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Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap mahasiswa terhadap mata 

kuliah Fisika Matematika II. Penelitian ini merupakan penelitian campuran dengan model 

Sequential Explanatory. Subjek yang digunakan ialah mahasiswa yang telah mempelajari 

mata kuliah Fisika Matematika II sebanyak 100 orang mahasiswa. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sikap mahasiswa terhadap mata kuliah Fisika Matematika II untuk 3 

indikator termasuk kedalam sikap cukup baik, Ada banyak faktor yang mempengaruhi sikap 

mahasiswa, diantaranya sumber belajar yang terbatas serta berbahasa inggris sehingga 

mahasiswa  kesulitan  dalam memahami konsep dan terkendala dalam menyelesaikan soal-

soal maupun tugas, cara belajar yang monoton serta tidak bervariasi, serta jarang mengulang 

pelajaran di luar jam perkuliahan. Dengan mengetahui sikap mahasiswa dapat menjadi 

evalusi bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, sehingga nantinya kegiatan 

pembelajaran akan lebih bermakna dan dapat meningkatkan pemahaman serta hasil belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Fisika matematika II. 

 

Kata Kunci: Sikap, Kesenangan, Sikap Ilmiah, Meluangkan Waktu, Fisika Matematika II 

 

Abstract: The purpose of this research is to know the attitude of the students toward the 

subject of Mathematical Physics II. This research is a mixture of research with the Sequential 

Explanatory model. The subjects used are students who have studied the subjects of 

Mathematical Physics II as many as 100 students. The result of the research shows that 

students' attitude toward the subjects of Physics-Mathematics II for 3 indicator is included in 

the attitude of good enough. There are many factors that influence the attitude of the students, 

such as limited learning resources and English language so that students have difficulties in 

understanding concepts and are constrained in solving problems as well as tasks, ways of 

learning are monotonous and not varied, and rarely repeat lessons outside the hours of the 

course. By knowing the attitude of students can be an evaluation for lecturers in carrying out 

learning activities, so that later learning activities will be more interesting and can improve 

understanding and student learning outcomes in Physics mathematics course II. 
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PENDAHULUAN 

Pembelajaran merupakan sebuah 

kegiatan yang sudah terencana untuk 

menciptakan kondisi belajar bagi peserta 

didik yang bersifat interaktif dan 

komunikatif antara peserta didik dengan 

perangkatnya (Octaviani,2012). Dalam 

kegiatan pembelajaran khususnya di 

pendidikan tinggi tidak terlepas dari 

sebuah penilaian, Permendiknas No 41 

Tahun 2007 menjelaskan bahwa penilaian 

dilakukan  terhadap hasil  pembelajaran  

untuk  mengukur tingkat pencapaian 

kompetensi peserta  didik. Adapun 

deskripsi capaian pembelajaran peserta 

didik dalam Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia (KKNI) menurut 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 
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mengandung empat unsur, yaitu unsur 

sikap dan tata nilai, unsur kemampuan 

kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan 

unsur kewenangan dan tanggung jawab. 

Sementara, Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (SN-Dikti) dalam Penyusuanan 

Kurikulum Perguruan Tinggi (2016), 

capaian pembelajaran terdiri dari unsur 

sikap, keterampilan umum, keterampilan 

khusus, dan pengetahuan. Berdasarkan 

capaian pembelajaran tersebut, aspek yang 

perlu diperhatikan tidak hanya aspek 

kognitif (pengetahuan) ataupun aspek 

psikomotorik (keterampilan. Aspek sikap 

juga sangat penting untuk diperhatikan 

dalam kegiatan pembelajaran.  

 Damanik dan Bukit (2013:19) 

mendefinisikan sikap sebagai 

kecenderungan belajar, kecenderungan 

emosional secara positif atau negatif dari 

seseorang tehadap objek, orang, tempat, 

kejadian, dan ide. Sementara George 

(2000) dalam Olasehinde, et. al (2014:446) 

menjelaskan bahwa, “Attitude does not 

only include the negative attitude such a 

prejudices biases and dislikes, but also 

positive attitudes are sometimes called 

sentiment, which include our attachment 

and loyalties to person, objects and 

ideas”. Sikap sangatlah penting dimiliki 

seseorang yang sedang belajar, baik itu di 

tingkat Sekolah Dasar maupun di 

Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan 

sikap juga akan mempengaruhi kesuksesan 

seseorang dalam mencapai hasil akhir. 

Slameto (2003) dalam Yunita (2015:2) 

menyebutkan bahwa sikap merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar seseorang.   

Sikap dalam kegiatan pembelajaran 

sangat perlu untuk diperhatikan, dimana 

sikap dapat membantu mahasiswa 

mengembangkan pengetahuan yang 

dimiliki dan sikap juga dapat mengarahkan 

mahasiswa untuk dapat berkarir dibidang 

fisika. Sikap mahasiswa dapat merepre-

sentasikan beberapa fungsi sikap, yaitu 

fungsi penge-tahuan, ekspresi nilai, dan 

penyesuaian diri (Hanurawan, 2012:139). 

Seperti halnya pembelajaran di Perguruan 

Tinggi pada Program Studi Pendidikan 

Fisika. Pada Program Studi Pendidikan 

Fisika terdapat beberapa mata kuliah 

keahlian yang wajib dipelajari oleh 

mahasiswa, yaitu mata kuliah Fisika 

Matematika II. Fisika matematika adalah 

gabungan mata pelajaran fisika dan 

matematika. Fisika matematika bertujuan 

agar mahasiswa memiliki kemampuan 

merumuskan berbagai proses fisika ke 

dalam pernyataan matematis dan mampu 

menyelesaikannya secara analitis, 

kuantitatif, dan prediktif berdasarkan 

model penalaran yang dirumuskan 

(Gunada, dkk, 2017:216). Mata kuliah 

Fisika Matematika II merupakan mata 

kuliah yang tergolong rumit sehingga 

mahasiswa diharuskan telah mengikuti 



perkuliahan dan menguasai materi 

perkuliahan Fisika Dasar I dan Fisika 

Dasar II, Matematika Dasar 1, Matematika 

Dasar II serta Fisika Matematika I. 

Kurikulum Pendidikan Fisika (2015) 

menjelaskan bahwa tujuan perkuliahan ini 

agar mahasiswa memiliki kemampuan 

untuk menerapkan cara-cara analisis dalam 

melakukan integrasi vektor, persamaan 

differensial biasa dan memilih sistem 

koordinat yang tepat dalam persoalan 

fisika. Sikap terhadap Fisika Matematika 

II termasuk kedalam sikap terhadap sains, 

Akcay (2010:2) menjelaskan Attitude 

towards science can be defined as the 

feelings, beliefs, and values held about an 

object that may be the endeavor of science, 

school science, the impact of science and 

technology on society, or scientists. 

Berdasarkan studi pendahuluan 

yang dilakukan dengan mewawancarai 

dosen pengampu mata kuliah Fisika 

Matematika II, dimana saat kegiatan 

pembelajaran mahasiswa cendurung tidak 

aktif dan sangat lamban dalam menerima 

materi yang diajarkan. Selain itu dosen 

juga mengatakan bahwa mahasiswa hanya 

aktif jika ditunjuk untuk menngerjakan 

soal, jika tidak di tunjuk untuk maju ke 

depan tidak ada mahasiswa yang mau 

mengerjakan soal ke depan kelas. Selain 

itu, hasil belajar mahasiswa pada mata 

kuliah ini juga tidak bagus, dimana banyak 

mahasiswa yang memperoleh nilai yang 

rendah dan bahkan mengontrak ulang mata 

kuliah ini dikarenakan tidak lulus. 

Sehingga capaian pembelajaran pada mata 

kuliah ini tidak tercapai sebagaimana 

mestinya. Gunada,dkk, (2017:216-217) 

menjelaskan bahwa capaian pembelajaran 

yang diharapkan pada mata kuliah ini 

adalah mahasiswa mampu 

mengaplikasikan bermacam konsep 

matematis untuk memecahkan berbagai 

permasalahan fisika. Akan tetapi, capaian 

pembelajaran tersebut belum tercapai 

secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh 

perilaku mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan, diantaranya: 1) mahasiswa 

yang tidak mau melatih dirinya untuk 

mengerjakan soal-soal dalam buku,2) 

mahasiswa cenderung menghandalkan dari 

penjelasan dosen, 3) mahasiswa hanya 

menggunakan satu buku teks dan 

menggantungkan materi dari powerpoint 

dari dosen, dan 4) perilaku mahasiswa 

yang tidak mau belajar mandiri mencari 

sumber referensi yang menunjang 

matakuliah fisika matematika.  

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana sikap 

mahasiswa terhadap mata kuliah Fisika 

Matematika II dengan menggunakan 

intrumen angket. Instrumen ini telah 

dikembangkan dan dinyatakan dapat 

mengukur sikap mahasiswa terhadap mata 

kuliah Fisika Matematika II.  



 Adapun dimensi sikap yang 

digunakan pada penelitian ini merujuk 

pada  indikator sikap pada TOSRA (Test Of 

Science Related Attitude) yang telah 

diadaptasi dan dialihbahasakan serta diuji 

validitas dan reliabilitasnya. TOSRA (Test 

Of Science Related Attitude) merupakan 

instrumen untuk mengukur sikap siswa 

terhadap sains, Freser (1981:1). Dimensi 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

Kesenangan mempelajari Fisika 

Matematika II, Menerapkan sikap ilmiah 

pada pembelajaran Fisika Matematika II 

dan Meluangkan waktu mempelajari 

Fisika Matematika II. Cakupan penilaian 

sikap, yaitu sebagai berikut: 

1. Enjoyment of Science Lessons  

Skala Enjoyment of Science Lessons 

mengukur kenikmatan pengalaman belajar 

sains. Ini termasuk berpartisipasi dalam 

laboratorium sains serta mengikuti kelas 

sains. 

2. Adoption of Scientific Attitudes  

Adopsi Skala Sikap Ilmiah ialah 

mengukur keterbukaan pikiran, kemauan 

untuk membalikkan opini yang berkaitan 

dengan penyelidikan dan penyelidikan 

ilmiah. Skala ini mengukur seberapa besar 

kemungkinan siswa mengubah cara 

mahasiswa melihat dunia berdasarkan 

bukti ilmiah. 

3. Leisure Interest in Science sains) 

Skala ini dirancang untuk mengukur 

minat siswa dalam hobi dan kegiatan 

ekstrakurikuler di luar kelas yang 

berkaitan dengan sains. 

 

Metodologi Penelitian  

Jenis Penelitian ini merupakan 

metode penelitian campuran dengan 

menggunakan model Sequential 

Explanatory. Creswell (2014) menjelaskan 

bahwa Explanatory sequential mixed 

method is one in which the researcher first 

conduct quantitative research analyzes the 

result and than builds on the results to 

explain them in more detail with 

qualitative research. Pada penelitian ini 

digunakan teknik pengambilan sampel 

purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik penentukan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). 

Pertimbangan sampel yang digunakan 

untuk pengisian angket ialah mahasiswa 

yang telah mengontrak mata kuliah Fisika 

Matematika II sedangkan untuk 

wawancara ialah mahasiswa yang 

termasuk dalam kategori sikap baik dan 

sikap tidak baik. Adapun sampel yang 

digunakan untuk pengisian angket pada 

penelitian ini berjumlah 100 orang 

mahasiswa dari angkatan 2014 dan 2015 

yang telah mempelajari mata kuliah Fisika 

Matematika II. Penentuan sampel ini 

menggunakan Nomogram Harry King 

untuk menentukan ukuran sampel, dimana 

dari 121 populasi dengan persentase 

kesalahan 5% diperoleh 99,77 orang yang 



dibulatkan menjadi 100 orang. Instrumen 

yang digunakan dalam penelitian ini ialah 

angket (kuisioner), Adapun angket yang 

digunakan dalam penelitian telah teruji 

validitas dan reliabilitasnya. Nilai 

reliabilitas setiap indikator ditunjukkan 

oleh tabel berikut: 

 

 

Tabel 1. Nilai reliabilitas setiap indikator 

Indikator Cronbach's Alpha Reliabilitas  

Kesenangan dalam mempelajari Fisika 

Matematika  (SF) 

0.927 0.942 

Menerapkan sikap ilmiah pada 

pembelajaran Fisika Matematika (SI) 

0.951 0.958 

Meluangkan waktu mempelajari Fisika 

Matematika  (MW) 

0.929 0.941 

Berdasarkan tabel di atas dapat 

dilihat bahwa nilai reliabilitas setiap 

indikator di atas 0,7. Dengan demikian 

setiap indikator tersebut diasumsikan bisa 

mengukur sikap mahasiswa terhadap mata 

kuliah Fisika Matematika (Ikhlas 

2018:62). 

Teknik analisis data pada 

penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu 

teknik analisis data kuantitatif 

menggunakan Statistika Deskriptif dan 

teknik analisis data kualitatif 

menggunakan model Miles dan Huberman 

yang terdiri dari reduksi data, penyajian 

data dan kesimpulan. 

Penyajian data angket pada 

penelitian ini menggunakan tabel distribusi 

frekuensi. Tabel distribusi frekuensi 

digunakan untuk membagi kategori sikap 

mahasiswa. Rentang interval yang terdapat 

dalam tabel frekuensi didapatkan dengan 

rumus: 

 a ak  n e  al 
sko   e   n   -sko   e en ah

j mlah kelas  n e  al
 

   (Widoyoko, 2016)

 

Hasil dan Pembahasan  

A. Kesenangan dalam mempelajari Fisika Matematika II 

Tabel 2. Kategori Sikap Indikator Kesenangan dalam mempelajari Fisika Matematika II 

Klasifikasi Rata-rata  Standar  

Deviasi Rentang 

Skor 

Kategori sikap Jumlah 

7 s/d 12,6 Sangat Tidak Baik 0  

 

23,67 

 

 

3,67 

12,7 s/d 18,3 Tidak Baik 8 

18,4 s/d 24 Cukup  Baik 46 

24,1 s/d 29,4 Baik 40 

29,4 s/d 35 Sangat Baik 6 

Berdasarkan tabel 4.1 diketahui 

bahwa dari 100 orang responden yang 

diteliti untuk indikator kesenangan 

mempelajari Fisika Matematika II terlihat 

bahwa distribusi responden pada kategori 

sikap cukup baik dan baik hampir merata, 



akan tetapi proporsi responden untuk 

kategori sikap cukup baik lebih banyak 

dibandingkan dengan responden yang 

memiliki sikap baik. Sementara untuk 

kategori sikap lainnya terlihat bahwa 

proporsi responden sangat sedikit. 

Sehingga  dapat disimpulkan bahwa sikap 

responden untuk indikator kesenangan 

mempelajari Fisika Matematika II 

termasuk dalam kategori sikap cukup baik.  

 
Gambar 1. Diagram indikator kesenangan 

mempelajari fisika matematika II 

Diagram diatas memperlihatkan 

besarnya persentase untuk masing-masing 

kategori sikap, untuk sikap tidak baik ada 

8% sedangkan untuk  sikap baik ada 46% 

yang terdiri dar 40% mahasiswa bersikap 

baik dan 6% mahasiswa bersikap sangat 

baik. 

Hasil ini didukung dengan hasil 

wawancara untuk kategori sikap baik 

dimana mahasiswa mengatakan menyukai 

mata kuliah Fisika Matematika II karena 

sangat menantang hal ini dikarenakan 

terkadang dosen meminta mahasiswa 

untuk maju kedepan kelas menyelesaikan 

soal selain itu mahasiswa menyukai 

hitung-hitungan, menurut mahasiswa 

bahwa cara mengajar dosen dikelas yang 

menjelaskan materi dengan runtun dan 

selalu memberikan contoh soal sehingga 

mahasiswa merasa mudah memahami 

materi Fisika Matematika II. Selain itu 

mahasiswa beranggapan bahwa mata 

kuliah ini juga sebagai salah satu mata 

kuliah yang harus dikuasai untuk jenjang 

semester selanjutnya.   

Sementara itu, dari hasil analisis 

data juga ditemukan mahasiswa yang 

memiliki sikap tidak baik untuk indikator 

kesenangan dalam mempelajari Fisika 

Matematika II yaitu sebanyak 8 orang, 

hasil temuan ini juga didukung dengan 

hasil wawancara dimana mahasiswa 

mengatakan bahwa mahasiswa tidak 

menyukai mata kuliah Fisika Matematika 

II karena materi yang terdapat di Fisika 

Matematika II membosankan karena 

terlalu banyak rumus dan tidak diterapkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa 

merasa membuang-buang waktu sehingga 

mahasiswa terkadang malas mengikuti 

kelas Fisika Matematika II dan selalu 

duduk dibagian belakang ditambah lagi 

tidak begitu menguasai matematika dan 

selalu mengalami kesulitan saat 

menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Selain  kurang mengusai materi menurut 

mahasiswa materi yang dipelajari pada 

mata kuliah Fisika Matematika II susah 

dan sulit dipahami serta tidak cocok atau 

tidak sesuai dengan kemampuan yang 

sangat 

tidak  

baik 

0% 
tidak baik  

8% 
cukup 

baik 

46% 

baik 

40% 

sangat 

baik  

6% 

Indikator Kesenangan Mempelajari Fisika 

Matematika II 



mahasiswa miliki karena membutuhkan 

ketelitian dalam mengerjakan soal serta 

ditambah lagi buku paket yang berbahasa 

inggris semakin membuat mahasiswa tidak 

menyukai mata kuliah ini.  

Ikhsan, dkk (2007:46) mengatakan 

bahwa pelajar akan merasa gembira dan 

senang mempelajari sains apabila 

mahasiswa suka terhadap mata pelajaran 

sains. Jadi kesenangan dapat digambarkan 

melalui kesenangan mempelajari sains 

dalam kelas, menjalankan akivitas-

aktivitas tanpa paksaan serta berminat 

mempelajari sains dan merasa senang 

dalam mempelajari ilmu sains.  Hal ini 

sejalan dengan pendapat mahasiswa yang 

mengatakan banyak faktor yang 

mempengaruhi kesenangan mahasiswa 

terhadap pembelajaran Fisika Matematika 

II, diantaranya dipengaruhi oleh cara 

mengajar dosen serta kemampuan 

matematika mahasiswa yang pas-passan, 

dimana dosen hanya menjelaskan di depan 

kelas mengenai materi dan contoh soal 

sehingga membuat mahasiswa hanya 

paham saat berada di dalam kelas saja 

serta buku paket yang berbahasa inggris.  

Selain itu, Vello, dkk (2015) 

menjelelaskan bahwa kesenangan 

seseorang terhadap fisika juga akan 

mempengaruhi prestasi belajar. Hal ini 

dikarenakan bahwa terdapat hubungan 

antara sikap dengan prestasi belajar. sikap 

menyenangi pembelajaran merupakan 

faktor penting untuk mengetahui prestasi 

belajar sisiwa. Siswa yang memiliki 

kesenangan lebih terhadap suatu mata 

pelajaran  akan meraih nilai bagus dalam 

mata pelajaran tersebut,  

 

B. Menerapkan sikap ilmiah pada pembelajaran Fisika Matematika II 

Tabel 3. Kategori Sikap Indikator Menerapkan sikap ilmiah pada pembelajaran Fisika Matematika II 

Klasifikasi Rata-rata  Standar  

Deviasi Rentang 

Skor 

Kategori sikap Jumlah 

10 s/d 18 Sangat Tidak 

Baik 

0  

 

33,94 

 

 

 

4,63 18,1 s/d 26 Tidak Baik 6 

26-,1 s/d 34 Cukup Baik 53 

34,1 s/d 42 Baik 36 

42,1 s/d 50 Sangat Baik 5 

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui bahwa 

dari 100 orang responden yang diteliti 

untuk indikator menerapkan sikap ilmiah 

pada pembelajaran Fisika Matematika II 

terlihat bahwa distribusi responden untuk 

masing-masing kategori sikap tidak 

merata. Dimana proporsi responden untuk 

kategori sikap cukup baik lebih banyak 

dibandingkan dengan proporsi reponden 

pada kategori sikap lainnya. Sementara 

untuk kategori sikap sangat tidak baik 

tidak ada responden yang termasuk dalam 

kategori sikap tersebut. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa sikap responden untuk 



indikator menerapkan sikap ilmiah pada 

pembelajaran Fisika Matematika II 

termasuk dalam kategori sikap cukup baik.  

 

 
Gambar 2. Diagram indikator menerapkan sikap 

ilmiah pasa pembelajaran Fisika MatematikaII 

 

 

Diagram di atas memperlihatkan 

jumlah persentase untuk masing-masing 

kategori sikap, dimana untuk katgeori 

sikap baik dengan persentase sebesar 41% 

yang terdiri dari 36% mahasiswa bersikap 

baik dan 5% mahasiswa bersikap sangat 

baik. Sementara untuk kategori sikap tidak 

baik dengan persentase sebesar 6%. 

Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara, kepada mahasiswa yang 

termasuk dalam kategori sikap baik, 

dimana mahasiswa mengatakan bahwa 

sikap ilmiah sangat penting diterapkan 

dalam pembelajaran, seperti bertanggung 

jawab akan tugas yang diberikan, 

menghargai pendapat orang lain saat 

berdiskusi serta memiliki sikap ingin tahu 

dengan bertanya kepada teman saat 

mengerjakan tugas. Menurut mahasiswa 

sikap ilmiah sangat penting untuk 

diterapkan dalam pembelajaran Fisika 

Matematika II karena dapat membantu 

mahasiswa untuk memahami materi dan 

mengerjakan soal-soal.   

 Sementara berdasarkan paparan 

data terdapat 6 orang mahasiswa yang 

tergolong kedalam ketegori sikap tidak 

baik untuk indikator menerapkan sikap 

ilmiah pada pembelajaran Fisika 

Matematika II. Hal ini didukung hasil 

wawancara, dimana mahasiswa 

mengatakan bahwa saat mengalami 

kesulitan saat mengerjakan tugas 

mahasiswa berhenti dan tidak bertanya 

serta berdiskusi hal ini dikarenakan 

mahasiswa tidak memiliki keterbukaan 

pemikiran serta tidak memiliki kemudian 

yang besar dalam belajar, mahasiswa 

mengatakan hanya melihat jawaban yang 

sudah dikerjakan oleh teman artinya 

mahasiswa tidak bertanggung jawab atas 

tugas yang diberikan.  

 Memiliki sikap ilmiah yang baik 

dalam proses pembelajaran sangatlah 

penting, hal ini sejalan dengan pendapat 

Lacap (2015:1) Scientific attitude plays a 

major role in science education and in the 

lives of students pursuing science 

education. Fakhrudin, dkk (2010:19) 

menjelaskan bahwa dalam  pembelajaran 

sikap ilmiah yang sangat diperlukan ialah 

sikap rasa ingin tahu, bekerja sama secara 

terbuka, bekerja keras dan bertanggung 

jawab.  

Selain itu, Akman, dkk (2007:5), 

menjelaskan bahwa banyak faktor yang 

sangat 

tidak  

baik 

0% 
tidak 

baik  

6% 

cukup 

baik 

53% 

baik 

36% 

sangat 

baik  

5% 

Indikator menerapkan sikap ilmiah pada 

pembelajaran Fisika Matematika II 



mempengaruhi sikap ilmiah peserta didik, 

diantaranya seperti kinerja guru, metode, 

teknik dan strategi yang digunakan dalam 

pengajaran, peralatan dan bahan, 

pemanfaatan peluang di lingkungan dan 

sarana di sekolah dan di Ruang kelas 

merupakan salah satu faktor yang 

menentukan kualitas pendidikan.

C. Meluangkan waktu mempelajari Fisika Matematika  II 

 
Tabel 4. Kategori Sikap Indikator Meluangkan waktu mempelajari Fisika Matematika  II 

Klasifikasi Rata-rata  Standar  

Deviasi Rentang 

Skor 

Kategori sikap Jumlah 

U8 s/d 14,4 Sangat Tidak Baik 1  

 

25,39 

 

 

 

4,33 

14,5 s/d 20,8 Tidak Baik 10 

20,9 s/d 27,2 Cukup Baik 57 

27,3 s/d 33,6 Baik 29 

33,7 s/d 40 Sangat Baik 3 

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa dari 

100 orang responden yang diteliti untuk 

indikator meluangkan waktu mempelajari 

Fisika Matematika II terlihat bahwa 

distribusi responden pada tiap kategori 

sikap tidak merata. Dimana proporsi 

responden yang paling banyak terdapat 

pada kategori sikap cukup baik dan 

proporsi responden yang paling sedikit 

terdapat pada ketegori sikap sangat tidak 

baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

sikap mahasiswa untuk indikator ini 

termasuk dalam kategori sikap cukup baik. 

 

Gambar 3. Diagram indikator meluangkan waktu 

mempelajarai fisika matematika II 

Diagram diatas memeperlihatkan 

persentase untuk masing-masing kategori 

sikap. Dimana untuk kategori sikap baik 

dengan persentase sebesar 32% yang 

terdiri dari 29% mahaiswa bersikap baik 

dan 3% mahasiswa bersikap sangat baik. 

Sementara untuk kategori sikap tidak baik 

dengan betsentase 11% yang terdiri dari 

10% mahasiswa bersikap tidak baik dan 

1% mahasiswa bersikap sangat tidak baik.  

Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara, untuk kategori sikap baik 

dimana mahasiswa  mengatakan bahwa 

mahasiswa meluangkan waktu untuk 

belajar Fisika Matematika II 

diperpustakaan, serta belajar kelompok di 

luar jam perkuliahan, ini untuk menambah 

penguasaan materi dan pemahaman 

mahasiswa mengenai konsep-konsep 

Fisika Matematika II sehingga dengan 

meluangkan waktu mahasiswa dapat 

mngerjakan soal-soal yang diberikan oleh 

dosen. Selain itu mahaisiswa yang  

memiliki sikap baik juga belajar jauh-jauh 

hari sebelum ujian dilaksanakan. Rata-rata 

mahasiswa mengatakan belajar sejak 3 hari 

sangat 

tidak  

baik 

1% 

tidak baik  

10% 

cukup 

baik 

57% 

baik 

29% 

sangat 

baik  

3% 

Indikator meluangkan waktu mempelajarai 

Fisika Matematika II 



sebelum ujian agar dapat memperlajari 

semua materi yang akan diujiankan. 

Selanjutnya  untuk kategori sikap tidak 

baik, Saat di wawancarai mahasiswa 

mengatakan mahasiswa hanya meluangkan 

waktu belajar Fisika Matematika II hanyak 

ketika ada tugas dan akan melaksanakan 

ujian saja, ketika akan ujian mahasiswa 

hanya belajar sehari sebelum ujian 

berlangsung. Selebihnya mahasiswa tidak 

meluangkan waktu khusus dalam 

seminggu atau sehari untuk belajar Fisika 

Matematika II di luar jam perkuliahan 

ataupun mengikuti les tambahan. Hal ini 

dikarenakan mahasiswa merasa banyak 

tugas kuliah lainnya yang harus 

dikerjakan. Guido (2013:2), If students 

have negative attitudes towards science, 

they also do not like physics course, 

homework phsiycs and physics teachers. 

Fraser (1981) menjelaskan bahwa 

meluangkan waktu dalam mempelajari 

sains dirancang untuk mencerminkan 

minat siswa dan hobi serta kegiatan 

ekstrakurikuler di luar kelas yang 

berkaitan dengan sains. Hal ini sejalan 

dengan pendapat mahasiswa bahwa 

mahasiswa meluangkan waktu untuk 

belajar dan mengulang materi Fisika 

Matematika II diluar jam perkuliahan baik 

itu di perpustakaan ataupun dirumah. 

Selain itu mahasiswa juga meluangkan 

waktu untuk mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan oleh dosen serta sebelum 

melaksanan ujian. Meluangkan waktu 

dalam mempelajari Fisika Matematika 

juga berkaitan dengan minat belajar. Wati 

(2017) menjelaskan bahwa Minat 

merupakan motor penggerak untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Tanpa 

minat, maka tujuan tidak akan tercapai. 

Artinya, semakin besar minat seseorang 

untuk belajar, maka orang tersebut akan 

cenderung memberikan perhatian lebih  

terhadap objek yang dipelajari sampai 

tujuan yang diinginkan tercapai. 

.Selain itu (Gardner, 1976: 112) 

menjelaskan A student at the positive 

extreme of the continuum would view 

physics as an important activity for 

himself. Selanjutnya Baki (2017), 

menjelaskan bahwa salah satu contoh 

meluangkan waktu dalam belajar adalah 

dengan membaca, sikap dalam membaca 

Sikap terhadap membaca berbasis pada 

gagasan mengembangkan sikap positif 

pada siswa, yang merupakan salah satu 

tujuan afektif pendidikan, dapat dianggap 

sebagai variabel afektif penting yang 

memungkinkan siswa untuk memperoleh 

dan menjaga kebiasaan meluangkan waktu 

dalam belajar, yang merupakan sarana 

dasar untuk memperoleh keterampilan 

intelektual yang diperlukan untuk 

kehidupan masa depan mahasiswa serta 

prestasi akademik kehidupan mahasiswa. 

 

 



Simpulan  

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, ternyata sikap mahasiswa untuk 

ketiga indikator termasuk kedalam 

ketegori sikap cukup baik. Hal ini 

dikarenakan banyak kendala yang dialami 

selama perkuliahan berlangsung seperti, 

sumber belajar yang terbatas serta 

berbahasa inggris, kesulitan mahasiswa 

dalam memahami konsep yang diajarkan, 

cara belajar yang monoton serta tidak 

bervariasi, kesulitan mahasiswa untuk 

menyelesaikan soal-soal  dikarenakan 

tidak memiliki kemampuan matematika 

dasar yang baik serta jarang mengulang 

pelajaran di luar jam perkuliahan. 

Untuk dapat meningkat sikap 

mahasiswa terhadap mata kuliah Fisika 

matemtika II dapat dilakukan dengan 

memvariasikan model pembelajaran, 

strategi, metode serta media pembelajaran 

yang digunakan dosen untuk mengajar di 

kelas. Selain itu, konsep diri mahasiswa 

dalam Fisika Matematika II dapat 

ditingkatkan dengan menyediakan modul 

Fisika Matematika II yang berbahasa 

Indonesia agar dapat lebih menjelaskan 

konsep dan dapat dipahami oleh 

mahasiswa. 
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