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 Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

faktor psikologi siswa pada pembelajaran matematika dengan program full day 

school, faktor psikologi siswa pada pembelajaran matematika dengan program 

sekolah regular, prestasi belajar matematika siswa dengan program full day school, 

prestasi belajar matematika siswa dengan program sekolah regular, dan 

perbandingan prestasi belajar matematika antara siswa dengan full day school dan 

regular. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

yang bertujuan dengan terjun kelapangan untuk menggali dan mengumpulkan 

sejumlah data yang diperlukan mengenai faktor psikologi dan prestasi belajar 

matematika siswa dengan program full day school dan sekolah regular. 

 Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu pendekatan penelitian 

yang menggunakan pengukuran dan memerlukan data statistik. Objek dalam 

penelitian ini adalah faktor psikologi dan prestasi belajar matematika siswa dengan 

program full day school dan regular, sedangkan yang menjadi subjek penelitiannya 

adalah siswa kelas VIII H di SMPN 6 Banjarmasin sebagai sekolah dengan program 

full day school sebanyak 30 orang dan VIII D SMPN 3 Banjarmasin sebagai sekolah 

dengan program sekolah regular sebanyak 35 orang. 

 Pengumpulan data dilakukan dengan angket, dokumenter, wawancara dan 

observasi. Setelah data terkumpul, selanjutnya diproses melalui editing, 

kategorisasi, skoring, tabulating dan interpretasi, selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif komparatif.  

 Berdasarkan hasil analisis data, didapatkan faktor psikologi belajar siswa 

full day school masuk dalam kategori baik, Faktor psikologi belajar siswa regular 

masuk dalam kategori baik juga. Prestasi belajar siswa full day school masuk 

kategori baik. Prestasi belajar siswa regular masuk kategori baik. Ada perbedaan 

yang signifikan prestasi belajarnya antara siswa dengan program full day school 

dan regular kelas VIII tahun pelajaran 2019/2020. 

 


