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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap 

mahasiswa terhadap mata kuliah Fisika Dasar di program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan strategi 

penelitian adalah concurrent embedded. Adapun subjek penelitian pada penelitian ini adalah seluruh 

mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2016 yang berjumlah 96 orang. Penelitian ini menggunakan 

instrumen berupa angket, pedoman wawancara dan telaah dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian 

ini adalah model yang digunakan pada penelitian ini yaituHasil penelitian menunjukkan dimensi sikap 

persepsi mahasiswa terhadap dosen Fisika Dasar dikategorikan memiliki sikap baik dengan presentase 80,2% 

(77 dari 96 mahasiswa). Dimensi sikap kesenangan mahasiswa terhadap pelajaran Fisika Dasar dikategorikan 

memiliki sikap baik dengan prensentase 71,8% (69 dari 96 mahasiswa). Dimensi sikap ketertarikan berkarir 

di bidang Fisika dikategorikan memiliki sikap baik dengan presentase 62,5% (60 dari 96 mahasiswa). 

Sedangkan, dimensi sikap konsep diri mahasiswa dalam Fisika Dasar dikategorikan memiliki sikap tidak 

baik. Banyaknya kendala atau kesulitan mahasiswa dalam Fisika Dasar menjadi faktor penyebab tidak 

baiknya sikap tersebut. Sehingga disarankan untuk meningkatkan dimensi sikap konsep diri dalam Fisika 

Dasar di Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi.  

 
Kata Kunci: Empat dimensi sikap, mata kuliah Fisika Dasar 

  

Pendahuluan 

 

Literasi sains adalah suatu ilmu 

pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep 

dan proses sains. Literasi sains dianggap penting 

untuk dikuasai oleh setiap individu baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia 

pekerjaan. Individu yang melek sains dapat 

menggunakan informasi ilmiah yang dimilikinya 

untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-

hari. Oleh karenanya, agar mampu survive 

berkompetisi dalam menghadapi peluang dan 

tantangan global di masa depan, setiap individu 

dituntut memiliki literasi sains yang memadai 

mencakup pengetahuan tentang sains, 

keterampilan proses sains dan sikap ilmiah 

(Suciati, dkk, 2012).  

Melihat pentingnya literasi sains untuk 

dikuasai maka seorang pelajar khususnya 

mahasiswa harus memiliki kemampuan literasi 

sains yang tinggi agar mampu berkompetisi dan 

mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

Menurut Riskawati, dkk (2015) ada empat 

dimensi besar literasi sains yang telah 

dikembangkan oleh PISA 2006 yaitu sikap 

terhadap sains, sains sebagai produk dan proses, 

konteks ilmiah dan kompetensi ilmiah. Dari 

keempat dimensi besar literasi sains tersebut 

menurut Riskawati, dkk (2015) dimensi yang 

sangat penting bagi pelajar khususnya mahasiswa 

adalah sikap terhadap sains. Sikap mahasiswa 

terhadap sains dirasa penting karena dapat 

mengembangkan pengetahuan mahasiswa 

terhadap sains lebih lanjut, mengejar karir dalam 

sains dan menggunakan konsep dan metode 

ilmiah dalam kehidupan mereka.  

Program Studi Pendidikan Fisika adalah 

salah satu program studi yang ada di Universitas 

Jambi. Di program studi ini terdapat mata kuliah 

yang wajib diambil oleh mahasiswa Pendidikan 

Fisika yaitu mata kuliah Fisika Dasar. Mata kuliah 

Fisika Dasar merupakan bagian dari sains, 

sehingga sikap mahasiswa terhadap mata kuliah 

Fisika Dasar juga termasuk ke dalam sikap 

mahasiswa terhadap sains. Sikap mahasiswa 

terhadap mata kuliah Fisika Dasar khususnya di 

program studi Pendidikan Fisika dapat dikatakan 

tidak baik. Hal ini terlihat dari rata-rata hasil 

belajar mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 

2015 pada mata kuliah Fisika Dasar I yang 
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tergolong rendah. Sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Narmadha, dkk (2013), “Thus it 

could be concluded that a positive attitude 

towards learning of Science would enhance the 

achievement in Science”. Hasil penelitian tersebut 

berarti bahwa sikap positif terhadap pembelajaran 

sains akan meningkatkan prestasi dalam sains. 

Sehingga secara tidak langsung, sikap mahasiswa 

Pendidikan Fisika angkatan 2015 terhadap mata 

kuliah Fisika Dasar tergolong tidak baik karena 

hasil belajar atau prestasi belajar Fisika Dasar 

mahasiswa tersebut rendah. Hal ini juga sejalan 

dengan hasil wawancara awal peneliti dengan 

dosen Fisika Dasar. Dimana dosen Fisika Dasar 

menuturkan bahwa mahasiswa Pendidikan Fisika 

kesulitan dalam memahami materi Fisika Dasar 

sehingga, hasil belajar mahasiswa cenderung 

rendah.  

Melihat pentingnya sikap mahasiswa 

terhadap mata kuliah Fisika Dasar dan rendahnya 

sikap mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 

2015 terhadap mata kuliah Fisika Dasar, maka 

peneliti ingin melakukan suatu penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap 

dan kendala sikap mahasiswa pendidikan fisika 

angkatan 2016 terhadap mata kuliah Fisika Dasar. 

Adapun dimensi sikap yang digunakan merujuk 

kepada dimensi sikap yang terdapat pada TOSRA. 

Dimensi sikap tersebut adalah persepsi terhadap 

dosen Fisika Dasar, konsep diri dalam Fisika 

Dasar, kesenangan terhadap pelajaran Fisika 

Dasar dan ketertarikan berkarir di bidang Fisika 

Dasar.  

 

 

Metode Penelitian 

 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kombinasi (mixed research). Jenis 

penelitian dalam penelitian kombinasi ini 

menggunakan metode kombinasi model 

concurrent embedded strategy.  
 

Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Program Studi 

Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi. Khususnya pada 

mata kuliah Fisika Dasar I. Adapun waktu 

penelitian adalah semester ganjil tahun ajaran 

2016/2017 atau bulan Oktober sampai bulan 

November tahun 2016. 

 

Target/Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah mahasiswa 

Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan da Ilmu 

Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2016. 

 

Prosedur  

 Prosedur pengumpulan data pada 

penelitian ini seperti gambar berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik Analisis Data 

 Analisis data pada penelitian ini terbagi 

atas tiga yaitu analisis data model Miles dan 

Huberman, analisis data menggunakan statistika 

deskriptif dan uji keabsahan data. Adapun 

masing-masingnya dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Analisis Data Model Miles dan Huberman 

Adapun analisis data menggunakan 

model ini dilakukan sebanyak tiga tahap 

yaitu: 

1. Reduksi data 
Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data 

hasil wawancara. Data hasil wawancara 

direduksi dengan terlebih dahulu melihat 

sikap seluruh mahasiswa berdasarkan hasil 

angket. Setelah mengetahui sikap mahasiswa 

maka dipilihlah 25 mahasiswa Pendidikan 

Fisika angkatan 2016 yang mewakili setiap 

kategori sikap mahasiswa terhadap mata 

kuliah Fisika Dasar.  

 

2. Penyajian data  

Penyajian data pada penelitian ini dilakukan 

dengan dua cara yaitu menggunakan tabel 

kategori sikap serta diagram lingkaran 

(piechart) untuk penyajian data angket dan 

tabel pengelompokkan hasil wawancara serta 

teks naratif untuk penyajian data wawancara. 

 

3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)  

Angket Sikap + Dokumentasi 

Analisis Hasil Angket Sikap  

Transkip Data Wawancara 

Wawancara + Dokumentasi 

Studi Dokumentasi 
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Pada penelitian ini penarikan kesimpulan 

dilakukan untuk mengetahui sikap dan 

kendala sikap mahasiswa terhadap mata 

kuliah Fisika Dasar pada program studi 

Pendidikan Fisika. 

 

b. Analisis Data Statistika Deskriptif 

Pada penelitian ini, statistika 

deskriptif digunakan untuk penyajian data 

hasil angket. Penyajian hasil angket 

menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk 

menentukan kategori sikap mahasiswa 

terhadap mata kuliah Fisika Dasar yaitu 

sebagai berikut: 
 

Tabel 1.  Kategori Sikap Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Dosen Fisika Dasar 

RENTANG SKOR KATEGORI SIKAP 

14 – 26 Sangat Tidak Baik 

27 – 39 Tidak Baik 

40 – 52 Baik 

53 – 65 Sangat Baik 

 

Tabel 2.  Kategori Sikap Konsep Diri Mahasiswa 

dalam Fisika Dasar 

RENTANG SKOR KATEGORI SIKAP  

2 -  4 Sangat Tidak Baik 

5 – 7 Tidak Baik 

8 -  10 Baik 

11 -  13 Sangat Baik 

 

Tabel 3.  Kategori Sikap Kesenangan Mahasiswa 

Terhadap Pelajaran Fisika Dasar 

RENTANG SKOR KATEGORI SIKAP 

9 - 15 Sangat Tidak Baik 

16 -  22 Tidak Baik 

23 -  29 Baik 

30 -  36 Sangat Baik 

 

Tabel 4.  Kategori Sikap Ketertarikan Mahasiswa 

Berkarir di Bidang Fisika 

RENTANG SKOR KATEGORI SIKAP 

2 – 4 Sangat Tidak Baik 

5 -  7 Tidak Baik 

8 – 10 Baik 

RENTANG SKOR KATEGORI SIKAP 

11 – 13 Sangat Baik 

Setelah mengetahui kategori sikap mahasiswa 

maka hasilnya disajikan dalam bentuk presentase 

sikap menggunakan diagram lingkaran. 

 

c. Uji Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, uji kredibilitas 

dilakukan dengan cara triangulasi. Pada 

penelitian ini, triangulasi yang digunakan 

adalah triangulasi teknik pengumpulan data. 

Adapun triangulasi teknik pengumpulan data 

yang dilakukan seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

Triangulasi pengumpulan data dimulai 

dari pemberian angket kepada mahasiswa. 

Selama pemberian angket dilakukan 

dokumentasi berupa photo mahasiswa selama 

mengisi angket. Setelah pengisian angket, 

peneliti melakukan wawancara kepada 

mahasiswa. Selama melakukan wawancara 

juga dilakukan dokumentasi berupa rekaman 

suara dan photo. Selain itu, teknik 

dokumentasi juga dilakukan untuk 

mengetahui suasana kelas saat perkuliahan 

Fisika Dasar.  
 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 Pada penelitian ini hasil penelitian dan 

pembahasan akan dijelaskan berdasarkan empat 

dimensi sikap mahasiswa terhadap mata kuliah 

Fisika Dasar yaitu sebagai berikut: 

 

1. Persepsi Terhadap Dosen Fisika Dasar 

Dimensi sikap persepsi mahasiswa terhadap 

dosen Fisika Dasar berdasarkan hasil 

wawancara, angket dan dokumentasi 

dijabarkan sebagai berikut: 
 

 

 

Tabel 5. Hasil Wawancara Persepsi Mahasiswa Terhadap Dosen Fisika Dasar 

Kelompok Hasil Wawancara 
Jumlah Mahasiswa Per Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

Dosen fisika dasar selalu hadir dan selalu tepat waktu 

saat mengajar, berkomunikasi dengan baik di dalam 

dan luar kelas, mahasiswa sangat termotivasi belajar 

dengan cara mengajar dosen, dosen sangat menguasai 

17 3 1 5 3 2 0 5 

Kuesioner 

Sikap 

Mahasiswa 
Dokumentasi  

(foto suasana 

kelas) 

Wawancara 

Mahasiswa 
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Kelompok Hasil Wawancara 
Jumlah Mahasiswa Per Item 

1 2 3 4 5 6 7 8 

materi, dosen selalu mengaitkan materi dengan 

kehidupan, dosen berlaku sangat adil, dosen selalu 

menyediakan waktu diluar jam kuliah untuk 

menjelaskan, dosen selalu toleransi dengan kehadiran 

mahasiswa. 

II 

Dosen fisika dasar selalu hadir dan tidak tepat waktu 

saat mengajar, berkomunikasi dengan baik di dalam 

kelas, mahasiswa termotivasi belajar dengan cara 

mengajar dosen, dosen menguasai materi, dosen 

sering mengaitkan materi dengan kehidupan, dosen 

berlaku adil, dosen menyediakan waktu diluar jam 

kuliah untuk menjelaskan, dosen sering toleransi 

dengan kehadiran mahasiswa. 

6 15 12 19 16 23 1 19 

III 

Dosen fisika dasar tidak selalu hadir tetapi tepat waktu 

saat mengajar, berkomunikasi kurang baik di dalam 

kelas, mahasiswa tidak termotivasi belajar dengan 

cara mengajar dosen, dosen tidak menguasai materi, 

dosen terkadang mengaitkan materi dengan 

kehidupan, dosen berlaku terkadang adil, dosen 

terkadang menyediakan waktu diluar jam kuliah untuk 

menjelaskan, dosen terkadang toleransi dengan 

kehadiran mahasiswa. 

2 7 12 1 6 0 0 1 

IV 

Dosen fisika dasar tidak selalu hadir dan tidak tepat 

waktu saat mengajar, tidak berkomunikasi ku baik di 

dalam dan luar kelas, mahasiswa sangat tidak 

termotivasi belajar dengan cara mengajar dosen, dosen 

sangat tidak menguasai materi, dosen tidak pernah 

mengaitkan materi dengan kehidupan, dosen berlaku 

sangat tidak adil, dosen tidak pernah  menyediakan 

waktu diluar jam kuliah untuk menjelaskan, dosen 

tidak toleransi dengan kehadiran mahasiswa. 

0 0 0 0 0 0 24 0 

Gambar 3. Hasil Angket Persepsi Mahasiswa Terhadap 

Dosen Fisika Dasar  

 

Gambar 4. Hasil Dokumentasi Dosen Fisika Dasar 

sedang Memperhatikan Mahasiswa 

Mengerjakan Tugas Kelompok 

Persepsi mahasiswa program studi 

Pendidikan Fisika angkatan 2016 terhadap dosen 

Fisika Dasar berdasarkan hasil penelitian dari 

tergolong memiliki sikap baik. Berdasarkan hasil 

wawancara sikap baik ini dapat diketahui dari 

pernyataan mahasiswa yang mengatakan bahwa 

dosen Fisika Dasar selalu hadir tepat waktu saat 

mengajar di kelas. Kemudian mahasiswa juga 

mengatakan bahwa dosen ramah dan 

berkomunikasi dengan baik kepada mahasiswa 

saat mengajar di kelas. Selain itu, mahasiswa juga 

mengatakan bahwa cara mengajar dosen Fisika 

Dasar dapat membuat mahasiswa termotivasi 

untuk belajar Fisika Dasar. Kemudian mahasiswa 

juga mengatakan bahwa dosen Fisika Dasar 

menguasai materi saat mengajar. Hal ini terlihat 

dari dosen yang sering mengaitkan materi Fisika 

Dasar dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, 

mahasiswa juga mengatakan bahwa dosen Fisika 

Dasar memberikan perlakuan yang sama kepada 

seluruh mahasiswa tanpa membedakan mahasiswa 

berdasarkan tingkat kecerdasannya. 

Didukung hasil analisis angket dimana 

80% mahasiswa dari 96 jumlah seluruh 

mahasiswa memiliki sikap baik. Selanjutnya 

didukung pula dari hasil analisis dokumentasi 

bahwa dosen Fisika Dasar mampu menjalin 

hubungan yang baik saat mengajar di kelas 

dengan memperhatikan mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas. Hal inilah yang membuat 

sikap mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 

2016 dikategorikan baik. Sikap baik seorang 

dosen akan mempengaruhi dan menimbulkan 

sikap yang baik pula pada mahasiswanya. Hal ini 

juga sesuai dengan teori yang mengatakan 

persepsi terhadap guru sains digambarkan sebagai 

sikap yang ditonjolkan oleh guru sains dan sikap 

ini akan diperhatikan dan mempengaruhi sikap 

pelajar terhadap sains (Ikhsan dkk, 2006). Teori 
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ini juga sesuai dengan persepsi mahasiswa 

terhadap dosen Fisika Dasar di program studi 

Pendidikan Fisika angkatan 2016 seperti yang 

dijabarkan diatas.  

 

2. Konsep Diri dalam Fisika Dasar 

Dimensi sikap konsep diri mahasiswa dalam 

Fisika Dasar berdasarkan hasil wawancara, 

angket dan dokumentasi dijabarkan sebagai 

berikut: 
 

 

Tabel 6. Hasil Wawancara Konsep Diri Mahasiswa dalam Fisika Dasar 

Kelompok Hasil Wawancara 

Jumlah 

Mahasiswa 

Per Item 

9 10 

I 
Mahasiswa sangat paham dengan materi fisika dasar, mahasiswa tidak memiliki kendala 

atau kesulitan dalam belajar fisika dasar. 
1 3 

II 
Mahasiswa paham atau cukup paham dengan materi fisika dasar, mahasiswa sedikit 

memiliki kendala atau kesulitan dalam belajar fisika dasar. 
5 5 

III 
Mahasiswa kurang atau tidak  paham dengan materi fisika dasar, mahasiswa banyak 

memiliki kendala atau kesulitan dalam belajar fisika dasar. 
19 17 

IV 
Mahasiswa sangat tidak paham dengan materi fisika dasar, mahasiswa sangat 

banyakmemiliki kendala atau kesulitan dalam belajar fisika dasar. 
0 0 

    

 

Gambar 5.  Hasil Angket Konsep Diri Mahasiswa 

dalam Fisika Dasar  

 

Gambar 6. Hasil Dokumentasi Mahasiswa 

Mengerjakan Tugas dan Menyampaikan 

Hasil Diskusi 

Konsep diri mahasiswa program studi 

Pendidikan Fisika angkatan 2016 terhadap mata 

kuliah Fisika Dasar berdasarkan hasil penelitian 

dapat dikategorikan memiliki sikap tidak baik. 

Kategori sikap tidak baik ini didukung oleh hasil 

wawancara mahasiswa yang mengatakan bahwa 

kemampuan yang mahasiswa miliki dalam 

memahami materi Fisika Dasar masih kurang baik 

bahkan tidak paham untuk beberapa materi Fisika 

Dasar. Selain itu, kategori sikap tidak baik ini 

menurut pernyataan mahasiswa disebabkan oleh 

kendala atau kesulitan mahasiswa saat belajar 

Fisika Dasar. Kendala atau kesulitan saat belajar 

Fisika Dasar ini diungkapkan mahasiswa sebagai 

faktor kurangnya pemahaman mahasiswa 

terhadap materi Fisika Dasar.  

Adapun kendala atau kesulitan yang 

peneliti ketahui dari melakukan wawancara 

kepada mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 

2016 yaitu ketidaktertarikan dengan cara 

pembelajaran Fisika Dasar di kelas yang 

menggunakan power point atau modul elektronik. 

Selain itu, mahasiswa juga mengungkapkan 

kesulitannya memahami soal, memahami rumus 

dan menurunkan rumus. Kemudian mahasiswa 

juga mengungkapkan bahwa sulit menemukan 

buku paket dan kurangnya variasi soal membuat 

mahasiswa kesulitan dalam memahami materi 

Fisika Dasar. Hal ini dapat diketahui bahwa 

konsep diri yang tidak baik dapat disebabkan oleh 

ketidakpahaman mahasiswa akan materi Fisika 

Dasar. Hal ini sesuai dengan teori yang 

mengatakan konsep diri yang baik akan dirasakan 

oleh pelajar yang melakukan semua tugas sains 

yang diberikan guru dan mudah memahami materi 

pelajaran sains (Ikhsan dkk, 2006).  

Dengan kata lain, konsep diri yang tidak 

baik akan dirasakan oleh pelajar ketika tidak 

mudah melakukan tugas sains dan tidak mudah 

memahami materi pelajaran sains. Walaupun 

menurut hasil angket 69% mahasiswa dari 96 

jumlah seluruh mahasiswa memiliki sikap baik. 

Hal ini disebabkan keterbatasan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitian. Namun hasil 

dokumentasi mendukung hasil wawancara, 
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dimana saat melakukan diskusi mahasiswa tidak 

memiliki sikap yang baik terhadap konsep diri 

dalam Fisika Dasar. Hal ini terlihat dari 

mahasiswa yang selalu melihat catatan saat 

menyampaikan hasil diskusi. 

 

3. Kesenangan Terhadap Pelajaran Fisika 

Dasar 

Dimensi sikap kesenangan mahasiswa 

terhadap pelajaran Fisika Dasar berdasarkan 

hasil wawancara, angket dan dokumentasi 

dijabarkan sebagai berikut: 
 

Tabel 7. Hasil Wawancara Kesenangan Terhadap Pelajaran Fisika Dasar 

Kelompok Hasil Wawancara 

Jumlah 

Mahasiswa Per 

Item 

11 12 13 

I 

Mahasiswa sangat menyukai pelajaran fisika dasar. Selain belajar dikelas, 

mahasiswa selalu  belajar fisika dasar di rumah, mahasiswa selalu menyediakan 

waktu khusus untuk belajar fisika 

0 0 1 

II 

Mahasiswa menyukai atau cukup menyukai pelajaran fisika dasar, Selain belajar 

dikelas, mahasiswa sering  belajar fisika dasar di rumah, mahasiswa sering 

menyediakan waktu khusus untuk belajar fisika 

15 10 7 

III 

Mahasiswa tidak atau kurang  menyukai pelajaran fisika dasar. Selain belajar 

dikelas, mahasiswa jarang  belajar fisika dasar di rumah, mahasiswa terkadang 

menyediakan waktu khusus untuk belajar fisika 

10 14 0 

IV 

Mahasiswa sangat tidak menyukai pelajaran fisika dasar. Selain belajar dikelas, 

mahasiswa tidak pernah  belajar fisika dasar di rumah, mahasiswa tidak pernah 

menyediakan waktu khusus untuk belajar fisika 

0 1 17 

 

 
Gambar 7.   Hasil Angket Kesenangan Terhadap 

Pelajaran Fisika Dasar 

 Gambar 8.  Hasil Dokumentasi Mahasiswa Bertanya 

Kepada Dosen Fisika Dasar 

Kesenangan terhadap pelajaran Fisika 

Dasar mahasiswa program studi Pendidikan Fisika 

angkatan 2016 berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikategorikan memiliki sikap baik. Kategori sikap 

baik ini didapat dari hasil angket, dimana 72% 

mahasiswa dari 96 jumlah seluruh mahasiswa 

memiliki sikap baik. Berdasarkan hasil 

wawancara, hal ini disebabkan kesenangan 

mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2016 baik 

terhadap pelajaran Fisika Dasar. Selain itu, sikap 

baik ini dapat diketahui dari pernyataan 

mahasiswa yang mengatakan bahwa menyukai 

pelajaran Fisika Dasar karena materi Fisika Dasar 

itu aplikatif dengan kehidupan sehari-hari. Selain 

itu, mahasiswa menyukai pelajaran Fisika Dasar 

karena materinya hampir sama dengan materi 

mata pelajaran Fisika ketika di SMA. Kemudian, 

mahasiswa juga mengatakan bahwa 

kesenangannya terhadap pelajaran Fisika Dasar 

disebabkan oleh pendidikan Strata 1 yang 

mahasiswa ambil saat ini mengharuskan mereka 

menyukai pelajaran Fisika Dasar serta materi 

Fisika Dasar inilah yang akan mahasiswa ajarkan 

ketika menjadi guru nantinya.  

Selain itu sikap baik ini dapat juga 

diketahui dari pernyataan mahasiswa yang 

mengatakan bahwa selain belajar Fisika Dasar di 

kelas bersama dosen, mahasiswa juga belajar 

Fisika Dasar di perpustakaan, di rumah, belajar 

bersama teman sekelas, belajar dengan senior 

Pendidikan Fisika serta ada yang mengikuti les 

private dengan guru SMA. Selain itu, beberapa 

mahasiswa juga menyediakan waktu khusus 

belajar Fisika Dasar seperti 1 jam setiap malam, 

2-3 jam setiap hari dan dua hari dalam seminggu. 

Hal ini mahasiswa lakukan karena ketertarikannya 

memperbanyak waktu mempelajari Fisika Dasar. 

Selain itu, hal ini dilakukan karena mahasiswa 

ingin lebih memahami Fisika Dasar. Hal ini 

didukung oleh hasil dokumentasi, dimana 

mahasiswa senang belajar Fisika Dasar terlihat 
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dari usaha mahasiswa bertanya kepada dosen saat 

materi Fisika Dasar kurang dipahami.  

 

4. Ketertarikan Berkarir di Bidang Fisika 

Dimensi sikap ketertarikan mahasiswa 

berkarir di bidang Fisika berdasarkan hasil 

wawancara, angket dan dokumentasi 

dijabarkan sebagai berikut: 
 

Tabel 8. Hasil Wawancara Ketertarikan Berkarir di Bidang Fisika 

Kelompok Hasil Wawancara 

Jumlah Mahasiswa 

Per Item 

14 15 

I 
Ketika lulus kuliah, mahasiswa sangat ingin berkarir dibidang fisika, mahasiswa 

memiliki pandangan yang sangat baik terhadap ilmuan fisika 
8 6 

II 
Ketika lulus kuliah, mahasiswa ada keinginan berkarir dibidang fisika, 

mahasiswa memiliki pandangan yang  baik terhadap ilmuan fisika 
10 18 

III 
Ketika lulus kuliah, mahasiswa tidak ingin berkarir dibidang fisika, mahasiswa 

memiliki pandangan yang tidak baik terhadap ilmuan fisika 
7 1 

IV 
Ketika lulus kuliah, mahasiswa sangat tidak ingin berkarir dibidang fisika, 

mahasiswa memiliki pandangan yang sangat tidak baik terhadap ilmuan fisika 
0 0 

    

Gambar 9. Hasil Angket Ketertarikan Berkarir di 

Bidang Fisika 

Ketertarikan mahasiswa program studi 

Pendidikan Fisika angkatan 2016 berkarir di 

bidang Fisika berdasarkan hasil penelitian dapat 

dikategorikan memiliki sikap baik. Kategori sikap 

baik ini didapat dari hasil angket, dimana 63% 

mahasiswa dari 96 jumlah seluruh mahasiswa 

memiliki sikap baik. Berdasarkan hasil 

wawancara, hal ini disebabkan oleh ketertarikan 

mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2016 

berkarir di bidang Fisika. Selain itu, sikap baik ini 

dapat diketahui dari pernyataan mahasiswa yang 

mengatakan bahwa setelah menyelesaikan 

pendidikan Strata 1 mahasiswa berkeinginan 

berkarir di bidang Fisika menjadi guru Fisika. 

Mahasiswa mengungkapkan menjadi seorang 

guru Fisika merupakan cita-citanya sejak dulu dan 

ada juga yang berkeinginan menjadi guru Fisika 

karena termotivasi oleh guru Fisika SMA.  

Kemudian mahasiswa Pendidikan Fisika 

ada juga yang mengatakan ingin berkarir di 

bidang Fisika menjadi tenaga laboratorium. Hal 

ini disebabkan mahasiswa lebih suka 

mempraktekkan dari pada mengajar teori. 

Ketertarikan berkarir di bidang Fisika juga dapat 

diketahui dari pandangan mahasiswa terhadap 

ilmuan Fisika. Pandangan mahasiswa terhadap 

ilmuan Fisika berdasarkan hasil wawancara 

bervariasi. Mahasiswa mengutarakan ilmuan 

Fisika menakjubkan karena dapat menemukan 

teori dan kagum karena dapat memahami sesuatu 

yang abstrak.  

 
 

Simpulan dan Saran 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, sikap mahasiswa terhadap mata kuliah 

Fisika Dasar pada Program Studi Pendidikan 

Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Jambi meliputi empat dimensi sikap.  

Keempat dimensi sikap itu ialah persepsi terhadap 

dosen Fisika Dasar, konsep diri dalam Fisika 

Dasar, kesenangan terhadap pelajaran Fisika 

Dasar dan ketertarikan berkarir di bidang Fisika. 

Tiga dari empat dimensi sikap mahasiswa 

program studi pendidikan fisika angkatan 2016 

terhadap mata kuliah Fisika Dasar (persepsi 

terhadap dosen Fisika Dasar, kesenangan terhadap 

pelajaran Fisika Dasar dan ketertarikan berkarir di 

bidang Fisika) dikategorikan baik. Sedangkan satu 

sikap dari empat dimensi sikap tersebut yaitu 

konsep diri dalam Fisika Dasar dikategorikan 

tidak baik.  

 

Saran 

Disarankan untuk dilakukan penelitian 

lanjutan untuk meningkatkan sikap mahasiswa 

terhadap mata kuliah Fisika Dasar pada Program 

Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Salah satu 

dimensi sikap yang peneliti sarankan untuk 

ditingkatkan adalah konsep diri mahasiswa dalam 

Fisika Dasar. Konsep diri mahasiswa dalam Fisika 

Dasar berdasarkan penelitian yang telah peneliti 

lakukan di program studi Pendidikan Fisika dapat 

ditingkatkan dengan memvariasikan model, 
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strategi, metode serta media pembelajaran yang 

digunakan.  

Konsep diri mahasiswa dalam Fisika 

Dasar juga dapat ditingkatkan dengan 

menyediakan modul Fisika Dasar yang dapat 

lebih menjelaskan konsep Fisika Dasar dengan 

lebih menarik serta berisi turunan rumus yang 

lengkap dan memuat lebih banyak variasi soal.  

Peneliti juga menyarankan untuk 

memperbaiki instrumen penelitian berupa angket 

dan pedoman wawancara terutama item-item yang 

terdapat pada dimensi sikap konsep diri dalam 

Fisika Dasar. Hal ini dikarenakan, pada penelitian 

ini terjadi kontra antara hasil angket dengan hasil 

wawancara. 
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