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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Desain Penelitian 

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif 

dan strategi penelitian deskriptif atau penelitian observasi dan 
penelitian survei. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ 

statistik (Sugiyono, 2014, hlm.14). Penelitian kuantitatif didasarkan 
pada pengukuran variabel untuk setiap individu untuk mendapatkan 
skor, biasanya berupa angka, selanjutnya dilakukan analisis statistik 

untuk diringkas dan diinterpretasikan (Gravetter dan Forzano, 2012, 
hlm.158). Strategi penelitian adalah “general approach to research 

determined by the kind of question that the research study hopes to 
answer” (Gravetter dan Forzano, 2012, hlm.159). Strategi penelitian 
deskriptif dilakukan untuk menjawab pertanyaan tentang keadaan saat 

variabel individu dalam suatu kelompok tertentu. Perlu diperhatikan 
bahwa penelitian deskriptif tidak memedulikan hubungan antar 

variabel. Tujuan dari strategi deskriptif adalah untuk memeroleh 
gambaran (deskripsi) dari setiap individu dalam kelompok tertentu 
(Gravetter dan Forzano, 2012, hlm.160). Penelitian deskriptif biasanya 

mengukur variabel atau set variabel yang hadir secara alami. 
Penelitian deskriptif dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) 

Penelitian Observasi, 2) Penelitian Survei, dan 3) Penelitian Studi 
Kasus. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian observasi 
dan penelitian survei. Penelitian observasi yaitu penelitian dimana 

peneliti mengobservasi secara merekam secara sistematis tingkah laku 
setiap individu untuk selanjutnya dideskripsikan (Gravetter dan 

Forzano, 2012, hlm.197). Penelitian survei yaitu penelitian yang 
menggunakan survei untuk mendapatkan data tertentu setiap individu 
dalam suatu kelompok tertentu (Gravetter dan Forzano, 2012, hlm.205) 

Penelitian observasi dilakukan dengan mengambil gambar 
tingkah laku siswa dalam pembelajaran STEM, sedangkan penelitian 

survei dilakukan dengan memberikan kuisioner motivasi intrinsik 
kepada setiap siswa untuk dijawab. Untuk melengkapi data kuisioner 
motivasi intrinsik peneliti melakukan wawancara kepada beberapa 

siswa kelas STEM yang dipilih secara acak. 
 

3. 2 Partisipan 

Partisipan dalam penelitian ini adalah siswa kelas STEM 
(ekstrakurikuler). Siswa tersebut telah mengikuti kegiatan STEM 

selama 6 bulan, dilakukan 1 kali dalam seminggu yaitu pada hari 
Kamis, dengan lama kegiatan 1,5 jam, pukul 13.00 sampai 14.30 

(pulang sekolah). Siswa merupakan siswa kelas VIII di salah satu SMP 
Negeri di kota Bandung Tahun Ajaran 2016-2017. Jumlah siswa kelas 
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STEM 55 siswa, namun saat pengambilan data siswa yang hadir 31 

siswa, sehingga siswa yang diteliti sebanyak 31 siswa.  
3. 3 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan adalah angket/ kuisioner dan 
wawancara. Kuisioner yang digunakan diadaptasi dari Intrinsic 
Motivation Inventory (IMI) yang dikembangkan oleh (e.g., Ryan, 1982; 

Ryan, Mims & Koestner, 1983; Plant & Ryan, 1985; Ryan, Connell, & 
Plant, 1990; Ryan, Koestner & Deci, 1991; Deci, Eghrari, Patrick, & 

Leone, 1994). Instrumen tersebut dipilih karena instrumen tersebut 
telah banyak digunakan untuk mengukur motivasi intrinsik seseorang di 
Amerika. Instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur motivasi 

intrinsik seseorang dalam aktivitas apapun hanya dengan mengubah 
beberapa kata dalam pernyataan dalam instrumen. Instrumen tersebut 

juga terbukti valid pada berbagai penelitian motivasi intrinsik di 
Amerika. 

Pada instrumen tersebut terdapat beberapa aspek motivasi 

intrinsik yang diukur, yaitu aspek interest/ enjoyment, aspek perceived 
competence, aspek effort/ importance, aspek pressure/ tension, aspek 

perceived choice, aspek value usefulness, dan aspek relatedness. Pada 
instrumen tersebut dan penelitian-penelitian yang dilakukan tidak 
ditemukan secara detail pengertian dari masing-masing aspek, namun 

dituliskan secara tersirat sikap-sikap yang menyebabkan termotivasi 
pada setiap aspek tersebut. 

Tabel 3.1 Deskripsi Singkat Aspek Motivasi Intrinsik 

No. Aspek Deskripsi Singkat 

1. Interest/ Enjoyment Seseorang tertarik dan merasa nyaman 
untuk melakukan aktivitas tertentu. 

2. Perceived 

Competence 

Seseorang melakukan aktivitas tertentu 

karena ingin merasa kompeten. 

3. Effort/ Importance Seseorang berusaha agar dapat 
melakukan aktivitas tertentu atau 
berkepentingan dalam aktivitas 

tersebut. 

4. Pressure/ Tension Seseorang merasa tertekan/ tegang 
dalam melakukan aktivitas tertentu. 

5. Perceived Choice Seseorang melakukan aktivitas karena 

pilihannya sendiri. 

6. Value/ usefulness Seseorang melakukan aktivitas karena 
aktivitas tersebut bernilai/ bermanfaat. 

Untuk penggunaan instrumen dengan aspek-aspek tersebut di 

Indonesia perlu dilakukan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu 
menterjemahkan instrumen tersebut ke dalam bahasa Indonesia, 
melakukan validasi oleh ahli bahasa, dalam hal ini dosen bahasa 

Inggris, dan practice atau seseorang yang cukup lama tinggal di negara 
berbahasa inggris sehingga memahami makna setiap peryataan. Selain 

oleh ahli bahasa inggris, dilakukan juga validasi kepada ahli psikologi, 
dalam hal ini dosen psikologi, agar meskipun telah diterjemahkan 
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makna tetap sama. Setelah dilakukan analisis konstruk oleh ahli, 

selanjutnya instrumen diuji keterbacaan soalnya dan uji empiris oleh 
siswa. 

Instrumen dibuat disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu mengukur 
motivasi intrinsik siswa pada pembelajaran berbasis STEM. 
Pembelajaran berbasis STEM tersebut merupakan aktivitas yang ingin 

diukur. Instrumen yang telah ditranslasi dan akan diuji validitasnya 
dapat dilihat pada lampiran 1.1. 

 
3. 4 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian yang pertama dilakukan adalah menentukan 

rumusan masalah. Setelah menentukan rumusan masalah 
mengumpulkan teori-teori terkait apa yang menjadi masalah dalam 

rumusan masalah. Dalam penelitian ini tidak dibentuk hipotesis, karena 
yang ingin diteliti bukanlah ada tidaknya motivasi intrinsik siswa, 
melainkan bagaimana profil motivasi intrinsik siswa tersebut, apakah 

sangat tinggi, tinggi, sedang, atau rendah?. Untuk menjawab pernyataan 
tersebut diperlukan data, data diperlukan dari populasi tertentu dengan 

instrumen tertentu. Instrumen yang disiapkan sebelumnya dilakukan 
validasi/ pengujian sebelum diujikan. Validasi yang dilakukan secara 
berurutan adalah validasi konstruk dan konten oleh expert judement, 

perbaikan, dan validasi konten dan validasi empiris oleh siswa. Validasi 
konten dan validasi empiris dilakukan saat pengujian atau uji terpakai, 

dimana konten yang divalidasi langsung dipakai sebagi data akhir. 
Setelah data dikumpulkan (setelah diujikan) maka data siap untuk 
dianalisis. Akhirnya dari penelitian ini didapat kesimpulan, implikasi, 

dan rekomendasi. 
 

3. 5 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis instrumen kuisioner. 
Instrumen tersebut diuji dengan validasi konstruk, validasi konten, dan 

validasi empiris. Validasi konstruk dilakukan dengan expert judgment 
terhadap instrumen. Expert judgment dilakukan oleh lima ahli yang 

dipilih secara acak. Validasi konten juga dilakukan oleh expert 
judgment dan siswa. Uji validasi konten dan empiris oleh siswa yang 
digunakan adalah uji terpakai, sehingga data yang diujikan langsung 

dipakai sebagai data akhir. 
Instrumen kuisioner yang digunakan merupakan pernyataan 

berskala, dengan 4 skala, dengan kriteria sangat setuju, setuju, tidak 
setuju, dan sangat tidak setuju. Pada pernyataan positif, aspek Interest/ 
Enjoyment, Perceived Competence, Effort/ Importance, Perceived 

Choice, dan Value/ Usefulness, kriteria sangat setuju, setuju, tidak 
setuju, dan sangat tidak setuju memiliki nilai berurutan 4, 3, 2, dan 1, 

berlaku sebaliknya untuk pernyataan negatif. Pada pernyataan positif 
aspek Pressure/ Tension dalam kuisioner sangat setuju, setuju, tidak 
setuju, dan sangat tidak setuju memiliki nilai berurutan 1, 2, 3, dan 4, 

berlaku sebaliknya untuk pernyataan negatif. 
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Setelah didapatkan data kuisoiner dari setiap siswa, data 

dimasukan ke dalam program Microsoft Excel untuk diolah secara 
statistik. Dengan menggunakan program tersebut, kita bisa 

mendapatkan validitas empiris data dengan menggunakan rumus 
correlation, =CORREL(array1;array2). Array1 merupakan blok 
jawaban siswa pada satu nomor soal,  array2 merupakan blok nilai 

akhir keseluruhan setiap siswa. Setelah didapatkan nilai korelasi, nilai 
korelasi tersebut dibandingkan dengan nilai korelasi pade tabel korelasi. 

Jika korelasi hitung lebih kecil dibandingkan nilai korelasi tabel, maka 
pernyataan tersebut dinyatakan “tidak valid”, atau pernyataan tidak 
berkorelasi dengan motivasi intrinsik siswa. Jika korelasi hitung lebih 

besar dibandingkan dengan nilai korelasi tabel, maka pernyataan 
tersebut dinyatakan “valid”, atau pernyataan berkorelasi dengan 

motivasi intrinsik siswa (Sugiyono, 2014, hlm.178-179). 
Nilai korelasi tabel menggunakan tabel korelasi r Pearson dengan 

jumlah sampel 31 dan taraf signifikan 5% adalah 0,355 (Tanpa nama, 

2008, hlm.25). Dengan menggunakan data dan program Microsoft 
Excel juga dapat diketahui rata-rata nilai siswa secara keseluruhan, pada 

setiap aspek, dan pada setiap individu (siswa). 
Selain menggunakan kuisioner, penelitian dilakukan dengan 

wawancara kepada beberapa siswa yang dipilih secara acak, dilakukan 

setelah siswa selesai melakukan aktivitas STEM. Pertanyaan 
wawancara dapat dilihat di lampiran 3.1, sedangkan jawaban hasil 

wawancara siswa dilampirkan pada lampiran 3.2. Selain wawancara 
juga peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan foto-foto 
kegiatan STEM. 

 
1.6 Hasil Uji Instrumen 

Uji validitas konstruk dan konten dilakukan dengan expert 
judgment dan oleh siswa. Instrumen diuji oleh lima ahli, yaitu : 

- Dosen Bahasa Inggris UPI 

Nama : Evi Kurniawan 
NIP : 198111232005011002 

- Dosen Psikologi UPI Bandung 
Nama : Heli Ihsan 
NIP : 197509122006041002 

- Dosen Psikologi UIN Bandung 
Nama : Dr. Fridayanti, M.Si., Psikolog 

NIP : 197010302007012017 
- Praktis Bahasa Inggris (lulusan kuliah di Jerman 2,5 tahun dan 

Amerika 4 tahun) 

Nama : Rini Triani, Ph.D 
- Praktis Bahasa Inggris (lulusan kuliah di Belanda 2,5 tahun) 

Nama : Wuri Nastiti, ST, M.Sc  
 

Hasil uji validitas konstruk dan konten oleh para ahli 

mendapatkan cukup banyak saran perbaikan. Saran perbaikan setiap 
penyataan oleh para ahli dilampirkan pada bagian lampiran dalam 
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skripsi ini, pada lampiran 1.2 (Uji Validitas Konstruk oleh Judgment 

Dosen Bhs. Inggris UPI), lampiran 1.3 (Uji Validitas Konstruk oleh 
Practice Bhs. Inggris 1), lampiran 1.4 (Uji Validitas Konstruk oleh 

Judgment Dosen Bhs. Inggris 2), lampiran 1.5 (Uji Validitas Konstruk 
oleh Judgment Dosen Psikologi UPI), dan lampiran 1.6 (Uji Validitas 
Konstruk oleh Judgment Dosen Psikologi UIN). Secara rekapitulasi, 

sebelum dijadikan format instrumen yang akan diujikan kepada siswa 
dilampirkan pada lampiran 1.7. 

Hasil uji validitas keterpahaman oleh siswa ditemukan sembilan 
pernyataan yang tidak/ kurang dipahami oleh siswa, yaitu penyataan 
nomor 5, 11, 14, 17, 28, 31, 32, dan 35. Bagian yang tidak dipahami 

oleh siswa dan penjelasan yang diberikan oleh penguji pada setiap 
pernyataan dijelaskan dalam lampiran 1.8. Susunan pernyataan yang 

telah tervalidasi secara konstruk diuji kepada siswa dilampirkan pada 
lampiran 1.9. 

Setelah kuisioner diisi dan dikumpulkan, maka data tersebut 

dituliskan pada program Mic.Excel untuk memudahkan penghitungan. 
Data tersebut dapat dilihat dalam skripsi bagian lampiran 2.1. Hasil uji 

validitas empiris dapat dilihat pada lampiran 2.2, ditemukan lima 
pernyataan tidak valid, yaitu penyataan nomor 15, 16, 26, 28, dan 36. 
Kemungkinan ketidakvalidan tersebut bergantung pada pernyataan. 

1. Pernyataan nomor 15 : “Saya berusaha sangat keras untuk 
melakukan aktivitas STEM”. Dalam pernyataan tersebut kata 

bekerja keras dapat bermakna sangat berusaha atau sangat 
kesulitan, hal tersebut menjadi berbeda aspek motivasi yang 
dinilai. Jika bekerja keras tersebut dimaknai sangat berusaha, 

maka itu termasuk dalam aspek effort/ importance yang dapat 
meningkatkan poin motivasi intrinsik siswa secara keseluruhan, 

namun jika bekerja keras tersebut dimaknai sangat kesulitan, 
maka itu termasuk dalam aspek pressure/tension yang dapat 
mengurangi poin motivasi intrinsik secara keseluruhan. Pada 

konstruksinya pernyataan ini merupakan aspek effort/ improtance. 
Sehingga penyataan tersebut tidak valid. 

2. Pernyataan nomor 16 : “Saya sangat tenang ketika mengerjakan 
proyek STEM”. Kemungkinan penyebab ketidakvalidan tersebut 
siswa membaca cepat, sehingga tenang terbaca tegang seperti 

pada pernyataan nomor 10 “saya merasa sangat tegang ketika 
melakukan aktivitas STEM” dimana letak kedua pernyataan 

tersebut bedekatan, dapat dilihat pada lampiran 3. Sehingga 
pernyataan tersebut tidak valid. 

3. Pernyataan nomor 26 : “Saya tidak mengeluarkan banyak energi 

untuk melakukan aktivitas STEM”. Dalam pernyataan tersebut 
kata mengeluarkan banyak energi dapat bermakna bersemangat 

atau keberatan, hal tersebut menjadi berbeda aspek motivasi yang 
dinilai. Jika mengeluarkan banyak energi tersebut dimaknai 
bersemangat, maka itu termasuk dalam aspek effort/ importance 

yang dapat meningkatkan poin motivasi intrinsik siswa secara 
keseluruhan, namun jika mengeluarkan banyak energi tersebut 
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dimaknai keberatan, maka itu termasuk dalam aspek 

pressure/tension yang dapat mengurangi poin motivasi intrinsik 
secara keseluruhan. Pada konstruksinya pernyataan ini merupakan 

aspek effort/ improtance. Sehingga penyataan tersebut tidak valid. 
4. Pernyataan nomor 28 : ”Saya merasa bahwa saya harus 

mengerjakan proyek STEM ini”. Dalam pernyataan tersebut kata 

harus dapat bermakna penting atau terpaksa, hal tersebut menjadi 
berbeda aspek motivasi yang dinilai. Jika harus tersebut dimaknai 

penting, maka itu termasuk dalam aspek effort/ importance yang 
dapat meningkatkan poin motivasi intrinsik siswa secara 
keseluruhan, namun jika harus tersebut dimaknai terpaksa, maka 

itu termasuk dalam aspek pressure/tension yang dapat 
mengurangi poin motivasi intrinsik secara keseluruhan. Pada 

konstruksinya pernyataan ini merupakan aspek effort/ improtance. 
Sehingga penyataan tersebut tidak valid. 

5. Pernyataan nomor 36 : “Saya melakukan aktivitas STEM karena 

keharusan”. Dalam pernyataan tersebut kata keharusan dapat 
bermakna penting/berkepentingan atau terpaksa, hal tersebut 

menjadi berbeda aspek motivasi yang dinilai. Jika keharusan 
tersebut dimaknai penting/berkepentingan, maka itu termasuk 
dalam aspek effort/ importance yang dapat meningkatkan poin 

motivasi intrinsik siswa secara keseluruhan, namun jika 
keharusan tersebut dimaknai keterpaksaan, maka itu termasuk 

dalam aspek pressure/tension yang bersifat kebalikannya, yang 
dapat mengurangi poin motivasi intrinsik secara keseluruhan. 
Pada konstruksinya pernyataan ini merupakan aspek perceived 

choice yang bersifat negatif. Sehingga penyataan tersebut tidak 
valid. 

 
Kelima pernyataan tidak valid ini tidak digunakan sebagai acuan/ 

data yang diolah, sehingga tidak dilakukan perbaikan dan pengujian 

ulang dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut menyebabkan jumlah 
pernyataan yang digunakan sebagai acuan bergantung pada jumlah 

minimal soal valid pada satu aspek, dan jumlahnya dimiliki aspek yang 
lain sama banyak. Pada akhirnya pernyataan yang digunakan adalah 
tiga buah pernyataan dari masing-masing aspek. Dengan adanya enam 

aspek yang ditijau, maka total keseluruhan ada delapan belas 
pernyataan yang menjadi data yang digunakan. 


