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ABSTRAK 

 

Darmawangsa, Rio. 2017. Pengembangan Instrumen Sikap Siswa Sekolah Menengah Atas 

Terhadap Mata Pelajaran Fisika di Program Studi Pendidikan Fisika FKIP 

Universitas Jambi: Skripsi, Jurusan PMIPA, FKIP Universitas Jambi, 

Pembimbing: (I) Dra.Astalini,M.Si, Ketua  (II) Dwi Agus Kurniawan, S.Pd, 

M.Pd, Sekretaris. 

 

Kata Kunci: Instrumen Penilaian Sikap Terhadap Fisika, Sikap, TOSRA. 

Sikap terhadap Fisika terkait dengan rasa suka atau tidak sukanya siswa terhadap 

mata pelajaran Fisika. Sikap dalam pembelajaran sangatlah penting, begitu pun dengan 

sikap yang ada pada pembelajaran terhadap mata pelajaran di sekolah ,belum ada instrumen 

terkait penilaian sikap siswa terhadap mata pelajaran fisika menyulitkan pendidik untuk 

mengetahui sikap siswa. Padahal untuk menilai sikap siswa tersebut perlu alat ukur. Alat 

ukur yang bisa digunakan untuk mengukur sikap adalah instrumen sikap berupa angket. 

Mardiani (2013) berpendapat Instrumen-instrumen dalam pendidikan memang ada tetapi 

sulit untuk ditemukan. Namun pada kenyataannya, negara-negara maju telah memiliki 

instrumen untuk mengukur sikap. Oleh karena itu, dilakukan penelitian pengembangan 

yang bertujuan untuk mengembangkan instrumen sikap siswa terhadap mata mata pelajaran 

fisika yang valid dan reliabel. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang dikemukakan oleh 

Sugiyono (2016), yang dalam prosesnya tahap-tahap pengembangan dibatasi sesuai dengan 

kebutuhan peneliti. Adapun tahap-tahap penelitiannya yaitu: identifikasi masalah, 

pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi 

produk. Pada penelitian ini, dikembangkan instrumen untuk mengukur sikap siswa 

terhadap mata pelajaran fisika dengan bentuk angket tipe skala Likert dengan 5 skala. 

Instrumen ini dikembangkan dari Test of Science Related Attitude (TOSRA). Setelah 

dikembangkan, instrumen tersebut divalidasi oleh validator (ahli). Validasi dilakukan oleh 

dua orang validator hingga instrumen dinyatakan valid dan layak untuk diujicobakan. Uji 

coba hanya dilakukan untuk mengetahui validitas angket, yang disebarkan kepada 80 orang 

siswa yang menjadi sampel penelitian. Hasil uji coba angket, dianalisis dengan metode PLS 

menggunakan software Smart PLS 3 for Windows.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan, diperoleh 7 indikator sikap yang 

terdiri dari 54 item pernyataan yang valid. Angket ini memiliki validitas yang baik. 

Koefisien reliabilitas angket yang diperoleh dari masing-masing indikator adalah di atas 

0,8 berarti sangat reliabel. 
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I. Pendahuluan 

Dalam pembelajaran fisika berdasarkan kurikulum 2013 adalah menggunakan 

pendekatan saintifik. Siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang 

ada dengan Discovery Method atau Metode Penemuan. Hal ini sesuai dengan yang 

diuraikan (Damayanti,2013) bahwa dalam pembelajaran fisika, kemampuan siswa dalam 

untuk dapat memecahkan persoalan dan bertindak yaitu melakukan observasi, 

bereksperimen, mendiskusikan suatu persoalan, memperhatikan demonstrasi, menjawab 

pertanyaan dan menerapkan konsep-konsep dan hukum-hukum untuk memecahkan 

persoalan terhadap hal yang dipelajari, serta mengkomunikasikan hasilnya. Sehingga guru 

dapat mengamati hasil belajar secara langsung. 

Sikap dalam pembelajaran sangatlah penting, begitu pun dengan sikap yang ada 

pada pembelajaran terhadap mata pelajaran disekolah. Sukmadinata (2007) menyatakan 

kecenderungan sikap dapat berbentuk penerimaan atau penolakan terhadap objek tersebut. 

Penerimaan atau sikap positif dan penolakan atau sikap negatif dapat dinyatakan dengan 

sikap persetujuan atau tidak persetujuan terhadap pernyataan sesuatu objek. Dengan 

demikian sikap terhadap sains dapat berarti kecenderungan sikap yang dapat berbentuk 

penerimaan atau penolakan terhadap sains itu sendiri atau fisika khususnya. 

Masalah yang sering terjadi dalam pengukuran hasil belajar dapat berupa alat yang 

digunakan, cara menggunakan, cara penilaian dan evaluasinya. Kesalahan yang sistematik 

dapat disebabkan oleh alat ukur, yang diukur dan apa yang mengukur. Oleh karena itu, 

dalam menyusun dan mengembangkan tes, syarat validitas (kesahihan) dan reliabilitas 

(keteraandalan) menjadi hal yang sangat diperhatikan (Rasyid, 2008). Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang menjadi masalah adalah alat ukur itu sendiri. 

Alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur sikap adalah instrumen sikap 

berupa angket. Mardiani (2013) berpendapat Instrumen-instrumen dalam pendidikan 

memang ada tetapi sulit dicari. Untuk itu maka peneliti dalam bidang pendidikan instrumen 

penelitian yang digunakan sering disusun sendiri termasuk menguji validitas dan 

reliabilitasnya (Sugiyono, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa belum adanya instrumen yang baku untuk mengukur sikap khususnya fisika. 

Faktanya negara maju telah memiliki istrumen untuk mengukur sikap terhadap 

mata pelajaran fisika, contoh Amerika Serikat memiliki beberapa instrument untuk 

mengukur sikap terhadap sains ataupun fisika, misalnya; Colorado Learning Attitude about 

Science Survey (CLASS), Views About Sciences Survey (VASS) dan the Epistemological 

Beliefs Assessment for Physical Science (EBAPS). Taiwan RRC Juga memiliki instrumen 

terhadap sains yaitu: Views on Science and Education Questionnaire (VNOS). Disamping 

itu Nigeria juga memiliki instrumen seperti yang dua negara tadi miliki yaitu dikenal 

dengan nama (SSAQ) atau Science Students’ Attitude Questionnaire. 

 

II. Landasan Teori 

 1. Sikap 

Souza Barros, S. de et al, (1987) stated: The word “attitude” taken from the Latin 

Aptus is defined the frame work of Social Psychology as a subject or mental preparation 

for action. It defines outward and visible postures and human beliefs. Attitude determines 

what each individual will see, hear, think and do. They are embedded in knowledge and do 

not become repeated everyday manner. Further describe attitude means the individual’s 

prevailing tendency to respond favorably or unfavorably to an object (Person, group of 

people, institution or events). Attitude can be positive value (value) or negative (prejudice). 

Kata "sikap" yang diambil dari Aptus Latin didefinisikan dalam kerangka kerja 

Psikologi Sosial sebagai persiapan subjek atau mental tindakan. Mendefinisikan lahiriah 

dan terlihat postur dan keyakinan manusia. Sikap menentukan apa yang masing-masing 

individu akan melihat, mendengar, berpikir dan melakukan. Mereka tertanam dalam 

pengetahuan dan tidak menjadi cara yang sehari-hari diulang. Selanjutnya menggambarkan 
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sikap berarti kecenderungan yang berlaku individu untuk merespon positif atau tidak baik 

untuk sebuah objek (Person, sekelompok orang, lembaga atau peristiwa).  

 

Sikap dapat menjadi nilai positif (nilai) atau negatif (prasangka). Sedangkan Sikap 

didefenisikan sebagai  kecenderungan belajar, kecenderungan emosional secara postif atau 

negatif dari seseorang individu terhadap objek, orang, tempat, kejadian dan ide. Respon 

yang mengindikasikan sikap terhadap sains antara lain: saya menyukai sains, saya memiliki 

kegemaran terhadap sains, dan sains membosankan (Brossard, et all., 2005; 

Paspanastasiou, 2002). 

 

Menurut Eagly & Chaiken (1993) dalam Widoyoko (2016) Respon seseorang 

menghadapai sebuah objek dapat dibedaklan menjadi tiga, yaitu :Cognitive responses, 

affective responses, dan Behavioral responses. Cognitive responses berkaitan dengan apa 

yang diketahui orang tersebut tenteng object sikap, Affective responses Berkaitan dengan 

perasaan atau emosi seseorang yang berkaitan dengan object sikap,dan Behavioral 

responses berkaitan dengan tindakan yang muncul dari sesorang ketika menghadapi objek 

sikap. Dengan kata lain, respons kognitif merupakan representasi apa yang diketahui, 

dipahami dan dipercayai oleh induvidu pemilik sikap. 

 

Cassio (1991) dan Gibson (1996) justru  mendukung pendapat Ruch dengan 

menggambarkan hubungan antara sikap dan perilaku sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan Sikap dan Perilaku 

 

 Sikap berkembang dari interaksi  antara  individu  dengan lingkungan masa lalu 

dan masa kini. Melaui proses kognisi dari integrasi dan  konsistensi  sikap  dibentuk 

menjadi komponen kognisi,  emosi, dan kecendrungan bertindak. Setelah sikap terbentuk 

akan mempengaruhi perilaku secara langsung.  Perilaku akan  memmpengaruhi  perubahan 

lingkungan  yang  ada,  dan perubahan-perubahan  yang  terjadi akan  menuntun pada  

perubahan sikap yang dimiliki.  

 Sikap  dapat  diidentifikasi dalam lima dimensi sikap yaitu arah, intensitas, 

keluasan, konsistensi, dan spontanitas.  

a) Sikap  memiliki arah,  artinya sikap  terbagi  pada dua  arah, setuju  atau  tidak  

setuju, mendukung atau tidak  mendukung, positif atau negatif. Sikap Perilaku 

Tambahan factor personal dan lingkungan  

b) Sikap  memiliki  intensitas, artinya,  kedalaman  sikap terhadap  obyek tertentu  

belum tentu  sama  meskipun arahnya sama.  

c) Sikap memiliki keluasan artinya ketidak setujuan terhadap obyek sikap dapat 

spesifik hanya pada aspek tertentu, tetapi sebaliknya dapat pula  mencakup banyak 

aspek.  

d) Sikap memiliki konsistensi yaitu kesesuaian  antara  peryataan sikap yang 

dikemukakan dengan tanggapan terhadap obyek sikap. Sikap  yang  bertahan  lama 

(stabil)  disebut  sikap  yang konsisten, sebaliknya sikap yang cepat  berubah  (labil)  

disebut sikap inkonsisten.  

Lingkungan Sikap Perilaku 

Proses kognitif 

integrasi dan 

konsistensi 

Tambahan Factor 

personal dan 

lingkungan 
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e) Sikap  memiliki  spontanitas, artinya  sejauh  mana kesiapan seseorang menyatakan 

sikapnya secara spontan. Spontanitas akan nampak dari  pengamatan indikator  

sikap pada seseorang mengemukakan sikapnya. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sikap adalah kecenderungan belajar, 

kecenderungan emosional secara postif  atau  negatif  dari  seseorang  individu terhadap 

objek, orang, tempat, kejadian dan ide. sikap positif dan motivasi memiliki peluang yang 

memiliki peluang yang lebih untuk mencapai prestasi belajar yang lebih untuk prestasi 

belajar lebih dari pada siswa memiliki usia sikap yang negatif 

 

2. Sikap Ilmiah 

Sikap  ilmiah  diartikan  sebagai  suatu kecenderungan, kesiapan, kesediaan, 

seseorang untuk  memberikan  respon/tanggapan/tingkah laku secara ilmu pengetahuan dan 

memenuhi syarat  (hukum)  ilmu  pengetahuan  yang  telah diakui kebenarannya. Sikap 

ilmiah merupakan pendekatan tertentu untuk memecahkan masalah, menilai  ide  dan  

informasi  untuk  membuat keputusan. Pengembalian keputusan berdasarkan bukti  yang 

telah dikumpulkan  dan  dievaluasi secara  objektif.  Diperlukan  juga  sikap  kritis 

berdasarkan  bukti  yang  relevan.  Orang  yang melakukan  prosedur  ini  dikatakan  

memiliki sikap  ilmiah.  Sikap  ilmiah  memiliki  peran penting  dalam  mengembangkan  

kecakapan ilmiah.  Setiap  individu  yang  memiliki  sikap ilmiah,  memiliki  kualitas  

seperti  realistis memiliki perhatian terhadap lingkungan sekitar,menghindari generalisasi 

yang di dasarkan pada fenomena  dan  tidak  mempercayai  keyakinan dogmatis (Anagun 

and Yasar, 2009). 

 

Sikap terhadap sains dapat diketahui melalui tes atau uji yang dilakukan kepada 

siswa/mahasiswa, yang dikenal dengan tes sikap. Tes sikap ini telah banyak dibuat oleh 

ahli, seperti Test of science related attitude (TOSRA) yang dibuat Fraser (1982). TOSRA 

digunakan untuk mengukur sikap yang terkait dengan sains, yaitu sikap ilmiah dan sikap 

terhadap sains. adapun sikap terhadap sains terdapat lima dimensi sikap didalam TOSRA. 

Dimensi sikap tersebut yaitu, social implication of science, normality of scientists, 

enjoyment of science lessons, leisure interest in science, and career interest in science 

(Fraser,1982).  

 

Menurut Baharuddin (dalam Mar’at 1982) mengemukakan bahwa: ”Sikap ilmiah 

pada dasarnya adalah sikap yang diperlihatkan oleh para ilmuwan saat mereka melakukan 

kegiatan sebagai seorang ilmuwan”. Sikap ilmiah yang dilihat bagaimana 

perkembangannya pada penelitian ini mengacu pada teori Harlen, yaitu meliputi sikap 

ingin tahu, sikap bekerjasama, sikap refleksi kritis, sikap respek terhadap data, dan sikap 

ketekunan. 

 

3. Sikap Terhadap fisika 

Fisika merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ilmu pengetahuan alam 

(IPA). Setiap manusia tanpa disadari telah mengenal dan mempraktekkan ilmu 

pengetahuan alam (IPA) sejak dilahirkan, peralatan berteknologi canggih yang digunakan 

manusia untuk melangsungkan proses kehidupannya sebagian besar merupakan aplikasi 

dari IPA. Menurut Santika (2009), ilmu pengetahuan alam (IPA) merupakan bagian dari 

ilmu pengetahuan yang berkaitan erat dengan makhluk hidup (life science) dan alam 

semesta (physical sciences) dan perlu dilakukan suatu eksperimen untuk penguatan secara 

konseptual. Menurut Sumanji (Santika, 2009), IPA dalam arti sempit merupakan disiplin 

ilmu yang terdiri dari physical sciences dan life science, dan ilmu fisika adalah salah satu 

disiplin ilmu yang masuk ke dalam kelompok physical sciences. (Imanudin & 

Utomo:2012) 
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Sikap Siswa terhadap fisika ada dua macam yaitu sikap Positif dan Sikap Negatif. 

Sikap positif disini maksudnya adalah suka atau senang mempelajari Fisika, sehingga dapat 

meningkat prestasi dibidang Fisika. Hal ini sejalan dengan Arsaythamby, et al. (2015) yang 

menyatakan bahwa, “Students with positive attitude towards Physics are able to increase 

their achievements in Physics as well as in Aditional Mathematics”. Arsaythamby et al 

mengatakan siswa dengan sikap positif terhadap Fisika dapat meningkatkan prestasi 

mereka dalam fisika maupun di Aditional Matematika.Sikap Negatif meksudnya kurang 

atau pun tidak senang terhadap Fisika. 

 

If students have negative attitudes towards science, they also do not like physics 

courses and physics teachers. Based on this premise, numerous studies have been 

conducted to determine the factors that affect the students’ attitudes in science. There are 

basic factors including: teaching-learning approaches, the use of the presentation 

graphics, the type of science courses taken, methods of studying, intelligence, gender, 

motivation, attitudes, science teachers and their attitudes, self adequacy, previous learning, 

cognitive styles of students, career interest, socioeconomic levels, influence of parents, 

social implications of science and achievement (Craker, 2006 ).  

 

Menurut pendapat Sugiyono (2016) yang menyatakan bahwa, “Angket merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab”. Kuesioner merupakan alat 

pengumpulan data primer dengan metode survei untuk memperoleh opini responden. 

Kuesioner dapat didistribusikan kepada responden dengancara: (1) Langsung oleh peneliti 

(mandiri); (2) Dikirim lewat pos (mailquestionair); (3)Dikirim lewat komputer misalnya 

surat elektronik (e-mail).  

 

Kuesioner dapat digunakan untuk memperoleh informasi pribadi misalnya sikap, 

opini, harapan dan keinginan responden. Idealnya semua responden mau mengisi atau lebih 

tepatnya memiliki motivasi untuk menyelesaiakan pertanyaan ataupun pernyataan yang ada 

pada kuesioner penelitian (Pujihastuti, 2010). 

 

III. Metode Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan Research and 

Development (R&D). Pada penelitian ini,  peneliti mengembangkan instrumen angket sikap 

Siswa terhadap Mata pelajaran fisika yang indikatornya dikembangkan berdasarkan 

dimensi sikap pada Test of science related attitude (TOSRA) oleh Fraser (1982).  

TOSRA terdiri dari tujuh dimensi sikap yaitu, social implication of science, 

normality of scientists, attitude to scientific inquiry, adoption of scientific attitudes, 

enjoyment of science lessons, leisure interest in science, and career interest in science 

(Fraser, 1982). 

Pada pengembangan ini, penulis menggunakan metode R&D yang dikemukan oleh 

Sugiyono (2016). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah R&D Sugiyono (2016) 

Identifikasi 

Masalah 

Pengumpulan 

data 

Desain Produk Validasi 

Desain 

Revisi Desain Uji Coba 

Produk 
Revisi Produk Produk Akhir 
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2. Subjek Ujicoba  

 Subjek uji coba penelitian ini adalah Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri Se-

Muaro Jambi. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono,2016).  

 

3. Desain Ujicoba 

Pengembangan instrumen penilaian sikap ini dilakukan uji coba dengan tahap 

seperti gambar dibawah ini. 

    

Gambar 3.2 Desain ujicoba produk yang dikembangkan. 

4. Analisis data kuantitatif 

Data kuantitatif diperoleh dari hasil penyebaran angket kepada siswa. Dalam angket 

ini digunakan skala pengukuran Likert. 

 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dari angket. karena 

penelitian ini pengembangan peneliti mengadopsi angket dari peneliti sebelumnya yang 

telah valid. Selanjutnya untuk uji coba lapangan untuk memvalidasi angket. Untuk menguji 

validitas konstruk angket tersebut menggunakan metode PLS yang menggunakan Program 

Smart PLS 3 for windows. Dalam PLS parameter uji validitas dijelaskan oleh tabel berikut:  

 

Tabel 3.2 Parameter Validitas 

Uji Validitas Parameter Rule of Thumbs 

Konvergen Faktor Loading Lebih dari 0,7 

Diskriminan Cross Loading Lebih dari 0,7  

 

b. Uji Reliabilitas 

 Instrumen yang baik adalah instrumen yang reliabel, artinya instrumen tersebut 

dapat dipercaya untuk mengukur apa yang ingin diukur. Dengan kata lain, instrumen 

tersebut memberikan hasil yang konsisten apabila digunakan berkali-kali. Untuk 

mengetahui hal tersebut, maka dilakukanlah uji reliabilitas dengan menghitung koefisien 

reliability instrument (cronbach alpha) menggunakan Program Smart PLS 3 for windows. 

Uji reliabelitas dalam PLS dapat menggunakan dua metode, yaitu Cronbach’s alpha dan 

Composite reliability.   

 

Tabel 3.3 Parameter Reliabilitas 

Parameter Rule of Thumbs 

Cronbach’s alpha Lebih dari 0,7 

Composite reliability Lebih dari 0,7  

 

Produk 
awal

Validasi Revisi I

Uji coba 
kelompok 

Kecil
Revisi II

Produk 
akhir



8 

 

IV. Hasil Dan Pembahasan 

Angket ini dikembangkan dimulai dengan mengadaptasi instrumen berdasarkan 

dimensi sikap pada Test of Science related attitude (TOSRA) oleh Fraser (1982), yang 

disesuikan dengan dialihbahasan dari bahasa Ingris ke bahasa Indonesia. Dalam 

pengembangan ini, peneliti mengadaptasi keseluruhan dari TOSRA yaitu indikator dan 

angket. Dalam TOSRA terdiri dari 7 indikator atau Scale name yang masing masing 

mewakili 10 butir pernyataan, dan memiliki total 70 butir pernyataan. 

 

Peneliti mengembangkan instrumen dari TOSRA agar dapat digunakan mengukur 

sikap di Indonesia khususnya Jambi  sehingga memerlukan penyesuaian bahasa dan isi dari 

angket tersebut. Dalam proses validasi yang dilakukan dengan peneliti dan validator selain 

penyesuain kata dan tata bahasa terdapat 1 (satu) item yang harus dihapus karena tidak 

sesuai dengan kondisi dimana instrumen ini akan dipakai nantinya, yaitu item nomor 62. 

 

Item nomor 62 berisikan tentang kesenangan siswa mengunjungi museum fisika 

diakhir pekan. Item dengan nomor 62 dihapus atas pertimbangan pernyataan yang 

terkandung didalamnya tidak sesuai dengan daerah dimana instrumen akan digunakan, hal 

ini senada dengan uraian Kasnodihardjo (1993), bahwa masalah penting yang sering timbul 

dari penggunaan kuesioner dalam suatu survei adalah adanya variasi dari responden 

terutama menyangkut (a) tingkat pendidikan, (b) prejudice, (c) perbedaan daerah dimana 

responden bertempat tinggal, (d) latar belakang pekerjaan. Peneliti setuju dengan uraian 

diatas karena instrumen ini nantinya akan digunakan di Indonesia khususnya Jambi, 

sedangkan faktanya di Indonesia sendiri belum terdapat museum khusus fisika. 

 

Setelah validasi produk maka lankah selanjutnya adalah uji coba instrumen 

dilapangan. Uji coba lapangan ini dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 

responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini terdiri 

dari 80 orang siswa dari 7 (tujuh) sekolah menengah atas negeri di kabupaten Muaro jambi, 

yaitu SMAN 2, SMAN 3, SMAN 5, SMAN 7 SMAN 8, SMAN 10, dan SMAN 11 Muaro 

jambi. Setelah diperoleh data uji coba maka angket dianalisis menggunakan metode PLS 

menggunakan Program Smart PLS 3 for windows. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui 

validitas angket. Selain itu, juga dilakukan uji reliabilitas untuk mengetahui kehandalan 

angket.  Jadi, dengan metode analisis faktor ini angket yang semula terdiri dari 69 item 

yang tersebar di 7 indikator menjadi  54 item pernyataan yang valid yang tersebar di 7 

indikator 

 

Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas terhadap item-item angket yang valid. Uji 

reliabilitas ini dilakukan dengan menghitung koefisien reliability instrument (Cronbach 

Alfa) menggunakan program Smart PLS 3 for windows. Adapun koefisien reliabilitas 

(Cronbach Alfa) untuk masing-masing angket yang valid adalah di atas 0,8. Oleh karena 

koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,7 maka angket yang valid ini juga reliabel. Artinya, 

angket tersebut reliabilitasnya sangat tinggi dan dapat dipercaya untuk mengukur apa yang 

ingin diukur. 

 

V. Kesimpulan 

Pengembangan instrumen sikap siswa sekolah menengah atas terhadap mata 

pelajaran fisika telah dilakukan. Instrumen ini terdiri dari 54 item dengan 7 indikator yang 

meliputi Implikasi Sosial dari Fisika, Normalitas Ilmuan, Sikap Terhadap Penyelidikan 

dalam Fisika, Adopsi dari Sikap Ilmiah, Kesenangan dalam Belajar Fisika, Ketertarikan 

Memperbanyak Waktu Belajar Fisika, dan Ketertarikan Berkarir dibidang Fisika.  
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di 7 (tujuh) sekolah menengah atas 

negeri Muaro Jambi, didapatkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan analisis data 

penelitian dengan menggunakan program Smart PLS 3 for window, didapatkan 54 item 

yang valid dari 7 indikator. Reliabilitas untuk masing-masing indikator adalah diatas 0,8 

(sangat tinggi) 
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