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi 

No. Aspek  Indikator  Sumber data 

1. Profil sekolah Struktur organisasi 

Sekolah 

Sarana dan prasarana 

sekolah 

a. Foto-foto  

 

2. Kegiatan akademik, non 

akademik dan insidental 

Pelajaran di kelas 

 (Sumber : olahan peneliti, 2018) 

F. Analisis Data  

Analisis data menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2010: 248) 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Dalam proses penganalisisan data yang diperoleh selama penelitian, 

terdapat berbagai metode analisis data yang digunakan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: : 

1. Analisis Statistik Deskriptif  

Data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner 

dibentuk dalam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan 

kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang 
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pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut 

bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif 

(Sugiyono, 2012: 92). Dalam penelitian ini skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala likert. Untuk analisis data kuantitatif, maka jawaban 

responden diberi skor sebagai berikut:  

Tabel 3.  9Skor Kuesioner 

No.  Sikap Responden Skor  

1. Selalu 4 

2. Sering 3 

3. Pernah  2 

4. Tidak Pernah  1 

 (Sumber : olahan peneliti, 2018) 

a) Uji Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Instrumen penelitian angket yang digunakan perlu di uji validitas dan 

realibilitas untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel atau konsisten. 

Instrumen penelitian ini termasuk instrumen non test yang mengukur sikap 

maka cukup memenuhi pengujian validitas konstruksi (construct). 

Pengujian validitas konstruksi (construct) dapat digunakan pendapat dari 

para ahli. Aspek-aspek yang akan diukur selanjutnya dikonsultasikan 

kepada para ahli. Para ahli diminta untuk memberikan pendapat mengenai 

instrument yang telah disusun. Para ahli akan memberikan keputusan 

instrumen dapat digunakan dengan adanya perbaikan, atau tanpa ada 

perbaikan.  
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Pengujian validitas konstruksi dari para ahli dilanjutkan dengan uji 

coba instrument. Instrumen di uji cobakan pada sampel dari populasi yang 

di ambil. Jumlah sampel yang digunakan untuk pengujian validitas 

konstruksi ini sekitar 10 responden. Data dari 10 responden disajikan dalam 

bentuk tabel kemudian dilakukan pengujian validitas konstruksi dengan 

analisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antar skor item instrument 

dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total.   

Bila korelasi skor faktor dengan skor total tersebut positif dan 

besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. 

Berdasarkan analisis faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa instrument 

tersebut memiliki validitas kontruksi yang baik. Langkah selanjutnya setiap 

butir dalam instrument itu valid atau tidak dapat diketahui dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Bila korelasi di bawah 

0.30, maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid.   

 

b) Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Instrumen 

penelitian perlu di uji validitas kemudian dilakukan uji reliabilitas untuk 

mengetahui reliabel atau konsisten instrument penelitian tersebut lebih 

akurat dan dapat dipercaya kebenarannya. Pengujian reliabilitas instrument 

penelitian ini dilakukan secara internal consistency dengan teknik belah dua 
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Spearman Brown. Pengujian reliabilitas instrument penelitian untuk 

keperluan teknik belah dua yang dianalisis dengan rumus Spearman Brown.  

Hasil data dari butir-butir instrumen yang dilakukan pada 10 sampel 

dibelah dua menjadi dua kelompok yaitu kelompok instrument ganjil dan 

genap. Setiap kelompok ganjil atau genap pada setiap butir instrumennya 

dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total untuk kelompok ganjil 

sendiri dan genap sendiri. Skor total antara kelompok ganjil dan genap dicari 

korelasinya setelah dihitung dan mendapat koefisien korelasinya 

selanjutnya dimasukkan dalam rumus Spearman Brown.   

2. Uji Normalitas 

Sebelum dilakukanya pengujian hipotesis yang telah dirumuskan 

pada penelitian ini dengan menggunakan statistik parametris langkah awal 

yang dilakukan terlebih dulu adalah pengujian normalitas data. Statistik 

parametris mensyarakatkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis 

harus distribusikan normal. Teknik yang digunakan untuk menguji 

normalitas data dengan Chi Kuadrat. Langkah selanjutnya setelah pengujian 

normalitas data diketahui hasil data dari pengujian yang diteliti semuanya 

dinyatakan normal maka dapat menggunakan statistik parametris dalam 

pengujian hipotesis.  

3. Uji Hipotesis 

Penelitian ini juga menggunakan uji hipotesis. Data diperoleh dari 

hasil pengumpulan data di atas dapat diproses sesuai dengan jenis data 

kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka metode statistik.. Analisis 

data yang digunakan untuk melihat hubungan antara implementasi full day 
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school terhadap kecerdasan emosional siswa adalah dengan menggunakan 

korelasi product moment dari Karl Pearson. Cara penghitungannya dibantu 

dengan menggunakan program SPSS 20.01 for window. 

Penelitian ini termasuk dalam hipotesis asosiatif korelasi sederhana 

karena melihat hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel 

dependen. Pengujian hipotesis asosiatif (hubungan) dilakukan dengan 

teknik korelasi. Teknik korelasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

teknik korelasi pearson product moment. Pengujian hipotesis assosiatif 

(hubungan) menggunakan teknik korelasi pearson product moment untuk 

mengetahui hubungan antara variable independen dan variabel dependen. 

Pengujian hipotesis telah dilakukan, selanjutnya perlu adanya uji 

signifikansinya untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel yaitu variabel independen (implementasi full day school) dan 

variabel dependen (kecerdasan emosional siswa). 


