PENILAIAN PENCAPAIAN KOMPETENSI SIKAP

A. Cakupan, Pengertian, dan Indikator Penilaian Sikap
Kurikulum 2013 membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual yang
terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan sikap sosial
yang terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri,
demokratis, dan bertanggung jawab. Pada jenjang SMP/MTs, kompetensi sikap spiritual
mengacu pada KI-1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya,
sedangkan kompetensi sikap sosial mengacu pada KI-2: Menghargai dan menghayati
perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun,
percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam
dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
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Berdasarkan rumusan KI-1 dan KI-2 di atas, maka cakupan, pengertian, dan
indikator penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial pada jenjang SMP/MTs
disajikan dalam tabel di bawah ini.

Cakupan dan pengertian

Indikator

Sikap spiritual
Menghargai dan menghayati
ajaran agama yang dianut

 Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu.
 Menjalankan ibadah tepat waktu.
 Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi
sesuai agama yang dianut.
 Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa.
 Mensyukuri kemampuan manusia dalam
mengendalikan diri
 Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan
sesuatu.
 Berserah diri kepada Tuhan apabila gagal dalam
mengerjakan sesuatu.
 Menjaga lingkungan hidup di sekitar rumah tempat
tinggal, sekolah dan masyarakat
 Memelihara hubungan baik dengan sesama umat
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa
 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai
bangsa Indonesia.
 Menghormati orang lain menjalankan ibadah sesuai
agamanya.

Sikap sosial
1. Jujur

adalah perilaku yang
didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya
sebagai orang yang selalu
dapat dipercaya dalam
perkataan, tindakan, dan
pekerjaan.

 Tidak menyontek dalam mengerjakan
ujian/ulangan
 Tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin
karya orang lain tanpa menyebutkan sumber)
dalam mengerjakan setiap tugas.
 Mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa
adanya
 Melaporkan barang yang ditemukan
 Melaporkan data atau informasi apa adanya
 Mengakui kesalahan atau kekurangan yang
dimiliki

2. Disiplin

adalah tindakan yang
menunjukkan perilaku
tertib dan patuh pada
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 Datang tepat waktu
 Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/
sekolah

Cakupan dan pengertian

Indikator

berbagai ketentuan dan
peraturan.

 Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai waktu
yang ditentukan
 Tertib dalam menerapkan aturan penulisan
untuk karya ilmiah

3. Tanggungjawab

adalah sikap dan perilaku
seseorang untuk
melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang
seharusnya dia lakukan,
terhadap diri sendiri,
masyarakat, lingkungan
(alam, sosial dan budaya),
negara dan Tuhan Yang
Maha Esa

 Melaksanakan tugas individu dengan baik
 Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
 Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang
akurat
 Mengembalikan barang yang dipinjam
 Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan

4. Toleransi

adalah sikap dan tindakan
yang menghargai
perbedaan agama, suku,
etnis, pendapat, sikap,
dan tindakan orang lain
yang berbeda dari dirinya.

 Tidak mengganggu teman yang berbeda
pendapat
 Menghormati teman yang berbeda suku, agama,
ras, budaya, dan gender
 Menerima kesepakatan meskipun berbeda
dengan pendapatnya
 Dapat menerima kekurangan orang lain
 Dapat mememaafkan kesalahan orang lain

5. Gotong royong

adalah bekerja bersamasama dengan orang lain
untuk mencapai tujuan
bersama dengan saling
berbagi tugas dan tolong
menolong secara ikhlas.

 Terlibat aktif dalam bekerja bakti membersihkan
kelas atau sekolah
 Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan
 Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap
imbalan
 Aktif dalam kerja kelompok

6. Santun atau sopan

adalah sikap baik dalam
pergaulan dari segi
bahasa maupun tingkah
laku. Norma kesantunan
bersifat relatif, artinya
norma kesantunan yang
diterima bisa berbedabeda di berbagai tempat,
lingkungan, atau waktu.
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Menghormati orang yang lebih tua.
Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur.
Tidak meludah di sembarang tempat.
Tidak menyela pembicaraan.
Mengucapkan terima kasih setelah menerima
bantuan orang lain
 Bersikap 3S (salam, senyum, sapa)
 Meminta ijin ketika akan memasuki ruangan
orang lain atau menggunakan barang milik orang
lain

Cakupan dan pengertian

Indikator

7. Percaya diri

adalah kondisi mental
atau psikologis diri
seseorang yang memberi
keyakinan kuat pada
dirinya untuk berbuat
atau melakukan sesuatu
tindakan.

 Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa
ragu-ragu.
 Mampu membuat keputusan dengan cepat
 Tidak mudah putus asa
 Tidak canggung dalam bertindak
 Berani presentasi di depan kelas
 Berani berpendapat, bertanya, atau menjawab
pertanyaan

B. Teknik dan Bentuk Penilaian
1. Teknik Observasi
Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan
dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
Observasi langsung dilaksanakan oleh guru secara langsung tanpa perantara orang lain.
Sedangkan observasi tidak langsung dengan bantuan orang lain, seperti guru lain, orang
tua, siswa, dan karyawan sekolah.
Teknik penilaian observasi dapat digunakan untuk menilai ketercapaian sikap
spiritual dan sikap sosial. Pengembangan teknik penilaian observasi untuk menilai sikap
spiritual dan sikap sosial berasarkan pada kompetensi inti kedua ranah ini. Sikap spiritual
ditunjukkan dengan perilaku beriman, bertaqwa, dan bersyukur. Sedangkan sikap sosial
sesuai kompetensi inti tingkat SMP/MTs mengembangkan sikap jujur, disiplin, tanggung
jawab, peduli ( toleransi, gotong royong), santun, dan percaya diri dalam berinteraksi
secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan
keberadaannya. Sikap spiritual dan sikap sosial dalam kompetensi ini dijabarkan secara
spesifik dalam kompetensi dasar. oleh karena itu sikap yang diobservasi juga
memperhatikan sikap yang dikembangkan dalam kompetensi dasar.
Bentuk instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang
berupa daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. Daftar cek
digunakan untuk mengamati ada tidaknya suatu sikap atau perilaku. Sedangkan skala
penilaian menentukan posisi sikap atau perilaku siswa dalam suatu rentangan sikap.
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Pedoman observasi secara umum memuat pernyataan sikap atau perilaku yang diamati
dan hasil pengamatan sikap atau perilaku sesuai kenyataan. Pernyataan memuat sikap
atau perilaku yang positif atau negatif sesuai indikator penjabaran sikap dalam
kompetensi inti dan kompetensi dasar. Rentangan skala hasil pengamatan antara lain
berupa :
1) Selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah
2) Baik sekali, baik, cukup baik, kurang baik
Pedoman observasi dilengkapi juga dengan rubrik dan petunjuk pensekoran. Rubrik
memuat petunjuk/uraian dalam penilaian skala atau daftar cek. Sedangkan petunjuk
penskoran memuat cara memberikan skor dan mengolah skor menjadi nilai akhir. Agar
observasi lebih efektif dan terarah hendaknya :
a) Dilakukan dengan tujuan jelas dan direncanakan sebelumnya, perencanaan
mencakup indikator atau aspek apa yang akan diamati dari suatu proses.
b) Menggunakan pedoman observasi berupa daftar cek atau skala, model lainnya.
c) Pencatatan dilakukan selekas mungking tanpa diketahui oleh peserta didik
d) Kesimpulan dibuat setelah program observasi selesai dilaksanakan.
Contoh Pedoman Observasi
1. Sikap Spiritual
Pedoman Observasi Sikap Spiritual
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik. Berilah
tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap spiritual yang ditampilkan oleh
peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
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Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No

Aspek Pengamatan

1

Berdoa sebelum dan sesudah
melakukan sesuatu
Mengucapkan rasa syukur atas
karunia Tuhan sesuai agama masingmasing
Memberi salam sesuai agama masingmasing sebelum dan sesudah
menyampaikan pendapat/presentasi
Mengucapkan keagungan Tuhan
apabila melihat kebesaran Tuhan
sesuai agama masing-masing
Menambah rasa keimanan akan
keberadaan dan kebesaran Tuhan
saat mempelajari ilmu pengetahuan
Jumlah Skor

2
3
4
5

Skor
1

2

3

Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 5
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4

Keterangan

2. Sikap Sosial
a. Jujur
Pedoman Observasi Sikap Jujur
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam
kejujuran. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap jujur yang
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No

Aspek Pengamatan

1

Tidak nyontek dalam mengerjakan
ujian/ulangan
Tidak melakukan plagiat
(mengambil/menyalin karya orang
lain tanpa menyebutkan sumber)
dalam mengerjakan setiap tugas
Mengemukakan perasaan terhadap
sesuatu apa adanya
Melaporkan data atau informasi apa
adanya
Mengakui kesalahan atau kekurangan
yang dimiliki
Jumlah Skor

2

3
4
5
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Skor
1

2

3

4

Keterangan

Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 5

b. Disiplin
Pedoman Observasi Sikap Disiplin
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam
kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
Ya

= apabila siswa menunjukkan perbuatan sesuai
aspek pengamatan

Tidak

= apabila siswa tidak menunjukkan perbuatan
sesuai aspek pengamatan.

Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No
1
2
3
4
5
6

Sikap yang diamati
Masuk kelas tepat waktu
Mengumpulkan tugas tepat waktu
Memakai seragam sesuai tata tertib
Mengerjakan tugas yang diberikan
Tertib dalam mengikuti pembelajaran
Mengikuti praktikum sesuai dengan
langkah yang ditetapkan
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Melakukan
Ya
Tidak

Keterangan

7

Membawa buku tulis sesuai mata
pelajaran
Membawa buku teks mata pelajaran
Jumlah

8

Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila terdapat 7 – 8 jawaban YA

Baik

: apabila terdapat 5 – 6 jawaban YA

Cukup

: apabila terdapat 3 – 4 jawaban YA

Kurang

: apabila terdapat 1 – 2 jawaban YA

c. Tanggung Jawab
Pedoman Observasi Sikap Tanggung Jawab
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam
tanggung jawab. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap tanggung
jawab yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..
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No

Aspek Pengamatan

1

Melaksanakan tugas individu dengan
baik
Menerima resiko dari tindakan yang
dilakukan
Tidak menuduh orang lain tanpa
bukti yang akurat
Mengembalikan
barang
yang
dipinjam
Meminta maaf atas kesalahan yang
dilakukan
Jumlah Skor

2
3
4
5

Skor
1

2

3

4

Keterangan

Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 5

d. Toleransi
Pedoman Observasi Sikap Toleransi
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta didik
dalam toleransi. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap toleransi
yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
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Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No

Aspek Pengamatan

1
2

Menghormati pendapat teman
Menghormati teman yang berbeda
suku, agama, ras, budaya, dan gender
Menerima kesepakatan meskipun
berbeda dengan pendapatnya
Menerima kekurangan orang lain

3
4
5

Skor
1

2

3

4

Keterangan

Mememaafkan kesalahan orang lain
Jumlah Skor

Petunjuk Penyekoran, peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 5

e. Gotong Royong
Pedoman Observasi Sikap Gotong Royong
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta didik
dalam gotong royong. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap
gotong royong yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai
berikut :
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
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kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No

Aspek Pengamatan

1
2

Aktif dalam kerja kelompok
Suka menolong teman/orang
lain
Kesediaan melakukan tugas
sesuai kesepakatan
Rela berkorban untuk orang
lain

3
4

Skor
1

2

3

Jumlah Skor

Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 13 - 16

Baik

: apabila memperoleh skor 9 - 12

Cukup

: apabila memperoleh skor 5 - 8

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 4
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4

Keterangan

f. Santun
Pedoman Observasi Sikap Santun
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial peserta didik dalam
kesantunan. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap santun yang
ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No

Aspek Pengamatan

1

Menghormati orang yang lebih
tua
Mengucapkan terima kasih
setelah menerima bantuan
orang lain
Menggunakan bahasa santun
saat menyampaikan pendapat
Menggunakan bahasa santun
saat mengkritik pendapat
teman
Bersikap 3S (salam, senyum,
sapa) saat bertemu orang lain

2

3
4

5

Jumlah Skor
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Skor
1

2

3

4

Keterangan

Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 5

g. Percaya Diri
Pedoman Observasi Sikap Percaya Diri
Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh guru/teman untuk menilai sikap sosial peserta didik
dalam percaya diri. Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap percaya
diri yang ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut :
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan
kadang-kadang tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan
sering tidak melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Nama Peserta Didik

: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No

Aspek Pengamatan

1

Berani presentasi di depan
kelas
Berani berpendapat, bertanya,
atau menjawab pertanyaan

2
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Skor
1

2

3

4

Keterangan

3
4
5

Berpendapat atau melakukan
kegiatan tanpa ragu-ragu
Mampu membuat keputusan
dengan cepat
Tidak
mudah
putus
asa/pantang menyerah
Jumlah Skor

Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 5

2. Penilaian Diri
Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik
mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya, penguasaan kompetensi yang
ditargetkan, dan menghargai, menghayati serta pengamalan perilaku berkepribadian
Jujur, Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai
orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat,
dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau
fenomena pendidikan. Dalam skala Likert terdapat dua bentuk pernyataan yaitu
pernyataan positif yang berfungsi untuk mengukur sikap positif, dan pernyataan
negative yang berfungsi untuk mengukur sikap negative objek sikap.
Teknik penilaian diri terbuka:
Peserta didik mampu untuk menentukan sikap terhadap suatu situasi atau
pernyataan yang membutuhkan tanggapan, lengkap dengan alasan terhadap
pilihannya tersebut. Teknik ini menuntut

siswa berani untuk mengungkapkan

pendapat pribadi dari masing-masing siswa. Guru bisa memilah jawaban-jawaban
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siswa yang mampu mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan yang posistif
dalam hidup mereka.
Skala Semantic Differensial
Skala diferensial yaitu skala untuk mengukur sikap, tetapi bentuknya bukan pilihan
ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban
yang sangat positif terletak dibagian kanan garis, dan jawaban yang sangat negative
terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya.
Data yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala semantic differential adalah
data interval. Skala bentuk ini biasanya digunakan untuk mengukur sikap atau
karakteristik tertentu yang dimiliki seseorang.

Kriteria penyusunan lembar penilaian diri:
1. Pertanyaan tentang pendapat, tanggapan dan sikap, misal : sikap responden
terhadap sesuatu hal.
2. Gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti oleh responden.
3. Usahakan pertanyaan yang jelas dan khusus
4. Hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian
5. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti
6. Pertanyaan harus berlaku bagi semua responden
Contoh Lembar Penilaian
a. Sikap Spiritual
LEMBAR PENILAIAN DIRI SIKAP SPIRITUAL
PETUNJUK
1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
2. berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan
kalian sehari-hari
Nama Peserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Tanggal
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:
:
:
:

………………….
………………….
………………….
………………….

Pernyataan
No
1

2
3
4

5

TP

KD

SR

SL

Saya tambah yakin dengan keberadaan
Tuhan
setelah
mempelajari
ilmu
pengetahuan
Saya berdoa sebelum dan sesudah
melakukan sesuatu kegiatan
Saya mengucapkan rasa syukur atas segala
karunia Tuhan sesuai dengan agama saya
Saya memberi salam sebelum dan sesudah
mengungkapkan pendapat di depan umum
sesuai dengan agama saya
Saya mengungkapkan keagungan Tuhan
apabila melihat kebesaranNya sesuai
dengan agama saya
Jumlah

Keterangan :


SL = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan



SR = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadangkadang tidak melakukan



KD = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak
melakukan



TP = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Petunjuk penyekoran:
4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang
tidak melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak
melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan
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Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 - 5

b. Sikap Sosial
1) Jujur
LEMBAR PENILAIAN DIRI
SIKAP JUJUR
Nama Peserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Tanggal

:
:
:
:

………………….
………………….
………………….
………………….

PETUNJUK
1. Bacalah pernyataan yang ada di dalam kolom dengan teliti
2. berilah tanda cek (√) sesuai dengan sesuai dengan kondisi dan keadaan
kalian sehari-hari
No
Pernyataan
1 Saya menyontek pada saat mengerjakan
Ulangan
2 Saya menyalin karya orang lain tanpa
menyebutkan sumbernya pada saat
mengerjakan tugas
3 Saya melaporkan kepada yang berwenang
jika menemukan barang
4 Saya berani mengakui kesalahan yang
dilakukan
5 Saya mengerjakan soal ujian tanpa melihat
jawaban teman yang lain

TP

Keterangan :


selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
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KD

SR

SL



sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak
melakukan



kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak
melakukan



tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Petunjuk penyekoran:

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak
melakukan
2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak
melakukan
1 = tidak pernah, apabila tidak pernah melakukan

Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila memperoleh skor 16 - 20

Baik

: apabila memperoleh skor 11 - 15

Cukup

: apabila memperoleh skor 6 - 10

Kurang

: apabila memperoleh skor 1 – 5
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2) Tanggungjawab
LEMBAR PENILAIAN DIRI
SIKAP TANGGUNGJAWAB
Nama Peserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Tanggal

:
:
:
:

………………….
………………….
………………….
………………….

PETUNJUK:
1. Bacalah pernyataan pernyataan yang ada dalam kolom di bawah ini
dengan teliti!
2. Tulislah sikap yang akan kamu ambil berkaitan dengan pernyataanpernyataan tersebut dengan kata setuju atau tidak setuju pada kolom
sikap!
3. Berilah alasan, mengapa kamu mengambil sikap seperti itu sebagai
tanggapan atas pernyataan tersebut!
No
1
2
3
4
5

Pernyataan
Sebagai siswa saya melakukan tugastugas dengan baik
Saya berani menerima resiko atas
tindakan yang dilakukan
Saya menuduh orang lain tanpa bukti
Saya mau mengembalikan barang
yang dipinjam dari orang lain
BSaya berani meminta maaf jika
melakukan kesalahan yang merugikan
orang lain

Sikap

Alasan

Keterangan :
1. Dalam menanggapi pernyataan seorang siswa bisa mengungkapkan
jawabannya dalam bentuk : setuju atau tidak setuju,
2. Setiap jawaban atas sikap siswa hendaknya bisa dipertanggungjawabkan
dengan melihat alasan-alasan yang diungkapkan oleh siswa yang
bersangkutan.
3. Jika alasan yang diungkapkan siswa rasional, bisa dipertanggungjawabkan,
dan bermakna positif bagi perkembangan peserta didik dalam
mengembangkan tanggungjawabnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang
bersangkutan adalah siswa yang bertanggungjawab
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4. Jika jawaban-jawaban yang diungkapkan tidak bisa dipertanggungjawabkan,
maka siswa yang bersangkutan dikategorikan siswa yang kurang
bertanggungjawab.
PETUNJUK PENYEKORAN:





Siswa mendapat scor 4 apabila menjawan setuju atas pernyataan positif dan
member alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan
Siswa mendapat scor 3 apabila menjawab setuju atas pernyataan positif
namun tidak mampu member alasan yang tepat.
Siswa mendapat nilai 2 apabila menjawab tidak setuju atas pernyataan
positif, namun bisa member alasan yang baik
Siswa mendapatkan scor 1 apabila tidak setuju terhadap pernyataan positif
dan tidak bisa memberi alasan apapun

3) Disiplin
LEMBAR PENILAIAN DIRI
SIKAP DISIPLIN
Nama Peserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Tanggal

:
:
:
:

………………….
………………….
………………….
………………….

Petunjuk :
Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap disiplin diri peserta didik.
Berilah tanda cek (v) pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang kamu miliki
sebagai berikut :

Ya = apabila kamu menunjukkan perbuatan sesuai
pernyataan
Tidak

= apabila kamu tidak menunjukkan perbuatan sesuai
pernyataan.

Nama Peserta Didik
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: ………………….

Kelas

: ………………….

Tanggal Pengamatan

: …………………..

Materi Pokok

: …………………..

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Sikap yang diamati

Melakukan
Ya
Tidak

Saya masuk kelas tepat waktu
Saya mengumpulkan tugas tepat waktu
Saya memakai seragam sesuai tata tertib
Saya mengerjakan tugas yang diberikan
Saya tertib dalam mengikuti pembelajaran
Saya mengikuti praktikum sesuai dengan
langkah yang ditetapkan
Saya membawa buku tulis sesuai mata
pelajaran
Saya membawa buku teks mata pelajaran
Jumlah
Petunjuk Penyekoran :
Peserta didik memperoleh nilai :
Baik Sekali

: apabila terdapat 7 – 8 jawaban YA

Baik

: apabila terdapat 5 – 6 jawaban YA

Cukup

: apabila terdapat 3 – 4 jawaban YA

Kurang

: apabila terdapat 1 – 2 jawaban YA

4) Gotong Royong

LEMBAR PENILAIAN DIRI
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Keterangan

SIKAP GOTONG ROYONG

Nama Peserta Didik

:

………………….

Kelas

:

………………….

Materi Pokok

:

………………….

Tanggal

:

………………….

PETUNJUK PENGISIAN:
1. Cermatilah kolom-kolom sikap di bawah ini!
2. Jawablah dengan jujur sesuai dengan sikap yang kamu miliki.
3. Lingkarilah salah satu angka yang ada dalam kolom yang sesuai dengan
keadaanmu
4 = jika sikap yang kamu miliki sesuai dengan positif
3 = Jika sikap yang kamu miliki positif tetapi kadang
kadang muncul sikap negatif
2 = Jika sikap yang kamu miliki negative tapi tetapi
kadang kadang muncul sikap positif
1 = Jika sikap yang kamu miliki selalu negatif

Rela berbagi

4

3

2

1

Pelit

Aktif

4

3

2

1

Pasif

Bekerja sama

4

3

2

1

Egois

Iklas

4

3

2

1

Pamrih

Penyekoran :
Skor A Jika Jumlah Nilai secara keseluruhan 15 - 16
Skor B Jika jumlah nilai keseluruhan 12 -14
Skor C Jika jumlah nilai keseluruhan 8 – 10
Skor D Jika Jumlah nilai keseluruhan 4 - 7

PEDOMAN PENILAIAN 17 – 19 JULI 2013

Nilai tertinggi dari respon masing masing siswa adalah 4. Semakin tinggi respon
terhadap sikap gotong royong siswa maka semakin positif sikap siswa tersebut.
Dan respon terendah adalah 1, jika respon anak menunjuk pada nilai 1 maka
berarti sikap anak tersebut negative.

5) Toleransi
LEMBAR PENILAIAN DIRI
SIKAP TOLERANSI
Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku,
etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
Nama
Peserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Tanggal

:
:
:
:

………………….
………………….
………………….
………………….

PETUNJUK:
1. Bacalah pernyataan pernyataan yang ada dalam kolom di bawah ini
dengan teliti!
2. Tulislah sikap yang akan kamu ambil berkaitan dengan pernyataanpernyataan tersebut dengan kata setuju atau tidak setuju pada kolom
sikap!
3. Berilah alasan, mengapa kamu mengambil sikap seperti itu sebagai
tanggapan atas pernyataan tersebut!
No
1
2

3
4
5

Pernyataan
Saya marah dengan teman yang
berbeda pendapat
Saya menghormati teman yang
berbeda agama, ras, gender, budaya,
suku
Saya mau melakukan apa yang sudah
menjadi kesepakatan bersama
Saya menerima dan menghargai
kekurangan orang lain
Saya memaafkan kesalahan orang lain
dengan iklas
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Sikap

Alasan

Keterangan :
1. Dalam menanggapi pernyataan seorang siswa bisa mengungkapkan
jawabannya dalam bentuk : setuju atau tidak setuju,
2. Setiap jawaban atas sikap siswa hendaknya bisa dipertanggungjawabkan
dengan melihat alasan-alasan yang diungkapkan oleh siswa yang
bersangkutan.
3. Jika alasan yang diungkapkan siswa rasional, bisa dipertanggungjawabkan,
dan bermakna positif bagi perkembangan peserta didik dalam
mengembangkan tanggungjawabnya, maka dapat disimpulkan bahwa yang
bersangkutan adalah siswa yang bertanggungjawab
4. Jika jawaban-jawaban yang diungkapkan tidak bisa dipertanggungjawabkan,
maka siswa yang bersangkutan dikategorikan siswa yang kurang
bertanggungjawab.
PETUNJUK PENYEKORAN:





Siswa mendapat scor 4 apabila menjawan setuju atas pernyataan positif dan
member alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan
Siswa mendapat scor 3 apabila menjawab setuju atas pernyataan positif
namun tidak mampu member alasan yang tepat.
Siswa mendapat nilai 2 apabila menjawab tidak setuju atas pernyataan
positif, namun bisa member alasan yang baik
Siswa mendapatkan scor 1 apabila tidak setuju terhadap pernyataan positif
dan tidak bisa memberi alasan apapun

6) Santun
LEMBAR PENILAIAN DIRI
SIKAP SANTUN
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Nama
Peserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Tanggal

:
:
:
:

………………….
………………….
………………….
………………….

PETUNJUK PENGISIAN:
1. Bacalah dengan teliti pernyataan pernyataan yang pada kolom di bawah ini!
2. Tanggapilah pernyataan-pernyataan tersebut dengan member tanda cek (√)
pada kolom:
STS
: Jika kamu sangat tidak setuju dengan pernyataan
tersebut
TS
: Jika kamu tidak setuju dengan pernyataan tersebut
S
: Jika kamu setuju dengan pernyataan tersebut
SS
: Jika kamu sangat setuju dengan pernyataan tersebut
No

Pernyataan
STS

1
2
3
4
5
6

Saya menghormasti orang yang lebih
tua
Saya tidak berkata kata kotor, kasar
dan takabur
Saya
meludah
di
tempat
sembarangan
Saya tidak menyela pembicaraan
Saya mengucapkan terima kasih saat
menerima bantuan dari orang lain
Saya tersenyum, menyapa, memberi
salam kepada orang yang ada di
sekitar kita

Keterangan:
Pernyataan positif :
 1 untuk sangat tidak setuju (STS),
 2 untuk tidak setuju (TS), ,
 3 untuk setuju (S),
 4 untuk sangat setuju (SS).
Pernyataan negatif :
 1 untuk sangat setuju (SS),
 2 untuk setuju (S),
 3 untuk tidak setuju (TS),
 4 untuk sangat tidak setuju (STS).
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TS

Penilaian
S

SS

7) Percaya Diri
LEMBAR PENILAIAN DIRI
SIKAP PERCAYA DIRI
NamaPeserta Didik
Kelas
Materi Pokok
Tanggal

:
:
:
:

………………….
………………….
………………….
………………….

PETUNJUK:
1. Bacalah pernyataan pernyataan yang ada dalam kolom di bawah ini
dengan teliti!
2. Tulislah sikap yang akan kamu ambil berkaitan dengan pernyataanpernyataan tersebut dengan kata setuju atau tidak setuju pada kolom
sikap!
3. Berilah alasan, mengapa kamu mengambil sikap seperti itu sebagai
tanggapan atas pernyataan tersebut!
N
Pernyataan
Sikap
Alasan
o
1 Saya melakukan segala sesuatu tanpa raguragu
2 Saya berani mengambil keputusan secara
cepat dan bisa dipertanggungjawabkan
3 Saya tidak mudah putus asa
4 Saya berani menunjukkan kemampuan yang
dimiliki di depan orang banyak
5 Saya berani mencoba hal-hal yang baru
Keterangan :
1. Dalam menanggapi pernyataan seorang siswa bisa mengungkapkan
jawabannya dalam bentuk : setuju atau tidak setuju,
2. Setiap jawaban atas sikap siswa hendaknya bisa dipertanggungjawabkan
dengan melihat alasan-alasan yang diungkapkan oleh siswa yang
bersangkutan.
3. Jika
alasan
yang
diungkapkan
siswa
rasional,
bisa
dipertanggungjawabkan, dan bermakna positif bagi perkembangan
peserta didik dalam mengembangkan tanggungjawabnya, maka dapat
disimpulkan bahwa yang bersangkutan adalah siswa yang
bertanggungjawab
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4. Jika

jawaban-jawaban
yang
diungkapkan
tidak
bisa
dipertanggungjawabkan, maka siswa yang bersangkutan dikategorikan
siswa yang kurang bertanggungjawab.

PETUNJUK PENYEKORAN:





Siswa mendapat scor 4 apabila menjawan setuju atas pernyataan positif
dan member alasan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan
Siswa mendapat scor 3 apabila menjawab setuju atas pernyataan positif
namun tidak mampu member alasan yang tepat.
Siswa mendapat nilai 2 apabila menjawab tidak setuju atas pernyataan
positif, namun bisa member alasan yang baik
Siswa mendapatkan scor 1 apabila tidak setuju terhadap pernyataan
positif dan tidak bisa memberi alasan apapun

3. Penilaian Antar Teman
Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta
peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Aspek
kompetensi yang dinilai adalah kompetensi inti spritual yaitu menghargai dan
menghayati ajaran agama yang dianutnya, dan kompetesi inti sosial yaitu perilaku
jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, dan percaya
diri.
Instrumen yang digunakan untuk penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek dan
skala penilaian (rating scale) dengan teknik sosiometri berbasis kelas. Guru dapat
menggunakan salah satu dari keduanya atau menggunakan dua-duanya.
a.

Daftar cek
Instrumen ini digunakan sebagai cross check terhadap hasil penilaian diri yang
dilakukan oleh peserta didik. Langkah pelaksanaan daftar cek adalah sebagai
berikut:
1) Daftar cek disusun oleh pihak sekolah dan dapat diperbaiki atau
disempurnakan setiap semester.
2) Instrumen daftar cek yang disediakan oleh sekolah sekirang-kurangnya 10
eksemplar untuk setiap peserta didik atau 20% dari jumlah peserta didik
dalam satu rombongan belajar.
3) Peserta didik dinilai oleh teman satu kelasnya.
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4) Skor akhir diperoleh dari penggabungan nilai responden yaitu dengan jumlah
total sebesar 1.480 yang diperoleh dari (37 butir pertanyaan x skor 4 = 148) x
10 responden.
5) Berdasarkan jumlah total dan dengan asumsi jumlah responden 10 orang,
maka penyekoran ditentukan sebagai berikut:
Sangat Baik

= skor 1204 – 1480

Baik
Cukup

= skor 926 – 1204
= skor 648 - 926

Kurang

= skor 370 - 648

Contoh instrumen daftar cek:

DAFTAR CEK PENILAIAN ANTAR TEMAN
Nama penilai
: Tidak diisi
Nama peserta didik yang dinilai : ...............
Kelas
: ...............
Mata pelajaran
: ...............
Berilah tanda cek pada kolom pilihan berikut dengan
4 = selalu
3 = sering
2 = jarang
1 = tidak pernah
No

Aspek Pengamatan

1
2
3
4

Tidak nyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan
Tidak melakukan plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain
tanpa menyebutkan sumber) dalam mengerjakan setiap tugas
Mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya
Melaporkan data atau informasi apa adanya

1
2
3
4
5
6

Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki
Masuk kelas tepat waktu
Mengumpulkan tugas tepat waktu
Memakai seragam sesuai tata tertib
Mengerjakan tugas yang diberikan
Tertib dalam mengikuti pembelajaran
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Skor
4

3

2

1

7
8
9

Mengikuti praktikum sesuai dengan langkah yang ditetapkan
Membawa buku tulis sesuai mata pelajaran
Membawa buku teks mata pelajaran

1
2
3
4
5

Melaksanakan tugas individu dengan baik
Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
Tidak menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat
Mengembalikan barang yang dipinjam
Meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan

1
2
3
4
5

Menghormati pendapat teman
Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya,
dan gender
Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya
Menerima kekurangan orang lain
Memaafkan kesalahan orang lain

1
2
3
4

Aktif dalam kerja kelompok
Suka menolong teman/orang lain
Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan
Rela berkorban untuk orang lain

1
2

Menghormati orang yang lebih tua
Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang
lain
Menggunakan bahasa santun saat menyampaikan pendapat
Menggunakan bahasa santun saat mengkritik pendapat teman
Bersikap 3S (salam, senyum, sapa) saat bertemu orang lain

3
4
5
1
2
3
4
5

Berani presentasi di depan kelas
Berani berpendapat, bertanya, dan menjawab pertanyaan
Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
Mampu membuat keputusan dengan cepat
Tidak mudah putus asa/pantang menyerah
JUMLAH

b. Skala penilaian (rating scale)
Skala penilaian akan digunakan dengan teknik sosiometri berbasis kelas.
Langkah penilaian antarpeserta didik diatur sebagai berikut:
1) Guru mata pelajaran menyiapkan instrumen penilaian skala penilaian berupa
skala penilaian (rating scale) sesuai dengan sikap yang akan dinilai dari
kompetensi inti spiritual dan sosial.
2) Guru mata pelajaran membagikan instrumen penilaian kepada setiap siswa di
setiap kelas.
3) Peserta didik menentukan nomor rangking kedudukan teman-temannya dari
urutan nomor 1 (satu) sampai nomor terakhir sesuai dengan jumlah peserta
didik di kelas bersangkutan, kecuali nama dirinya sendiri. Nomor urut 1 (satu)
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adalah teman yang dianggap paling baik dalam bersikap dan berperilaku
tertentu dan nomor urut terakhir adalah yang dianggap kurang baik.
4) Penyelenggaraan penilaian antarpeserta didik dilakukan oleh guru mata
pelajaran minimal satu kali dalam satu semester dengan jadwal yang diatur
oleh kepala sekolah sehingga tidak dilakukan serentak dalam satu minggu.
5) Hasil penilaian sikap peserta didik diolah oleh guru dan dilaporkan kepada
wali kelas.
6) Wali kelas menggabungkan skor penilaian sikap dengan nilai yang diperoleh
dari penilaian observasi, penilaian diri, dan jurnal.
Contoh Instrumen:
SKALA PENILAIAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran :
Kelas
Nama peserta didik

:
:
:

Petunjuk:
Isilah kolom sikap dan perilaku dengan cara merangking nama teman dari nomor urutan terkecil
sampai yang terbesar. Nomor urut terkecil adalah nomor satu dan menunjukkan sikap dan perilaku
teman yang terbaik dan yang nomor yang terbesar adalah nomor yang menunjukkan sikap dan
perilaku teman yang kurang baik.

No

Nama

Perilaku
Jujur

Disiplin

Sikap dan perilaku *)
Tanggung
Toleransi
Gotong
Jawab
Royong

Santun

Percaya
Diri

Keterangan:
*) kolom pada nama sendiri agar diarsir

Contoh:
Dari jumlah peserta di kelas VII SMP Hulu Sungai diketahui hasil penilaian
antarpeserta didik sebagai berikut

PENGOLAHAN SKALA PENILAIAN
Nama Sekolah
Mata Pelajaran
Kelas

No
1

: SMP Hulu Sungai
: IPS

Nama

: VII

Jujur

Rudi
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13

Disiplin
24

Sikap dan perilaku *)
Tanggung
Toleransi
Gotong
Jawab
Royong
52

16

31

Santun
43

Percaya
Diri
39

2

Ani

16

14

23

23

32

21

17

3

Tata

15

36

21

33

34

32

36

4

Ruli

17

29

23

24

35

14

35

5

Yani

28

33

34

27

47

57

28

6

Tuti

29

42

27

38

29

56

27

7

Arman

11

35

28

21

29

48

22

8

Dedi

12

27

39

24

32

44

43

9

Nenggolan

14

28

12

35

46

45

34

18

36

29

38

29

41

10
Cut
16
Keterangan:
*) kolom pada nama sendiri agar diarsir

Deskripsi penilaian sikap untuk Ani:
Dengan asumsi bahwa angka terendah 7 dan angka tertinggi 64, maka diperoleh
pengelompokkan skala:
7 – 21 = SB
22 – 37
=B
38 – 52
=C
53 – ... = K
Contoh deskripsi:
Berdasarkan hasil penilaian, Ani pada mata pelajaran IPS telah memiliki sikap
kedisiplinan, jujur, santun, dan kepercayaan diri yang sangat baik. Sedangkan sikap
tanggung jawab, toleransi, dan gotong royongnya perlu terus dikembangkan.

4. Jurnal
Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi
hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan
dengan sikap dan perilaku. Berdasarkan definisi tersebut, maka guru memberikan
penilaian kepada peserta didik dengan memberikan deskripsi terhadap sikap dan
perilaku peserta didik khususnya berkaitan dengan Kompetensi inti 1 (yang
mencakup menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya) dan
Kompetensi Inti 2 (yaitu menghargai dan menghayati perilaku Jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan dan keberadaannya).
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Kelebihan yang ada pada jurnal adalah peristiwa/kejadian dicatat dengan segera.
Dengan demikian, jurnal bersifat asli dan objektif dan dapat digunakan untuk
memahami siswa dengan lebih tepat. sementara itu, kelemahan yang ada pada
jurnal adalah reliabilitas yang dimiliki rendah, menuntut waktu yang banyak, perlu
kesabaran dalam menanti munculnya peristiwa sehingga dapat mengganggu
perhatian dan tugas guru, apabila pencatatan tidak dilakukan dengan segera, maka
objektivitasnya berkurang.
Terkait dengan pencatatan jurnal, maka guru perlu mengenal dan memperhatikan
perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Aspek-aspek
pengamatan ditentukan terlebih dahulu oleh guru sesuai dengan karakteristik mata
pelajaran yang diajar. Aspek-aspek pengamatan yang sudah ditentukan tersebut
kemudian dikomunikasikan terlebih dahulu dengan peserta didik di awal semester.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah:
1. Catatan atas pengamatan guru harus objektif
2. Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian
/ peristiwa yang berkaitan dengan Kompetensi Inti.
3. Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda)
Pedoman umum penyekoran jurnal:
1. Penyekoran pada jurnal dapat dilakukan dengan menggunakan skala likert.
Sebagai contoh skala 1 sampai dengan 4. Bisa juga guru membuat rentang skala
5, ataupun 7.
2. Guru menentukan aspek-aspek yang akan diamati.
3. Pada masing-masing aspek, guru menentukan indikator yang diamati.
4. Setiap aspek yang sesuai dengan indikator yang muncul pada diri peserta didik
diberi skor 1, sedangkan yang tidak muncul diberi skor 0.
5. Jumlahkan skor pada masing-masing aspek.
6. Skor yang diperoleh pada masing-masing aspek kemudian direratakan
7. Nilai Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) ditentukan dengan
cara:.

Bentuk-bentuk jurnal:
1. Model Pertama
Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru):
a. Tulislah identitas peserta didik yang diamati
b. Tulislah tanggal pengamatan.
c. Tulislah aspek yang diamati oleh guru.
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d. Ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Peserta didik baik yang
merupakan kekuatan Peserta didik maupun kelemahan Peserta didik sesuai
dengan pengamatan guru terkait dengan Kompetensi Inti.
e. Tulislah dengan segera kejadian
f. Setiap kejadian per anak ditulis pada kartu yang berbeda.
g. Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing Peserta didik

Format:
Jurnal

Nama Peserta Didik:
Nomor peserta Didik:
Tanggal:
Aspek yang diamati
Kejadian:

Contoh
Jurnal
Nama Peserta Didik

: ……

Nomor peserta Didik

: …..

Tanggal

: …….

Guru:
Aspek yang diamati

: Kejujuran

Kejadian

:

Pada saat ulangan Pancasila dan Kewarganeraan, Degei mencontek teman sebangku
(Santoso). Mengetahui bahwa pekerjaannya dicontek oleh Degei, Santoso kemudian
menutupi pekerjaannya dengan tangannya. Degei kemudia menarik-narik tangan
Santoso dengan maksud agar dapat melihat jawaban soal.
Guru Mapel IPS
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………

Penyekoran:
a. Penyekoran ditentukan dengan menggunakan skala likert
b. Diandaikan, Guru menentukan 3 aspek yang ada pada kompetensi inti yang akan
diamati, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab,
c. Masing-masing indikator aspek yang diamati adalah sebagai berikut:
1) Kejujuran
2) Kedisiplinan
3) Tanggung jawab
d. Pada aspek kejujuran terdapat 6 indikator. Dengan demikian skor maksimal
untuk aspek kejujuran adalah enam (6). Aspek kedisiplinan skor maksimalnya
adalah empat (4), dan aspek tanggung jawab skor maksimalnya adalah lima (5).
e. Andaikan, dari aspek kejujuran terdapat empat (4) indikator yang muncul. Aspek
kedisiplinan terdapat tiga (3) indikator yang tampak, dan dari aspek tanggung
jawab terdapat dua (2) aspek yang tampak.
f. Berdasarkan skor yang ada maka rerata skornya adalah 3 (

)

g. Kriteria penilaian:
1) Apabila skor rerata 0,00 – 1,00 maka nilai Kurang (K)
2) Apabila skor rerata 1,01 – 2,00 maka nilai Cukup (C)
3) Apabila skor rerata 2,01 – 3,00 maka nilai Baik (B)
4) Apabila skor rerata 3,01 – 4,00 maka nilai Sangat Baik (SB)
Karena rerata skornya 3, maka nilainya adalah Baik (B)
2. Model Kedua
Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru):
a. Tulislah Aspek yang diamati
b. Tulislah identitas peserta didik yang diamati
c. Tulislah tanggal pengamatan.
d. Tulislah aspek yang diamati oleh guru.
e. Ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh Peserta didik baik yang merupakan
kekuatan Peserta didik maupun kelemahan Peserta didik sesuai dengan
pengamatan guru terkait dengan Kompetensi Inti.
f. Tulislah dengan segera kejadian yang diamati
g. Setiap kejadian per anak ditulis pada kartu yang berbeda.
h. Simpanlah kartu tersebut di dalam folder masing-masing Peserta didik
Contoh Format Jurnal
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Jurnal
Nama Peserta Didik

:

Aspek yang diamati

:

No.

Hari/
Tanggal

Nama peserta
didik

Kejadian

Aspek yang diamati

Contoh Jurnal :
Jurnal

No.

Hari/
Tanggal

1.

12 April

2.

dst

Nama peserta
didik
Degei
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Kejadian

Aspek yang
diamati

Pada saat ulangan Pancasila dan KejujuranKewarganeraan,
Degei
menyontek (indiktor a)
teman sebangku (Santoso). Mengetahui
bahwa pekerjaannya dicontek oleh
Degei, Santoso kemudian menutupi
pekerjaannya dengan tangannya. Degei
kemudia menarik-narik tangan Santoso
dengan maksud agar dapat melihat
jawaban soal.

Hari/
Tanggal

No.

3.

Nama peserta
didik

Aspek yang
diamati

Kejadian

dst

Penyekoran
a. Penyekoran ditentukan dengan menggunakan skala likert
b. Diandaikan, Guru menentukan 3 aspek yang ada pada kompetensi inti yang akan
diamati, misalnya kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab,
c. Masing-masing indikator aspek yang diamati adalah sebagai berikut:
1) Kejujuran
2) Kedisiplinan
3) Tanggung jawab
d. Pada aspek kejujuran terdapat 6 indikator. Dengan demikian skor maksimal
untuk aspek kejujuran adalah enam (6). Aspek kedisiplinan skor maksimalnya
adalah empat (4), dan aspek tanggung jawab skor maksimalnya adalah lima (5).
e. Andaikan, dari aspek kejujuran terdapat empat (4) indikator yang muncul. Aspek
kedisiplinan terdapat tiga (3) indikator yang tampak, dan dari aspek tanggung
jawab terdapat dua (2) aspek yang tampak.
f. Berdasarkan skor yang ada maka rerata skornya adalah 3 (
g. Kriteria penilaian:
1) Apabila skor rerata 0,00 – 1,00 maka nilai Kurang (K)
2) Apabila skor rerata 1,01 – 2,00 maka nilai Cukup (C)
3) Apabila skor rerata 2,01 – 3,00 maka nilai Baik (B)
4) Apabila skor rerata 3,01 – 4,00 maka nilai Sangat Baik (SB)
Karena rerata skornya 3, maka nilainya adalah Baik (B)
h. Nilai sikap siswa adalah B.
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