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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENILAIAN SIKAP PADA MATA PELAJARAN 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 

NEGERI (SMPN) 5 BANDAR LAMPUNG

Oleh

Siti Aisyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian 
sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang dilakukan oleh guru di
kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Untuk mengetahui implementasi 
penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam oleh guru, maka 
peneliti mengumpulkan teori mengenai penilaian sikap dan juga teori tentang kriteria, 
prosedur dan teknik penilaian sikap. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif 
dengan metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Uji keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan 
ketekunan, triangulasi dan menggunakan bahan referensi. Teknik analisis datanya 
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pokok sasaran dari 
pembelajaran adalah siswa dapat mempercayai ajaran Islam sehingga memiliki sikap-
sikap positif seperti beriman, bertakwa, sopan, santun, jujur, disiplin, bekerja keras, 
dan memiliki serta menerapkan semua sifat baik yang tercover dalam akhlakul 
karimah di kehidupannya. Namun selama ini, pelaksanaan program pembelajaran 
pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan formal memberikan penekanan yang 
sangat menonjol pada domain kognitif. Domain afektif dan psikomotor agak 
terabaikan. Dampak yang terjadi, seperti yang menjadi sorotan masyarakat akhir-
akhir ini, lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang kurang memiliki 
sikap positif sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan kurang 
terampil untuk menjalani kehidupan dalam kehidupan masyarakat lingkungannya.

Penelitian yang dilakukan menghasilkan analisis akhir dari implementasi
kriteria guru melihat beberapa peserta didik yang kurang tertarik terhadap pelajaran, 
prosedur penilaian sikap yaitu guru Pendidikan Agama Islam telah melaksanakan 7 
dari 8 rambu-rambu penilaian sikap melalui teknik observasi dengan baik. Satu 
prosedur penilaian sikap belum dilakukan secara maksimal yaitu dalam 
menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada peserta didik.
Guru hanya menggunakan teknik observasi dalam penilaian sikap dan melakukan 
wawancara dengam mewawancarai peserta didik yang dirasa paling pintar dan rajin 
di kelas. Maka, dapat peneliti simpulkan bahwa penilaian sikap yang dilakukan oleh 
guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung telah 
diimplementasikan dengan cukup baik dan dapat dipertanggung jawabkan.
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MOTTO

            

             

      

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh 
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. 
Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka 
ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S. 
Ali Imran: 110)1

                                                          
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 64.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dalam sebuah karya ilmiah merupakan cermin dari pada keseluruhan 

isi karangan tersebut. Demikian juga halnya dengan judul dari skripsi yang sudah 

tentu akan mencerminkan permasalahan apa dan juga isi yang dikemukakan 

sebagai pembahasannya.

Adapun judul yang peneliti angkat dalam skripsi ini adalah 

“Implementasi Penilaian Sikap pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Bandar 

Lampung”. Maka sebelum peneliti membahas masalah tersebut, terlebih dahulu 

akan peneliti jabarkan mengenai arti dan maksud kata-kata yang terdapat dalam 

rangkaian kalimat judul tersebut secara sistematis yaitu:

1. Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wildavsky mengemukakan implementasi sebagai evaluasi; Browne 

dan Wildavsky juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan 

aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian lain dikemukakan oleh Schubert 

bahwa implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian ini 

memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, 
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adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung 

arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana 

dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk

mencapai tujuan kegiatan.1

Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini adalah implementasi atau penerapan 

dalam pelaksanaan penilaian sikap yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya.

2. Penilaian Sikap

Penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek 

menerima atau memerhatikan (receiving atau attending), merespon atau menanggapi 

(responding), menilai atau menghargai (valuing), mengorganisasi atau mengelola 

(organization), dan berkarakter (characterization).2

Guru melakukan penilaian kompetensi sikap melalui: (1) observasi atau 

pengamatan perilaku dengan alat lembar pengamatan atau observasi, (2) penilaian diri, 

(3) penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik, (4) jurnal dan (5) 

wawancara dengan alat panduan atau pedoman wawancara (pertanyaan-pertanyaan) 

langsung.3

                                                          
1Syafruddin Nurdin, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Ciputat: Quantum 

Teaching, 2005), h. 70.
2 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 100.
3 Ibid., h. 115.
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Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini adalah penerapan kriteria, prosedur dan

teknik tersebut dalam penilaian sikap yang dilakukan oleh guru terhadap peserta 

didiknya.

3. Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam

Muhammad SA. Ibrani menyatakan Pendidikan Agama Islam dalam pandangan 

yang sebenarnya adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia 

dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pengertian ini 

dinyatakan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan suatu sistem, yang di dalamnya 

terdapat beberapa komponen yang saling kait mengait. Misalnya kesatuan sistem akidah, 

syari’ah dan akhlak, yang meliputi kognitif, afektif dan psikomotorik, yang mana 

keberartian satu komponen sangat tergantung dengan keberartian komponen yang lain. 

Pendidikan Agama Islam juga dilandaskan atas ideologi Islam, sehingga proses 

Pendidikan Agama Islam tidak bertentangan dengan norma dan nilai dasar ajaran Islam.4

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama

Islam adalah usaha secara sadar berupa bimbingan dan asuhan yang sistematis dan 

pragmatis terhadap peserta didik untuk menanamkan cita-cita keagamaan yang 

mempunyai nilai-nilai lebih tinggi daripada pendidikan lainnya serta dapat memahami 

dan mengamalkan ajaran-ajaran Agama Islam baik untuk dirinya sendiri, keluarga, 

masyarakat, nusa dan bangsa guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di 

dunia dan akhirat.
                                                          

4 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 25.
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Maka kaitannya dengan judul dalam skripsi ini yaitu yang akan dilihat dan 

diamati oleh peneliti adalah implementasi atau penerapan dari tpenilaian sikap yang 

dilakukan di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini.

4. SMP Negeri 5 Bandar Lampung

SMP Negeri 5 Bandar Lampung adalah salah satu lembaga sekolah yang ada di 

kota Bandar Lampung yang merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah yang terakreditasi B (80,4) ini 

beralamat di Jalan Beo No. 134 Kelurahan Tanjung Agung Raya Kecamatan Kedamaian 

Kota Bandar Lampung.

Dalam kaitannya dengan judul penelitian peneliti, SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian tentang penerapan 

penilaian sikap. Jadi, peneliti akan melakukan penelitian mengenai bagaimana 

implementasi penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Masalah evaluasi merupakan hal yang penting bagi semua mata pelajaran. Salah 

satunya adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, pokok sasaran dari pembelajaran adalah peserta didik dapat 

mempercayai ajaran Islam sehingga memiliki sikap-sikap positif seperti beriman, 

bertakwa, sopan, santun, jujur, disiplin, bekerja keras, dan memiliki serta menerapkan 

semua sifat baik yang tercover dalam akhlakul karimah di kehidupannya. Namun selama 

ini, pelaksanaan program pembelajaran pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan 
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formal memberikan penekanan yang sangat menonjol pada aspek kognitif. Aspek afektif 

dan psikomotor agak terabaikan. Dampak yang terjadi, seperti yang menjadi sorotan 

masyarakat akhir-akhir ini, lembaga-lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang 

kurang memiliki sikap positif sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat 

dan kurang terampil untuk menjalani kehidupan dalam kehidupan masyarakat 

lingkungannya. Selain itu, perilaku remaja khususnya pelajar akhir-akhir ini terbilang 

memprihatikan dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan 

yang juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Hal ini tentu saja memprihatinkan 

mengingat pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang sesungguhnya dalam proses 

pembelajaran di didik untuk memiliki sikap yang baik. Dengan demikian, penilaian 

sikap di sekolah perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan hasil penilaiannya perlu 

di tindaklanjuti. Belakangan ini setelah diberlakukannya kurikulum 2013, penilaian 

sikap perlahan menjadi hal yang disoroti dalam pembelajaran. Dengan pemberlakuan 

penilaian sikap tersebut, maka peneliti ingin mengetahui sejauh mana implementasi 

penilaian sikap oleh guru terhadap peserta didiknya untuk menentukan nilai akhir 

kompetensi sikap peserta didik tersebut. 

C. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangkan mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.5

Pendidikan merupakan salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang 

dinamis dan syarat perkembangan. Oleh karena itu, perubahan atau perkembangan 

pendidikan adalah hal yang memang seharusnya terjadi sejalan dengan perubahan 

budaya kehidupan. Perubahan dalam arti perbaikan pendidikan pada semua tingkat perlu 

terus menerus dilakukan sebagai antisipasi kepentingan masa depan.

Dalam pembelajaran, ada tiga rangkaian kegiatan yang dilakukan, yaitu input, 

proses, dan output. Input yaitu pemberian materi pelajaran (ilmu), proses yaitu kegiatan 

pentransferan ilmu, dan output yaitu hasil pembelajaran. Untuk mengukur keberhasilan 

suatu pembelajaran, maka dilakukan evaluasi. Secara harfiah kata evaluasi berasal dari 

bahasa Inggris evaluation, dalam bahasa Arab al-Taqdir, di dalam bahasa Indonesia 

berarti penilaian. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan 

nilai dari sesuatu.6 Evaluasi hasil belajar adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk 

menentukan nilai keberhasilan belajar peserta didik setelah ia mengalami proses belajar 

selama satu periode tertentu.7

Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf 

kemajuan suatu aktifitas di dalam pendidikan Islam. Program evaluasi ini diterapkan 

dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan 

                                                          
5Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan 

Nasional), (Bandung: Fokusmedia, 2010), h. 40.
6 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h.1.
7 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan 

Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 383.
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materi pelajaran, menemukan kelemahan-kelemahan yang dilakukan, baik berkaitan 

dengan materi, metode, fasilitas, dan sebagainya.8

Ruang lingkup evaluasi ada tiga, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Ranah 

kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan 

menghapal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan 

mengevaluasi. Ranah afektif mencakup watak perilaku, seperti perasaan, minat, sikap, 

emosi, dan nilai. Sementara ranah psikomotor mencakup imitasi, manipulasi, presisi, 

atikulasi, dan naturalisasi.9

Berbagai mata pelajaran yang diberikan pada pendidikan formal, salah satunya 

adalah mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diberikan kepada setiap jenjang 

pendidikan. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah Pendidikan 

Agama Islam, sedangkan di madrasah dibagi menjadi empat mata pelajaran yaitu Al-

Qur’an Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam.

Setiap pembelajaran memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dalam pendidikan 

Islam, tujuan pendidikan Islam secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup 

muslim, yakni menumbuhkan kesadaran manusia sebagai makhluk Allah SWT agar 

mereka tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berakhlak mulia dan beribadah 

kepada-Nya. Tujuan pendidikan Islam adalah membina dan memupuk akhlakul karimah. 

Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

سلمعن ابيهريرة  رضي هللا عنه قا ل :   قا ل رسول هللا صلى هللا عليه و    ِإنََّما  بُِعْثتُ   ألَُتمِّمَ   َمَكارِمَ   اَألْخالقِ 

                                                          
8 Abdul Mujib, Op. Cit., h. 211.
9 Kunandar, Op. Cit., h. 391.
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Artinya: “Dari Abu Hurairah Radliyallahu ‘Anhu ia berkata, bahwa Rasulullah 
Shalallahu ‘Alaihi wa Salam telah bersabda: “Sesungguhnya aku diutus (oleh Allah) 
untuk menyempurnakan Akhlak (manusia).” (HR. Ahmad)

Dalam mengukur hasil pembelajaran, dibutuhkan teknik evaluasi yang tepat 

untuk mengukur keberhasilan tujuan pembelajaran tersebut. Dikaitkan dengan tujuan 

pendidikan Islam yang menekankan pada ranah afeksi, maka berdasarkan dengan sistem 

evaluasi dalam pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya 

berimplikasikan pedagogis sebagai berikut:

1. Untuk menguji daya kemampuan manusia beriman terhadap berbagai macam 

problem kehidupan yang dialami. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah 

Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi:

            

       

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita 
gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah: 155)10

2. Untuk mengetahui sejauh mana atau sampai di mana hasil pendidikan wahyu 

yang telah diaplikasikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya seperti 

pengevaluasian Nabi Sulaiman terhadap burung hud-hud. Dalam Al-Qur’an 

surah An-Naml ayat 27 yang berbunyi:

         

                                                          
10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 24.



9

Artinya: Berkata Sulaiman: “Akan Kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu 
Termasuk orang-orang yang berdusta.” (Q.S. An-Naml: 27)11

3. Untuk mengukur daya kognisi, hafalan manusia dari pelajaran yang telah 

diberikan padanya, seperti pengevaluasian terhadap Nabi Adam tentang asma-

asma yang diajarkan oleh Allah kepadanya dihadapan para malaikat. 

Sebagaimana dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 31 yang berbunyi:

              

       

Artinya: “Dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: 
"Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang 
yang benar!"” (Q.S. Al-Baqarah: 31)12

4. Memberikan semacam tabsyir (kabar gembira) bagi yang beraktivitas baik dan 

memberikan semacam iqab (siksa) bagi mereka yang beraktivitas buruk.

                 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya 
Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar 
dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.” (Q.S. Al-Zalzalah: 7-8)13

Maka peneliti berpendapat bahwa teknik evaluasi yang dirasa tepat digunakan 

untuk mengukur keberhasilan dari tujuan pembentukan akhlakul karimah adalah dengan 

penilaian sikap.

                                                          
11 Ibid., h. 379.
12 Ibid., h. 6.
13 Ibid., h. 599.
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Berdasarkan pra penelitian yang peneliti lakukan pada bulan Januari 2017, data 

yang peneliti peroleh dari SMP Negeri 5 Bandar Lampung saat ini, nilai sikap mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam mencakup dua nilai sikap yaitu, nilai sikap spiritual 

dan nilai sikap sosial. Kedua nilai tersebut memiliki ketentuan masing-masing dalam 

penentuan nilai sikap peserta didik sesuai dengan pedoman penilaian Kurikulum 2013 

dan di dalam rapor akhir semester disajikan masing-masing nilai tersebut. Menurut 

sistem penilaian dalam Kurikulum 2013, penilaian sikap merupakan salah satu yang

ditonjolkan dalam pembelajaran. Berdasarkan sistem penilaian yang demikian, 

seharusnya peserta didik yang dinyatakan lulus dan telah mencapai tujuan belajar 

dengan baik tentu saja harus pula memiliki sikap yang baik. Seperti halnya di SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung, data hasil penilaian sikap dalam mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam semester ganjil Tahun Pelajaran 2016/2017 dari salah satu kelas yaitu 

kelas VII-G. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam, terdapat beberapa peserta didik di kelas VII-G ini memiliki 

sikap yang kurang baik dibandingkan kelas lainnya.14 Oleh karena itu, peneliti memilih 

kelas tersebut untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh, terlihat seluruh peserta didik tersebut 

telah memiliki sikap-sikap yang baik sehingga dalam kolom nilai akhir penilaian sikap, 

seluruh peserta didik mendapatkan predikat “baik” (B). (Bukti data terlampir)

                                                          
14 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 11 Januari 2017.
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Menurut H.M. Sukardi, evaluasi sebaiknya dikerjakan setiap hari dengan skedul 

yang sistematis dan terencana.15 Melalui penerapan teknik penilaian sikap pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam, guru menilai sejauh mana peserta didik menerapkan 

akhlakul karimah yang muncul pada diri mereka pada kehidupan sehari-hari di sekolah 

secara objektif.

Namun, berdasarkan data daftar hadir peserta didik pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang peneliti peroleh dari guru pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VII-G yaitu bernama Muhammad Alwi tercatat sering tidak mengikuti 

pelajaran dengan tanpa keterangan atau alfa. Meninggalkan pelajaran tanpa keterangan 

tersebut termasuk ke dalam kategori melanggar salah satu aspek sikap yaitu aspek 

disiplin. Sedangkan dalam kolom sikap disiplin seluruh peserta didik mendapatkan nilai 

yang sama.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu peserta didik di kelas VII-G 

SMP Negeri 5 Bandar Lampung, terdapat beberapa peserta didik di kelas ini yang sering 

kali menjadi pengganggu ketika belajar, bahkan seorang peserta didik ternyata 

dikabarkan pernah berkelahi dengan peserta didik dari kelas lain.16 Peserta didik tersebut 

bernama Jajang Ramansyah yang di dalam data yang terdapat pada lampiran ternyata 

mendapat nilai akhir di kolom sikap dengan predikat baik. Hasil nilai seperti ini peneliti

rasa janggal dengan realita sikap peserta didik tersebut. Dibandingkan dengan sistem 

penilaian yang hanya tes saja, penilaian sikap akan memiliki pengaruh yang lebih besar 

                                                          
15 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 2.
16 Gita Amanda, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 12 Januari 2017.
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dalam menumbuhkan akhlakul karimah dalam diri peserta didik. Dengan penerapan 

sistem penilaian sikap ini, peserta didik tidak bisa lagi hanya mementingkan nilai tes 

tanpa memiliki dan menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-harinya. 

Namun berdasarkan keterangan di atas, masih ada peserta didik yang tercatat tidak 

masuk tanpa keterangan, bahkan ada peserta didik yang berkelahi dengan peserta didik

lain. Padahal jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri merupakan 

cerminan perilaku akhlakul karimah. Seharusnya jika penilaian sikap dilakukan secara 

objektif, peserta didik yang tercatat sering membolos sekolah, mengganggu aktivitas 

belajar di kelas, apalagi berkelahi, tidak selayaknya mendapat predikat nilai sikap “baik” 

sama dengan perolehan nilai sikap teman-temannya yang lain yang tidak pernah 

membolos sekolah maupun berkelahi.

Berdasarkan pemikiran Imam Al-Ghazali tentang tujuan pendidikan Islam dapat 

diklasifikasikan kepada tiga: (1) Tujuan mempelajari ilmu pengetahuan semata-mata 

untuk ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai wujud ibadah kepada Allah, (2) Tujuan 

pendidikan Islam adalah pembentukan akhlaq al-karimah, (3) Tujuan pendidikan Islam 

mengantarkan peserta didik mencapai kebahagian dunia dan akhirat. Dengan ketiga 

tujuan ini diharapkan pendidikan yang diprogramkan akan mampu mengantarkan 

peserta didik pada kedekatan diri kepada Allah.17

Selain itu, kembali merujuk pada tujuan umum pendidikan agama Islam adalah 

untuk mencapai kualitas yang disebutkan oleh Al-Qur’an dan hadits, dan juga fungsi 

pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
                                                          

17 Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Bandung: Ciputat Press, 2002), h. 87.
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peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.18 Maka, pendidikan agama Islam 

bertugas untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik supaya menjadi muslim 

yang beriman teguh sebagai refleksi dari keimanan yang telah dibina oleh penanaman 

pengetahuan agama yang harus dicerminkan dengan akhlak yang mulia sebagai sasaran 

akhir dari pendidikan agama itu.

Al-Abrasyi merumuskan pembelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik yang diwujudkan dalam 

akhlaknya yang terpuji melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, 

pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Pendidikan Agama Islam, sehingga 

menjadi manusia muslim yang terus berkembang dan meningkat kualitas keimanan dan 

ketakwaannya kepada Allah SWT serta untuk mengadakan pembentukan akhlak yang 

mulia, kaum muslimin dari dahulu kala sampai sekarang setuju bahwa pendidikan 

akhlak adalah inti pendidikan Islam, dan bahwa akhlak yang sempurna adalah tujuan 

pendidikan yang sebenarnya, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi.19

Mengingat tujuan utama pendidikan Islam yaitu membentuk akhlakul karimah, 

maka peneliti merasa penerapan teknik penilaian sikap di sekolah seyogyanya telah 

diterapkan secara baik dan objektif seperti seharusnya diseluruh mata pelajaran, 

                                                          
18 Mulyadi, Evaluasi Pendidikan, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 5.
19 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), h. 215.
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khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Penilaian sikap meliputi nilai-

nilai seperti spiritual, jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun dan percaya diri 

harus dilakukan secara objektif agar nilai sikap atau nilai akhlak yang dihasilkan adalah 

benar-benar berdasarkan perilaku diri peserta didik yang sesungguhnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti berniat melakukan penelitian mengenai 

bagaimana implementasi penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Bandar Lampung.

D. Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, agar tidak terlalu meluas, peneliti

membatasi masalah implementasi penilaian sikap yang akan peneliti teliti yaitu hanya di 

kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Dalam penelitian ini yang akan menjadi 

fokus penelitian peneliti adalah penerapan teknik penilaian sikap oleh guru dengan 

teknik observasi. Karena teknik penialaian sikap dengan observasi merupakan teknik 

yang umum yang digunakan dalam mengukur sikap seorang peserta didik. 

E. Subfokus Penelitian

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan, yang menjadi subfokus penelitian 

ini yaitu pertama, kriteria dalam penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

Kedua, prosedur dalam penilaian sikap yang dilakukan oleh guru. Ketiga, teknik dalam 

penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung.
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F. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan berkaitan dengan subfokus 

penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kriteria penilaian sikap oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung?

2. Bagaimana implementasi prosedur penilaian sikap oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung?

3. Bagaimana implementasi teknik penilaian sikap oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung?

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana implementasi penilaian sikap pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Memberi informasi kepada masyarakat bagaimana implementasi penilaian 

sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung.

b. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai akademis yang berguna bagi 

masyarakat pendidikan pada umumnya dan tenaga pendidik bidang 

Pendidikan Agama Islam pada khususnya dalam mengetahui sejauh mana 
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implementasi teknik penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung.

c. Sebagai bahan perbandingan implementasi penilaian sikap antara SMP Negeri 

5 Bandar Lampung dan lembaga pendidikan lain.

d. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pendidikan dalam mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam dalam menggunakan teknik penilaian saat 

pembelajaran.

e. Khususnya bagi peneliti, hal ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan yang bermanfaat dan berharga sebagai calon pendidik.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penilaian dalam Pendidikan

1. Pengertian Penilaian

Menurut Mulyadi, dalam setiap proses belajar akan selalu terkandung di 

dalamnya unsur penilaian (evaluation). Di jantung penilaian inilah terletak keputusan 

yaitu keputusan yang didasarkan atas values (nilai-nilai). Dalam proses penilaian 

dilakukan pembandingan antara informasi-informasi yang tersedia dengan kriteria-

kriteria tertentu, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

Dalam wawasan penilaian akan dijumpai dua macam istilah, yaitu 

“pengukuran” (measurement) dan “penilaian” (evaluation). Dari kata evaluation

inilah diperoleh kata evaluasi yang berarti menilai. Menurut Wandt dan Brown, 

“measurement means the act or process of ascertaining the extent or quantity of 

something” (pengukuran adalah suatu tindakan atau proses untuk menentukan luas 

atau kuantitas dari sesuatu), sedangkan penilaian adalah refer to the act or process 

determining the value of something” (penilaian adalah suatu tindakan atau proses 

untuk menentukan nilai dari sesuatu). Dari pernyataan tersebut dapatlah dipahami 

bahwa pengukuran pada dasarnya adalah kegiatan atau proses untuk menentukan 

kwantitas atau jumlah dari sesuatu, atau untuk memberikan jawaban atas pertanyaan 

“How much?”, sedangkan penilaian adalah kegiatan atau proses untuk menentukan 
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kualitas atau mutu dari sesuatu, atau untuk memberikan jawaban atas pertanyaan 

“What value?”1

Secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation, dalam 

bahasa Arab al-Taqdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya 

adalah value, dalam bahasa Arab al-Qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. 

Dengan demikian secara harfiah, evaluasi pendidikan (educational evaluation = al-

Taqdir al-Tarbawiy) dapat diartikan sebagai penilaian dalam (bidang) pendidikan 

atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.2

Menurut Kunandar, evaluasi dapat diartikan kegiatan yang terencana untuk 

mengetahui keadilan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya 

dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Evaluasi bukan 

sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan insidental, melainkan merupakan 

kegiatan untuk menilai suatu aktivitas secara terencana, sistematik, dan terarah 

berdasarkan atas tujuan yang jelas.3

Menurut Anas Sudijono, evaluasi pendidikan adalah (1) proses/kegiatan untuk 

menentukan kemajuan pendidikan, dibandingkan dengan tujuan yang telah 

ditentukan; (2) usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed back) 

bagi penyempurnaan pendidikan.4

                                                          
1Mulyadi, Evaluasi Pendidikan Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di 

Sekolah, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 1.
2 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 1.
3 Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 377.
4 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 2.
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Menurut Daryanto, evaluasi pendidikan adalah kegiatan menilai yang terjadi 

dalam kegiatan pendidikan. Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar 

mengajar adalah untuk mendapatkan informasi secara akurat mengenai tingkat 

pencapaian tujuan instrusional oleh peserta didik sehingga dapat diupayakan tindak 

lanjutnya. Tindak lanjut termaksud merupakan fungsi evaluasi  dan dapat berupa: (1) 

penempatan pada tempat yang tepat, (2) pemberian umpan balik, (3) diagnosis 

kesulitan belajar peserta didik, atau (4) penentuan kelulusan.5

Menurut Sukardi, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinu agar 

dapat menggambarkan kemampuan para peserta didik yang dievaluasi. Kesalahan 

utama yang sering terjadi di antara para guru adalah bahwa evaluasi hanya dilakukan 

pada saat-saat tertentu, seperti pada akhir unit, pertengahan, dan/atau akhir suatu 

program pengajaran. akibat yang terjadi adalah minimnya informasi tentang para 

peserta didik sehingga menyebabkan banyaknya perlakuan prediksi guru menjadi bias 

dalam menentukan posisi mereka dalam kegiatan kelasnya. Dalam pengembangan 

instruksional, evaluasi hendaknya dilakukan semaksimal mungkin dalam suatu 

kegiatan peserta didik di kelas dan kemudian digunakan untuk menilai tingkat 

keterlaksanaan program seperti yang direncanakan.6

Sasaran penilaian yang dikenakan terhadap para murid tidak hanya terbatas 

pada aspek intelektual (ranah kognitif) dan aspek keterampilan (ranah psikomotor) 

saja, melainkan juga pada aspek sikap hidupnya (ranah afektif). Benjamin S. Bloom 

                                                          
5 Daryanto, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 11.
6 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip & Operasionalnya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 

2.



20

yang dikutip oleh Anas Sudijono, mengelompokan kemampuan manusia ke dalam 

dua ranah (domain) utama yaitu ranah kognitif dan ranah non-kognitif. Ranah non-

kognitif dibedakan lagi atas dua kelompok ranah, yakni afektif dan psikomotor.7

2. Teknik Evaluasi Pendidikan

Secara garis besar, teknik evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi 

dua macam, yaitu teknik tes dan teknik non-tes.

a. Teknik Tes

Secara harfiah, kata “tes” berasal dari bahasa Perancis Kuno: testum dengan 

arti: “piring untuk menyisihkan logam-logam mulia” (maksudnya dengan 

menggunakan alat berupa piring itu akan dapat diperoleh jenis-jenis logam mulia 

yang nilainya sangat tinggi). Tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam 

rangka pengukuran dan penilaian. Alat ini dapat berbentuk tugas yang harus 

dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus 

dijawab. Adapun pelaksanaannya, dapat dilaksanakan secara tertulis maupun secara 

lisan. Tes adalah alat yang direncanakan untuk mengukur kemampuan, keahlian atau 

pengetahuan.8

Teknik tes adalah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk 

mengetahui hasil belajar dengan menggunakan alat tes. Adapun yang dimaksud 

dengan tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas 

atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik, sehingga 

                                                          
7 Mulyadi, Op. Cit., h. 2.
8 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 66.
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menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi peserta didik tersebut, 

yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai dengan peserta didik lainnya atau 

dengan nilai standar yang ditetapkan.9

b. Penggolongan Tes

Sebagai alat pengukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau 

golongan, tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu 

dilakukan.

1) Penggolongan Tes Berdasarkan Fungsinya Sebagai Alat Pengukur 
Perkembangan/Kemajuan Belajar Pesrta Didik

Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur 

perkembangan belajar peserta didik, tes dapat dibedakan menjadi enam golongan, 

yaitu:

a) Tes Seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah “ujian saringan” atau 
“ujian masuk”. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon 
peserta didik baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon 
peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang 
mengikuti tes.

b) Tes Awal. Tes awal sering dikenal dengan istilah pre-test. Tes jenis ini 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau 
bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh peserta 
didik. Jadi tes awal adalah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran 
diberikan kepada peserta didik.

c) Tes Akhir. Tes akhir sering dikenal dengan istilah post-test. Tes akhir 
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi 
pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-
baiknya oleh peserta didik.

d) Tes Diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang dilaksanakan untuk 
menentukan secara tepat, jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik 
dalam suatu mata pelajaran tertentu.

                                                          
9 Mulyadi, Op. Cit., h. 56.
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e) Tes Formatif. Tes formatif adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk 
mengetahui, sudah sejauh manakah peserta didik “telah berbentuk” (sesuai 
dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan) setelah mereka mengikuti 
proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Tes formatif ini biasa 
dilaksanakan di tengah-tengah perjalanan program pengajaran, yaitu 
dilaksanakan pada setiap kali satuan pelajaran atau subpokok bahasan 
berakhir. Di sekolah-sekolah tes formatif ini biasa dikenal dengan istilah 
“ulangan harian”.

f) Tes Sumatif. Tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah 
sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan. Di sekolah tes ini 
dikenal dengan istilah “ulangan umum”, dimana hasilnya digunakan untuk 
mengisi nilai rapor atau mengisi ijazah.10

2) Penggolongan Tes Berdasarkan Aspek Psikis yang Ingin Diungkap

Ditinjau dari segi aspek kejiwaan yang ingin diungkap, tes dapat dibedakan 

menjadi lima golongan, yaitu:

a) Tes intelegensi, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengungkap atau mengetahui tingkat kecerdasan seseorang.

b) Tes kemampuan, yaitu tes yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 
mengungkap kemampuan dasar atau bakat khusus yang dimiliki oleh 
testee.

c) Tes sikap, yakni salah satu jenis tes yang dipergunakan untuk mengungkap 
predisposisi atau kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu respon 
tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu-individu maupun 
objek-objek tertentu.

d) Tes kepribadian, yakni tes yang dilaksanakan dengan tujuan mengungkap 
ciri-ciri khas dari seseorang yang banyak sedikitnya bersifat lahiriah, 
seperti gaya bicara, cara berpakaian, nada suara, hobi atau kesenangan dan 
lain-lain.

e) Tes hasil belajar, yang sering juga dikenal dengan istilah tes pencapain, 
yakni tes yang biasa digunakan untuk mengungkap tingkat pencapaian atau 
prestasi belajar.11

                                                          
10 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 68-72.
11 Ibid., h. 73.
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3) Penggolongan Tes Berdasarkan Bentuk Soalnya

Ditinjau dari segi atau bentuk soalnya, tes dibedakan menjadi dua golongan, 

yaitu:

a) Tes uraian, yaitu tes yang bentuk soalnya sedemikian rupa sehingga 
memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menjawab secara bebas 
dengan uraian. Tes ini menuntut peserta didik untuk mengorganisasi dan 
merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-kata sendiri.

b) Tes Objektif, yaitu tes yang bentuk soalnya hanya memerlukan jawaban 
singkat sehingga tidak memungkinkan murid menjawab secara terurai. Tes 
objektif dapat digolongkan menjadi: melengkapi (Completion Test), 
jawaban singkat (The Short Answer), menyatakan apakah suatu pernyataan
itu benar atau salah (True False), memilih jawaban yang paling benar (The 
Best Answer), menjodohkan atau mencocokkan (Matching Test), pilihan 
ganda (Multiple Choice), dan mengelompokkan jawaban yang sesuai 
dengan klasifikasi masing-masing (Classification).12

4) Penggolongan Lain-lain

Ditinjau dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes, tes dapat dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu:

a) Tes individual, yakni tes di mana tester hanya berhadapan dengan satu 
orang testee saja.

b) Tes kelompok, yakni tes di mana tester berhadapat dengan lebih dari satu 
orang testee.

Ditinjua dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan menjadi dua 

golongan, yaitu:

a) Tes verbal, yakni suatu tes yang menghendaki respon (jawaban) yang 
tertuang dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat,  baik secara 
tertulis maupun secara lisan.

b) Tes nonverbal, yakni tes yang menghendaki respon (jawaban) dari testee 
bukan berasal dari ungkapan kata-kata atau kalimat, melainkan berupa 

                                                          
12Farida Yusuf Tayibnapis, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2008), h. 207-209.
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tindakan atau tingkah laku; jadi respon yang dikehendaki muncul dari 
testee adalah berupa perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu.

Akhirnya, apabila ditinjua dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara 

memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

a) Tes tertulis, yakni jenis tes di mana tester dalam mengajukan butir-butir 
pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis dan testee memberikan 
jawabannya juga secara tertulis.

b) Tes lisan, yakni jenis tes di mana tester di dalam mengajukan pertanyaan-
pertanyaan atau soalnya dilakukan secara lisan, dan testee memberikan 
jawabannya secara lisan pula.13

c. Teknik Non-tes

Teknik tes bukanlah satu-satunya teknik untuk melakukan evaluasi hasil 

belajar, sebab masih ada teknik lainnya yang dapat dipergunakan yaitu teknik non-tes. 

Dengan teknik non-tes maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan dengan tanpa “menguji” peserta didik, melainkan dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara sistematis (observation), melakukan wawancara 

(interview), menyebarkan angket (questionnaire), dan sosiometri. Teknik non-tes ini 

pada umumnya memegang peranan yang penting dalam rangka mengevaluasi hasil 

belajar peserta didik dari segi ranah sikap hidup (affective domain) dan ranah 

keterampilan (psychomotoric domain), sedangkan teknik tes lebih banyak digunakan 

untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dari segi ranah proses berpikirnya 

(cognitive domain). Teknik non-tes adalah alat penilaian yang dilakukan tanpa 

                                                          
13 Anas Sudijono, Op. Cit., h. 74-75.
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melalui tes. Tes ini digunakan untuk menilai karakteristik lain dari peserta didik, 

misalnya komitmen ibadah peserta didik.14

d. Macam-macam Teknik Non-tes

Adapun macam-macam teknik non-tes, yaitu:

1) Pengamatan, yakni cara menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang 
dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara 
sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran 
pengamatan. Pengamatan sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk 
menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang 
dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi 
buatan.

2) Wawancara, yakni alat pengumpulan data yang dilakukan secara bertatap 
muka (face to face) bertujuan untuk menjaring data dan informasi peserta 
didik dengan cara bertanya secara lisan dan langsung kepada sumber data 
(peserta didik) ataupun kepada orang lain.

3) Angket, yakni seperangkat pertanyaan yang harus dijawab oleh responden, 
yang digunakan untuk mengubah berbagai keterangan yang langsung 
diberikan oleh responden.

4) Sosiometri, yakni alat yang dipergunakan untuk mengukur hubungan sosial 
di dalam kelompoknya. Dapat pula dikatakan bahwa sosiometri digunakan 
untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok.15

B. Penilaian Sikap

1. Pengertian Penilaian Sikap

Sebelum menjelaskan pengertian penilaian sikap perlu dijelaskan terlebih 

dahulu pengertian sikap. Sikap telah didefinisikan dalam berbagai versi oleh para 

ahli. Berkowitz bahkan menemukan adanya lebih dari tiga puluh definisi sikap. 

Puluhan definisi itu pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu diantara 

tiga kerangka pemikiran. Pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para 

                                                          
14 Mulyadi, Op. Cit., h. 61.
15 Ibid., h. 61-67.
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ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut 

mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang 

terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun 

perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut.

Secara lebih spesifik, Thurstone sendiri memformulasikan sikap sebagai derajat afek 

positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis. 

Kelompok pemikiran yang kedua diwakili oleh para ahli seperti Chave, 

Bogardus, LaPierre, Mead dan Gordon Allport. Menurut kelompok pemikiran ini, 

sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan 

cara-cara tertentu. Dapat dikatakan bahwa kesiapan yang dimaksudkan merupakan 

kecenderungan potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu 

dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respons. LaPierre 

mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, 

predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, 

sikap adalah respons terhadap stimuli sosial yang telah terkondisikan. 

Kelompok pemikiran yang ketiga adalah kelompok yang berorientasi kepada 

skema triadik. Menurut kerangka pemikiran ini suatu sikap merupakan konstelasi 

komponen-komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi dalam 

memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek. Secord dan Backman 

mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), 
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pemikiran (kognisi) dan predisposisi tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu 

aspek di lingkungan sekitarnya.16

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan 

kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu atau objek. Sikap juga sebagai 

ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Sikap 

mengacu kepada perilaku atau perbuatan seseorang, tetapi tidak berarti semua 

perbuatan identik dengan sikap. Perbuatan seseorang mungkin saja bertentangan 

dengan sikapnya. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang 

diinginkan. Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni: afektif, kognitif, dan konatif. 

Komponen afektif adalah perasaan yang dimilki oleh seseorang atau penilaiannya 

terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan 

seseorang mengenai objek. Komponen konatif adalah kecenderungan untuk 

berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek 

sikap.17

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ada asumsi 

bahwa sikap seseorang terhadap sesuatu bisa dipengaruhi dari pengetahuan yang 

dimiliki seseorang terhadap sesuatu itu. Dengan demikian, antara pengetahuan dan 

sikap memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ranah afektif 

mencakup watak perilaku seperti perasaan, sikap, emosi atau nilai. Ketiga ranah 

                                                          
16 Syaifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2016), h. 5.
17 Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2012), 

h. 102.
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tersebut merupakan karakteristik manusia sebagai hasil belajar dalam bidang 

pendidikan. Kemampuan afektif berhubungan dengan minat dan sikap yang dapat 

berbentuk tanggung jawab, kerja sama, disiplin, komitmen, percaya diri, jujur, 

menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Semua 

kemampuan ini harus menjadi bagian dari tujuan pembelajaran di sekolah, yang akan 

dicapai melalui kegiatan pembelajaran yang tepat.

Sikap menentukan keberhasilan belajar seseorang. Orang yang tidak memiliki 

minat pada pelajaran tertentu sulit untuk mencapai keberhasilan belajar secara 

optimal. Seseorang yang berminat dalam suatu mata pelajaran diharapkan akan 

mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Oleh karena itu semua pendidik harus 

mampu membangkitkan minat semua peserta didik untuk mencapai kompetensi yang 

telah ditentukan. Selain itu, ikatan emosional sering diperlukan untuk membangun 

semangat kebersamaan, semangat persatuan, semangat nasionalisme, rasa sosial dan 

sebagainya. Untuk itu semua dalam merancang program pembelajaran satuan 

pendidikan harus memperhatikan ranah afektif.

Dari penjelasan tentang pengertian sikap di atas dapat dikemukakan bahwa 

penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur 

tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi aspek 

menerima atau memerhatikan (receiving atau attending), merespons atau menanggapi 

(responding), menilai atau menghargai (valuing), mengorganisasi atau mengelola 

(organization), dan berkarakter (characterization). Dalam kurikulum 2013 sikap 

dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Bahkan kompetensi sikap 
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masuk menjadi kompetensi inti, yakni kompetensi inti 1 (KI 1) untuk sikap spiritual 

dan kompetensi inti 2 (KI 2) untuk sikap sosial.

Dalam kurikulum 2013 kompetensi sikap, baik sikap spiritual (KI 1) maupun 

sikap sosial (KI 2) tidak diajarkan dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Artinya 

kompetensi sikap spiritual dan sosial meskipun memiliki kompetensi dasar (KD), 

tetapi tidak dijabarkan dalam materi atau konsep yang harus disampaikan atau 

diajarkan kepada peserta didik melalui PBM yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Namun kompetensi sikap spiritual dan sosial 

harus terimplementasikan dalam PBM melalui pembiasaan dan keteladanan yang

ditunjukkan oleh peserta didik dalam keseharian.

Hal ini disebabkan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial itu tidak 

dalam konteks untuk diajarkan, tetapi untuk diimplementasikan atau diwujudkan 

dalam tindakan nyata oleh peserta didik. Oleh karena sikap spiritual dan sikap sosial 

harus muncul dalam tindakan nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, maka 

pencapaian kompetensi sikap tersebut harus dinilai oleh guru secara 

berkesinambungan dengan menggunakan instrumen tertentu.18

Berikut ini uraian dari kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial dalam 

kurikulum 2013:

                                                          
18 Kunandar, Penilaian Autentik, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 99-101.
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Tabel 1
Kompetensi Inti Sikap Spiritula (KI 1) dan Sikap Sosial (KI 2) Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Kompetensi Inti Kelas 
VII

Kompetensi Inti Kelas 
VIII

Kompetensi Inti Kelas 
IX

1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya

1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya

1. Menghargai dan 
menghayati ajaran 
agama yang dianutnya

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

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

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

Catatan: nomor 1 Kompetensi Inti Sikap Spiritual dan nomor 2 Kompetensi Inti Sikap Sosial

2. Pembentukan Sikap

Sikap sosial terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. 

Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan 

hubungan antar individu sebagai anggota kelompok sosial. Dalam interaksi sosial, 

terjadi hubungan saling mempengaruhi di antara satu individu yang satu dengan yang 

lain, terjadi hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola perilaku masing-

masing individu sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, interaksi sosial itu 

meliputi hubungan antara individu dengan lingkungan fisik maupun lingkungan 
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psikologis disekelilingnya. Dalam interaksi sosialnya, individu bereaksi membentuk 

pola sikap tertentu terhadap berbagai objek psikologis yang dihadapinya. Diantara 

berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, 

kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga 

pendidikan dan lembaga agama, serta faktor emosi dalam diri individu.19

3. Ruang Lingkup Penilaian Sikap

Dalam ranah sikap terdapat lima jenjang proses berfikir, yakni: (1) menerima 

atau memerhatikan (receiving atau attending), (2) merespons atau menanggapi 

(responding), (3) menilai atau menghargai (valuing), (4) mengorganisasi atau 

mengelola (organization), dan (5) berkarakter (characterization). Berikut penjelasan 

mengenai masing-masing proses berfikir afektif, yakni:

a. Kemampuan menerima: jenjang ini berhubungan dengan kesediaan atau 
kemauan peserta didik untuk ikut dalam fenomena atau stimuli khusus 
(kegiatan dalam kelas, musik, baca buku dan sebagainya). Dipandang dari 
segi pengajaran, jenjang ini berhubungan dengan menimbulkan, 
mempertahankan, dan mengarahkan perhatian peserta didik. Hasil belajar 
dalam jenjang ini berjenjang mulai dari kesadaran bahwa sesuatu itu ada 
sampai kepada minat khusus dari pihak peserta didik.

b. Kemampuan merespons: kemampuan ini bertalian dengan partisipasi 
peserta didik. Pada tingkat ini peserta didik tidak hanya menghadiri sesuatu 
fenomena tertentu tetapi juga mereaksi terhadap dengan salah satu cara. 
Hasil belajar dalam jenjang ini dapat menekankan kemauan untuk 
menjawab (misalnya secara sukarela membaca tanpa ditugaskan) atau 
kepuasan dalam menjawab (misalnya membaca untuk kegembiraan).

c. Kemampuan Menilai: jenjang ini bertalian dengan nilai yang dikenakan 
peserta didik terhadap suatu objek, fenomena, atau tingkah laku tertentu. 
Jenjang ini berjenjang mulai dari hanya sekedar penerimaan nilai (ingin 
memperbaiki keterampilan kelompok) sampai ke tingkat komitmen yang 
lebih tinggi (menerima tanggung jawab untuk fungsi kelompok yang lebih 
efektif).

                                                          
19 Syaifuddin Azwar, Op. Cit., h. 30.
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d. Kemampuan mengorganisasi: tingkat ini berhubungan dengan menyatukan 
nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan/memecahkan konflik di antara 
nilai-nilai itu, dan mulai membentuk suatu sistem nilai yang konsisten 
secara internal. Jadi, memberikan penekanan pada membandingkan, 
menghubungkan dan mengsintesiskan nilai-nilai. Hasil belajar bertalian 
dengan konseptualisasi suatu nilai (mengakui tanggung jawab tiap individu 
untuk memperbaiki hubungan-hubungan manusia) atau dengan organisasi 
suatu sistem nilai (merencanakan suatu pekerjaan yang memenuhi 
kebutuhannya baik dalam hal keamanan ekonomis maupun pelayanan 
sosial).

e. Kemampuan berkarakter: pada jenjang ini individu memiliki sistem nilai 
yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu yang cukup lama 
sehingga membentuk karakteristik “pola hidup”. Jadi, tingkah lakunya 
menetap, konsisten, dan dapat diramalkan. Hasil belajar meliputi sangat 
banyak kegiatan, tapi penekanan lebih besar diletakkan pada kenyataan 
bahwa tingkah laku itu menjadi ciri khas atau karakteristik peserta didik
itu.20

Ada lima tipe karakteristik afektif yang penting, yaitu sikap, minat, konsep 

diri, nilai dan moral.

a. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau 
tidak suka terhadap suatu objek. Sikap dapat dibentuk melalui cara 
mengamati dan menirukan sesuatu positif, kemudian melalui penguatan 
serta menerima informasi verbal.

b. Minat. Menurut Getzel, minat adalah suatu disposisi yang teroganisir 
melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek 
khusus, aktivitas, pemahaman dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau 
pencapaian. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia, minat atau 
keinginan adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.

c. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan 
dan kelemahan yang dimiliki. Target, arah dan intensitas konsep diri pada 
dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Target konsep diri biasanya orang 
tetapi bisa juga institusi seperti sekolah. Arah konsep diri bisa positif atau 
negatif, dan intensitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinum, 
yaitu mulai dari rendah sampai tinggi.

d. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau 
perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Selanjutnya 
dijelaskan bahwa sikap mengacu pada suatu organisasi sejumlah keyakinan 
sekitar objek spesifik atau situasi, sedangkan nilai mengacu pada 

                                                          
20 Daryanto, Op. Cit., h. 117-118.
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keyakinan. Target nilai cenderung menjadi ide, target nilai juga berupa 
sesuatu seperti sikap dan perilaku. Arah nilai dapat positif dan dapat 
negatif. Selanjutnya intensitas nilai dapat dikatakan tinggi atau rendah 
tergantung pada situasi dan nilai yang diacu.

e. Moral berkaitan dengan perasaan salah salah atau benar terhadap 
kebahagiaan orang lain atau perasaan terhadap tindakan yang dilakukan 
diri sendiri. Moral juga sering dikaitkan dengan keyakinan agama 
seseorang, yaitu keyakinan akan perbuatan yang berdosa dan berpahala. 
Jadi moral berkaitan dengna prinsip, nilai dan keyakinan seseorang. Ranah 
afektif lain yang penting adalah: (1) kejujuran: peserta didik harus belajar 
menghargai kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain, (2) integritas: 
peserta didik harus meningkatkan diri pada kode nilai, misalnya moral dan 
artistik, (3) adil: peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang 
mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan, dan (4) 
kebebasan: peserta didik harus yakin bahwa negara yang demokratis 
memberi kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada 
semua orang.21

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran 

berbagai mata pelajaran Pendidikan Agama adalah sebagai berikut:

a. Sikap terhadap materi pelajaran agama. Murid perlu memiliki sikap positif 
terhadap materi pelajaran agama. Dengan sikap positif dalam diri murid
akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi 
motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran agama yang 
diajarkan.

b. Sikap terhadap guru agama. Murid perlu memiliki sikap positif terhadap 
guru agama. Murid yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru agama 
akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, 
Murid yang memiliki sikap negatif terhadap guru agama akan sukar 
menyerap materi pelajaran agama yang diajarkan oleh guru agama tersebut.

c. Sikap terhadap proses pembelajaran. Murid juga perlu memiliki sikap 
positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses 
pembelajaran disini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodelogi, 
dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang 
menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar 
murid, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

d. Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan 
dengan suatu materi pelajaran.

                                                          
21 Kunandar, Op. Cit., h. 108-111.
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e. Sikap berhubungan dengan kompetensi afektif lintas kurikulum yang 
relevan dengan mata pelajaran.22

4. Kelebihan dan Kelemahan Penilaian Sikap

Kelebihan dari penilaian sikap adalah:

a. Dapat dilakukan bersamaan dengan proses belajar mengajar.
b. Dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui hasil kerja 

peserta didik.
c. Dapat mengetahui faktor penyebab berhasil tidaknya proses pembelajaran 

peserta didik.
d. Mengajak peserta didik bersikap jujur.
e. Mengajak peserta didik menjalankan tugasnya supaya tepat waktu.
f. Sikap peserta didik terhadap pelajaran dapat diketahui.
g. Dapat mengetahui faktor-faktor keterbatasan peserta didik.
h. Dapat melihat karakter peserta didik sehingga kendala yang muncul dapat 

diatasi.
i. Peserta didik akan termotivasi untuk terus berbenah diri karena kreativitas 

sangat dituntut.
j. Dapat meredam egoisme individu setelah diberi tahu sikapnya.
k. Peserta didik dapat lebih bertanggung jawab pada tugasnya.
l. Peserta didik bisa bekerja sama dan saling menghargai antarteman.

Sedangkan kelemahan dari penilaian sikap adalah:

a. Sulit dilakukan pengamatan pada jumlah peserta didik yang terlalu banyak.
b. Membutuhkan alat penilaian yang tepat.
c. Memerlukan waktu pengamatan yang cukup lama.
d. Menuntut profesionalisme guru karena mengamati peserta didik yang 

bervariasi.
e. Penilaiannya subjektif.
f. Kurang dapat dijadikan acuan karena sikap peserta didik dapat berubah-

ubah.
g. Terlalu banyak format yang melelahkan guru, perlu persiapan yang 

lengkap.
h. Sulit mengadopsi sikap peserta didik yang beragam.
i. Sulit menyamakan persepsi karena latar belakang yang berbeda.
j. Sikap peserta didik yang kurang terbuka menyulitkan penilaian.
k. Sangat tergantung situasi yang sedang dialami peserta didik sehingga 

hasilnya berpeluang berbeda.
                                                          

22 Mulyadi, Op. Cit., h. 96-97.
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l. Jawaban peserta didik sulit diuji kejujurannya.
m. Guru lebih menanggapi peserta didik yang aktif saja yang kurang aktif 

kurang terpantau.
n. Kadang tidak sejalan dengan intelegensinya.23

C. Kriteria Penilaian Sikap

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah 

afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. 

Ranah afektif menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima jenjang, yaitu: (1) receiving (2) 

responding (3) valuing (4) organization (5) characterization by evalue or calue 

complex. Ciri-ciri ranah penilaian afektif yaitu pemikiran atau perilaku harus

memiliki dua kriteria untuk diklasifikasikan sebagai ranah afektif. Pertama, perilaku 

melibatkan perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku 

seseorang. Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan 

target. Intensitas menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan 

lebih kuat dari yang lain, misalnya cinta lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian 

orang kemungkinan memiliki perasaan yang lebih kuat dibanding yang lain. Arah 

perasaan berkaitan dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang 

menunjukkan apakah perasaan itu baik atau buruk. Misalnya senang pada pelajaran 

dimaknai positif, sedangkan kecemasan dimaknai negatif. Bila intensitas dan arah 

perasaan ditinjau bersama-sama, maka karakteristik afektif berada dalam suatu skala 

yang kontinum. Target mengacu pada objek, aktivitas, atau ide sebagai arah dari 

perasaan.

                                                          
23 Kunandar, Op. Cit., h. 114.
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Sedangkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi instrumen penilaian sikap 

adalah sebagai berikut:

1) Mengukur aspek sikap (bukan aspek kognitif atau psikomotor) yang tuntut 
pada kompetensi inti dan kompetensi dasar.

2) Sesuai dengan kompetensi yang akan diukur.
3) Memuat sikap atau indikator sikap yang dapat diobservasi.
4) Mudah atau feasible untuk digunakan.
5) Dapat merekam sikap peserta didik. 24

D. Prosedur Penilaian Sikap

Dalam penilaian sikap memiliki tahapan-tahapan yang harus diperhatikan. 

Beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan penilaian sikap adalah 

sebagai berikut:

1) Menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik.
2) Menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada 

peserta didik.
3) Melakukan pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik selama 

pembelajaran di dalam kelas atau selama sikap tersebut ditampilkan.
4) Menemukan dan mengenali berbagai indikator kunci pada rubrik penilaian 

yang menunjukkan capaian sikap peserta didik.
5) Melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik.
6) Membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik penilaian.
7) Menentukan tingkat capaian sikap peserta didik.
8) Menarik kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap.

Guru hendaknya menyampaikan umpan balik hasil observasi kepada peserta 

didik. Pemberian umpan balik berdasarkan hasil observasi harus memenuhi beberapa 

kriteria berikut ini:

1) Umpan balik yang disampiakan kepada peserta didik berdasarkan hasil 
observasi.

2) Umpan balik disampaikan dengan bahasa yang jelas.

                                                          
24 Ibid., h. 122.
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3) Umpan balik disampaikan secara lisan melalui konferensi atau secara 
tertulis dan bersifat konstruktif (mendidik).

4) Umpan balik diharapkan mampu memotivasi peserta didik untuk 
meningkatkan sikapnya.25

E. Teknik Penilaian Sikap

Guru melakukan penilaian sikap melalui teknik: (1) observasi atau 

pengamatan perilaku dengan alat lembar pengamatan atau observasi, (2) penilaian 

diri, (3) penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik, (4) jurnal, 

dan (5) wawancara dengan alat panduan atau pedoman wawancara (pertanyaan-

pertanyaan) langsung. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri dan 

penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik dan pada wawancara 

berupa daftar pertanyaan. Dalam melakukan penilaian kompetensi sikap spiritual dan 

sosial harus mengacu pada indikator yang dirinci dari Kompetensi Dasar (KD) dari 

kompetensi inti spiritual dan sosial yang ada di kerangka dasar dan struktur 

kurikulum untuk setiap jenjang dari dasar sampai menengah. Oleh karena itu, guru 

harus merinci setiap KD dari kompetensi inti menjadi indikator pencapaian 

kompetensi sikap spiritual dan sosial yang nantinya akan dinilai oleh guru dalam 

bentuk perilaku peserta didik sehari-hari.26

Secara teknis penilaian ranah afektif dilakukan melalui dua hal yaitu: a) 

laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket anonim, b) 

pengamatan sistematis oleh guru terhadap sikap siswa dan perlu lembar pengamatan. 

                                                          
25 Ibid., h.123.
26 Ibid., h. 115.
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Teknik-teknik penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut.

1. Observasi

a. Pengertian Observasi

Secara umum, pengertian observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan 

keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran 

pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah 

laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam 

situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Observasi dapat mengukur 

atau menilai hasil dan proses belajar.27

b. Perencanaan Penilaian Kompetensi Sikap melalui Observasi

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam merencanakan penilaian sikap 

melalui observasi adalah sebagai berikut:

1) Menentukan kompetensi terkait sikap yang akan dinilai melalui observasi.
2) Menentukan komponen sikap yang akan dinilai apakah terkait kognitif, 

afektif atau konatif.
3) Menyusun indikator tampilan sikap yang diharapkan sesuai dengan 

kompetensi yang akan diukur.
4) Merencanakan waktu penilaian, apakah selama proses pembelajaran atau 

diakhir pembelajaran.
5) Memilih teknik penilaian yang sesuai dengan indikator sikap yang akan 

diukur.
6) Menyusun rubrik penilaian sikap yang berupa kriteria, kunci yang 

menunjukkan capaian indikator.

                                                          
27 Anas Sudijono, Op. Cit, h. 76.
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7) Merencanakan teknis pencatatan sikap apakah dalam bentuk check list, 
deskripsi ataupun kualifikasi (misalnya: baik, sedang, kurang) dari 
tampilan sikap peserta didik.

8) Menyususn lembar observasi untuk mencatat tampilan sikap peserta didik.
9) Menyusun tugas jika diperlukan. Tugas digunakan untuk tampilan sikap 

peserta didik yang dapat direncanakan dan/atau dikondisikan untuk dapat 
ditampilkan oleh peserta didik.28

2. Penilaian Diri

a. Pengertian Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian 

kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian diri (self assessment) adalah suatu 

teknik penilaian dimana peserta diidk diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan 

dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya.29

b. Langkah-langkah Penilaian Diri

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Oleh 

karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-

langkah sebagai berikut:

1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai.
2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar 

tanda cek, atau skala penilaian.
4) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri.
5) Guru mengkaji hasil penilaian untuk mendorong peserta didik supaya 

senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif.

                                                          
28 Kunandar, Op. Cit., h. 121.
29 Nik Haryati, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Alfabeta, 

2011), h. 139.
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6) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian 
terhadap penilaian diri.

7) Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan 
penilaian diri berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap spiritual dan 
sosial dari peserta didik.

8) Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui 
penilaian diri.30

3. Penilaian Antarpeserta Didik atau Penilaian Antarteman

a. Pengertian Penilaian Antarpeserta Didik

Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun 

sikap sosial dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai satu sama lain. 

Instrumen yang digunakan bisa berupa lembar penilaian antarpeserta didik dalam 

bentuk angket atau kuesioner. Penilaian antarpeserta didik menuntut keobjektifan dan 

rasa tanggung jawab dari peserta didik, sehingga menghasilkan data yang akurat.31

b. Langkah-langkah Penilaian Antarpeserta Didik

Penilaian antarpeserta didik dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan 

objektif. Oleh karena itu, penilaian antarpeserta didik oleh peserta didik di kelas perlu 

dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan digunakan 
dalam penilaian antar peserta didik.

2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam penilaian 
antarpeserta didik.

3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar 
tanda cek, atau skala penilaian.

4) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian antarpeserta didik secara 
objektif.

                                                          
30 Kunandar, Op. Cit., h. 134.
31 Ibid., h. 140.
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5) Guru mengkaji hasil penilaian untuk mendorong peserta didik supaya 
senantiasa melakukan penilaian antapeserta didik secara cermat dan 
objektif.

6) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian 
terhadap penilaian antarpeserta didik.

7) Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan 
penilaian antarpeserta didik berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap 
spiritual dan sosial dari peserta didik.

8) Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui 
penilaian antarpeserta didik.32

4. Jurnal

a. Pengertian Penilaian dengan 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. Guru hendaknya memiliki catatan-catatan 

khusus tentang sikap spiritual dan sikap sosial. Catatan-catatan tersebut secara tertulis 

dan dijadikan dokumen bagi guru untuk melakukan pembinaan dan bimbingan 

terhadap peserta didik. Jurnal yang berisi catatan-catatan peserta didik sebaiknya 

dibuat per peserta didik. Catatan-catatan kelemahan atau kekurangan peserta didik 

berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

upaya-upaya pembinaan dan bimbingan. Dengan demikian, akan terjadi perubahan 

sikap dan perilaku dari peserta didik secara bertahap. Sementara itu, catatan-catatan 

peserta didik yang berkaitan dengan kekuatan atau keunggulan dari peserta didik 

dilakukan pendampingan dan pengembangan, sehingga kekuatan atau keunggulan 

tersebut berkembang lebih baik lagi seiring dengan peningkatan kematangan dari 

                                                          
32 Ibid., h. 144-145.
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peserta didik tersebut. Guru hendaknya memiliki profil setiap peserta didik yang 

memuat catatan-catatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari. Dengan 

demikian, guru dapat memantau dan memonitor perkembangan sikap dan perilaku 

peserta didik dari waktu ke waktu secara objektif.33

b. Langkah-langkah Penilaian Menggunakan Jurnal

Penilaian dengan menggunakan jurnal dilakukan berdasarkan kriteria yang 

jelas dan objektif. Oleh karena itu, penilaian dengan menggunakan jurnal di kelas 

perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai melalui 
penilaian dnegan menggunakan jurnal.

2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam penilaian 
dengan menggunakan jurnal.

3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa aspek positif dan negatif apa 
yang mau dimasukkan ke jurnal atau pengolahan hasil penilaian dengan 
jurnal.

4) Mencatat kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam buku catatan harian 
secara cermat dan teliti.

5) Guru mengkaji hasil penilaian dengan jurnal data dan catatan-catatan 
peserta didik cermat dan objektif.

6) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian 
terhadap penilaian dengan menggunakan jurnal.

7) Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan jurnal 
berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial 
dari peserta didik.

8) Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui 
wawancara.34

                                                          
33 Ibid., h. 147.
34 Ibid., h. 151-152.
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5. Wawancara

a. Pengertian Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang dilakukan secara bertatap 

muka (face to face) bertujuan untuk menjaring data dan informasi murid dengan jalan 

bertanya secara lisan dan langsung kepada sumber data (murid) ataupun kepada orang 

lain. Wawancara merupakan teknik penilaian dengan cara guru melakukan 

wawancara terhadap peserta didik menggunakan pedoman atau panduan wawancara 

berkaitan dengan sikap spiritual dan sikap sosial tertentu yang ingin digali dari 

peserta didik. Dalam melakukan wawancara guru terlebih dahulu membuat pedoman 

atau panduan wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada 

peserta didik. pertanyaan ini bisa diajukan ketika pembelajaran berlangsung atau 

setelah selesai pembelajaran. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi.35

b. Langkah-langkah Penilaian Menggunakan Wawancara

Penilaian dengan menggunakan wawancara dilakukan berdasarkan kriteria 

yang jelas dan objektif. Oleh karena itu, penialain dengan menggunakan wawancara 

di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai melalui 
penilaian dengan menggunakan wawancara.

2) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan dalam penilaian 
dengan menggunakan wawancara.

3) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, pedoman 
wawancara, atau pengolahan hasil penilaian dengan wawancara.

4) Mengolah data hasil penilaian dengan wawancara.

                                                          
35 Mulyadi, Op. Cit., h. 63.
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5) Membuat kesimpulan terhadap hasil penilaian dengan menggunakan 
wawancara berkaitan dengan pencapaian kompetensi sikap spiritual dan 
sosial dari peserta didik.

6) Melakukan tindak lanjut dengan mengacu pada hasil penilaian melalui 
wawancara.36

                                                          
36 Kunandar, Op. Cit., h. 156.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam upaya mengumpulkan data dan menganalisis data maka peneliti

menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang 

permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan 

keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah implementasi teknik 

penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Bandar Lampung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, menurut Denzin dan Lincoln 

mengartiakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar 

alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan 

jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Selain pengertian yang dikemukakan di 

atas, ada juga yang mengartikan bahwa Penelitian kualitatif merupakan penelitian

yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan 

pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang khusus.1

                                                          
1 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.
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Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka 

dalam penelitian ini peneliti meggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian 

kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau 

subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan 

karakteristik objek yang diteliti secara tepat.2 Dengan metode yang digunakan 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga 

tergambar dengan jelas bagaimanakah implementasi teknik penilaian sikap pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang beralamat di 

Jalan Beo No. 134 Kelurahan Tanjung Agung Raya Kecamatan Kedamaian Kota 

Bandar Lampung. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan 

selesai.

C. Penentuan Subjek dan Objek Penelitian

Penentuan subjek dan objek adalah usaha pennetuan sumber data, artinya 

darimana data penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 

adalah guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah implementasi teknik 

penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung.
                                                          

2 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 174.
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D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data-data atau informasi dalam suatu penelitian. Metode 

pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan dengan sistematis atau fenomena-fenomena yang diteliti. Pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya 

peristiwa, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi 

langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diselidiki.3

Dengan metode ini, peneliti akan melakukan pengamatan langsung bagaimana 

implementasi teknik penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung.

2. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpul informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri 

utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee). Untuk memperoleh 

informasi yang tepat dan objektif setiap interviewer harus mampu menciptakan 

hubungan baik dengan interviewee atau responden atau mengadakan raport ialah 
                                                          

3 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 151.



48

suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerja sama, 

bersedia menjawab pertanyaan dan memberi data sesuai dengan pikiran dan keadaan 

yang sebenarnya.4

Peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yang menerapkan teknik penilaian sikap untuk 

mengetahui sejauh mana guru mengimplementasikan teknik penilaian sikap pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan 

pihak lain yang peneliti rasa perlu dimintai keterangannya untuk mendukung dan 

memperjelas data-data yang peneliti peroleh dengan metode lain seperti metode 

observasi dan dokumentasi.

3. Metode Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain yaitu metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa metode dokumentasi dapat 

diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan 

transkip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dengan metode dokumentasi yang 

diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.5

                                                          
4 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 165.
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 274.
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Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data-data yang tidak 

didapatkan dengan cara observasi dan wawancara. Metode dokumentasi ini peneliti

gunakan untuk melengkapi data-data yang peneliti butuhkan misalnya memperoleh 

data mengenai sejarah berdirinya SMP Negeri 5 Bandar Lampung, sarana prasarana, 

data peserta didik dan guru SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan sebagainya.

E. Uji Keabsahan Data

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui 

maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti 

dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab (tidak ada jarak 

lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek 

kembali apakah data yang telah diberikan selama ini merupakan data yang sudah 

benar atau tidak. Bila data yang diperoleh selama ini setelah dicek kembali pada 

sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan 

pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti 

kebenarannya.6

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 
                                                          

6 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 369-370.
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peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu 

ibarat kita mengecek pengerjaan soal-soal ujian, atau meneliti kembali tulisan dalam 

makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan 

ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan, 

maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang 

apa yang diamati.7

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai 

contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang perilaku murid, maka 

pengumpulan data dan pengujian data yang telah diperoleh dapat dilakukan 

ke guru, teman murid yang bersangkutan dan orang tuanya. Data dari 

ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti penelitian 

kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang 

sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data 

yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data tersebut.
                                                          

7 Ibid., h. 370-371.
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Gambar 1. Triangulasi dengan tiga sumber data

b. Triangulasi Teknik. Untuk menguji kredibilitas data digunakan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

atau dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan 

diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, 

untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Gambar 2. Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data

c. Triangulasi Waktu. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat 

narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data 

TemanGuru

Orang tua

Wawancara Observasi

Dokumentasi
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yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian 

kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

dengan wawancara, observasi, dokumentasi atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan 

kepastian datanya.8

Gambar 2. Triangulasi dengan tiga waktu pengumpulan data

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil 

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang 

interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-

alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, handycam, alat 

rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung penelitian, sebaiknya data-data 

yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, 

sehingga dapat lebih dipercaya.9

                                                          
8 Ibid., h. 372-374.
9 Ibid., h. 375.
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F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, data dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis data berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.10

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu secara teliti dan rinci serta segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-

hal penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data juga berarti sebagai sebuah proses 

pemilihan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis 

menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data mengenai analisis implementasi teknik penilaian sikap pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung dengan 

cara sedemikian rupa dapat ditarik kesimpulan dan kemudian diverifikasi. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 
                                                          

10 Ibid., h. 335.
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mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks dan bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.11

3. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih berisfat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang akan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan 

demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 
                                                          

11 Ibid., h. 341.
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masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah 

dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan interaktif, hipotesis 

atau teori.12

                                                          
12 Ibid., h. 345.
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BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum SMP Negeri 5 Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat SMP Negeri 5 Bandar Lampung

Berdasarkan surat MENDIKBUD No. 0632/01/1997 tanggal 31 Desember 

1977 SMP Negeri 4 Tanjung Karang secara definisif mulai 1 april 1977 memiliki 

gedung sendiri di pinggir timur Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Tanjung 

Karang Timur Kota Bandar Lampung. Seiring berjalannya waktu, SMP Negeri 4 

Tanjung Karang mengalami beberapa perubahan nama dan sekarang menjadi SMP 5 

Bandar Lampung. Bangunan sekolah berdiri diatas tanah seluas 5000 m2. Pada awal 

berdiri bangunan SMP Negeri 5 Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan Beo No. 

134 ini terdiri dari 10 ruang belajar, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang 

tata usaha, 1 ruang keterampilan, 1 ruang laboraturium, 1 ruang bimbingan 

penyuluhan, 1 ruang perpustakaan, 1 ruang gudang dan 7 kamar kecil. 

Sejak berdirinya hingga tahun 1989 kepala sekolah dijabat oleh Bapak 

Muhammad dan digantikan oleh Bapak Asmani sampai tahun 1996. Tahun 1996-

1997 oleh Ibu Sriyati. Tahun 1997-1999 oleh Bapak Zamzani Nurdin. Tahun 2000-

2004 dipimpin oleh Bapak Drs. Norma Sitepu, tahun 2004 hingga 31 Juli 2007

dipimpin oleh Bapak Manan Zami Usman, dan mulai tanggal 1 Agustus 2007 hingga 

tanggal 1 Oktober tahun 2009 dijabat oleh Bapak Drs. Maslin Silaban. Dan dari 

tanggal 1 Oktober 2009 dijabat oleh Bapak Ahmad Syafei, M.Pd. Dalam 
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perkembangannya SMP Negeri 5 Bandar Lampung mengalami banyak sekali 

kemajuan baik sarana maupun prasarananya. Hal tersebut selain dikarenakan 

mendapat subsidi dari pemerintah juga mendapat dukungan dari orang tua/wali murid 

melalui komite sekolah. Badan yang dibentuk untuk menunjang proses belajar 

mengajar di SMP Negeri 5 Bandar Lampung. 

2. Visi dan Misi SMP Negeri 5 Bandar Lampung

Visi dari SMP Negeri 5 Bandar Lampung adalah mewujudkan SMP Negeri 5 

Bandar Lampung menjadi sekolah yang berkualitas, menghasilkan siswa yang 

bertaqwa, berprestasi, berbudaya dan terampil. SMP Negeri 5 Bandar Lampung

memiliki misi yaitu di antaranya adalah: a. Melaksanakan proses pendidikan yang 

bermutu, efektif dan efisien; b. Mewujudkan lulusan yang bertaqwa, berprestasi, 

berbudaya dan terampil; c. mewujudkan standar proses pembelajaran yang aktif, 

kreatif, inovatif dan menyenangkan; d. Mengimplementasikan Manajemen Berbasis 

Sekolah (MBS) dalam pengelolaan sekolah; e. Melaksanakan pengembangan 

pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki komitmen dan kompetisi yang 

tinggi; f. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan Standar Nasional; 

g. Meningkatkan hubungan dan kerjasama yang harmonis baik vertikal maupun 

horizontal; h. Melaksanakan pembinaan kesiswaan secara intensif melalui kegiatan 

OSIS dan Ekstrakurikuler untuk mendorong peningkatan prestasi siswa di bidang 

akademik dan non akademik; i. Menciptakan lingkungan sekolah yang Aman, Sehat, 

Rindang dan Indah (ASRI).
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3. Fasilitas SMP Negeri 5 Bandar Lampung

Sebagai pusat administrasi dan proses belajar mengajar, sampai saat ini SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung memiliki satu unit gedung permanen milik sendiri yang 

dilengkapi dengan ruang kelas dan ruang lainnya. Berdasarkan dokumentasi SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung dan observasi yang peneliti lakukan, SMP Negeri 5 

Bandar Lampung memiliki fasilitas di antaranya: ruang kelas, ruang kepala sekolah, 

ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, perpustakaan, laboratorium 

IPA, laboratorium komputer, laboratorium bahasa, mushola, kantin, ruang koperasi, 

ruang BP, UKS, ruang OSIS, sanggar pramuka, ruang organisasi siswa, ruang 

penjaga sekolah, ruang MGMP, toilet guru dan toilet siswa. Semua ruangan tersebut 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. (Lihat tabel 2)

Tabel 2
Fasilitas SMP Negeri 5 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017

No Fasilitas Jumlah

1 Ruang Kelas 19

2 Ruang Kepala Sekolah 1

3 Ruang Wakil Kepala Sekolah 1

4 Ruang Guru 1

5 Ruang Tata Usaha 1

6 Perpustakaan 1

7 Laboratorium IPA 1
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8 Laboratorium Komputer 2

9 Laboratorium Bahasa 1

10 Mushola 1

11 Kantin 1

12 Ruang BP 1

13 UKS 1

14 Ruang OSIS 1

15 Sanggar Pramuka 1

16 Ruang Organisasi Siswa 7

17 Ruang Penjaga Sekolah 2

18 Ruang MGMP 1

19 Ruang Koperasi 1

20 Toilet Guru 2

21 Toilet Siswa 11

Total 58

Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 5 Bandar Lampung, T.P. 2016/2017

4. Organisasi SMP Negeri 5 Bandar Lampung

Adapun guru dan staf tata usaha di SMP Negeri 5 Bandar Lampung dapat 

dilihat pada tabel 3 di bawah ini:
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Guru dan staf tata usaha di SMP Negeri 5 Bandar Lampung berjumlah 88 

guru dengan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Terdapat 7 guru yang 

memiliki latar belakang pendidikan S2, terdapat 66 guru yang memiliki latar 

belakang pendidikan, terdapat 2 guru yang memiliki latar belakang pendidikan D2, 

terdapat 1 guru yang memiliki latar belakang D1, terdapat 6 guru yang memiliki latar 

belakang PGSMTP, dan terdapat 1 guru yang memiliki latar belakang pendidikan 

KPAA. SMP Negeri 5 Bandar Lampung juga terdapat 8 guru mata pelajaran yang 

tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

5. Data Siswa SMP Negeri 5 Bandar Lampung

SMP Negeri 5 Bandar Lampung memiliki siswa yang tersebar pada kelas VII, 

VIII dan IX. Perincian jumlah siswa SMP Negeri 5 Bandar Lampung adalah sebagai 

berikut:

Tabel 4
Daftar Jumlah Siswa SMP Negeri 5 Bandar Lampung T.P 2016/2017

NO KELAS
JENIS KELAMIN

TOTAL
LAKI-LAKI PEREMPUAN

1 VII 205 245 450

2 VIII 167 225 392

3 IX 154 173 327

JUMLAH 516 630 1169

Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 5 Bandar Lampung, T.P. 2016/2017
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B. Penyajian Data

Penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik yang meliputi 

aspek menerima atau memerhatikan, merespons atau menanggapi, menilai atau 

menghargai, mengorganisasi atau mengelola, dan berkarakter. Dalam kurikulum 2013 

sikap dibagi menjadi dua, yakni sikap spiritual dan sikap sosial. Bahkan kompetensi 

sikap masuk menjadi kompetensi inti, yakni kompetensi inti 1 (KI 1) untuk sikap 

spiritual dan kompetensi inti 2 (KI 2) untuk sikap sosial. Dalam kurikulum 2013 

kompetensi sikap, baik sikap spiritual (KI 1) maupun sikap sosial (KI 2) tidak 

diajarkan dalam Proses Belajar Mengajar (PBM). Artinya kompetensi sikap spiritual 

dan sosial meskipun memiliki kompetensi dasar (KD), tetapi tidak dijabarkan dalam 

materi atau konsep yang harus diajarkan kepada peserta didik melalui PBM yang 

terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Namun 

kompetensi sikap spiritual dan sosial harus terimplementasikan dalam PBM melalui 

pembiasaan dan keteladanan yang ditunjukkan oleh peserta didik dalam keseharian.

Hal ini disebabkan sikap, baik sikap spiritual maupun sikap sosial itu tidak 

dalam konteks untuk diajarkan, tetapi untuk diimplementasikan atau diwujudkan 

dalam tindakan nyata oleh peserta didik. Oleh karena itu, sikap spiritual dan sikap 

sosial harus muncul dalam tindakan nyata peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, 

maka pencapaian kompetensi sikap tersebut harus dinilai oleh guru secara 

berkesinambungan dengan menggunakan instrumen tertentu. Dalam penelitian ini, 

yang akan menjadi subfokus penelitian peneliti adalah kriteria, prosedur dan teknik 
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penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung.

1. Kriteria Penilaian Sikap

Adapun kriteria dalam penilaian sikap yaitu pertama, perilaku melibatkan 

perasaan dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang.

Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. Intensitas 

menyatakan derajat atau kekuatan dari perasaan. Beberapa perasaan lebih kuat dari 

yang lain, misalnya cinta lebih kuat dari senang atau suka. Sebagian orang 

kemungkinan memiliki perasaan yang lebih kuat dibanding yang lain. Arah perasaan 

berkaitan dengan orientasi positif atau negatif dari perasaan yang menunjukkan 

apakah perasaan itu baik atau buruk. Misalnya senang pada pelajaran dimaknai 

positif, sedangkan kecemasan dimaknai negatif. Bila intensitas dan arah perasaan 

ditinjau bersama-sama, maka karakteristik afektif berada dalam suatu skala yang 

kontinum. Target mengacu pada objek, aktivitas, atau ide sebagai arah dari perasaan.

Peneliti menanyakan kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Apakah peserta didik di kelas VII-G 

ada yang tidak memenuhi kriteria penilaian sikap dalam proses pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam dan bagaimana kriteria yang muncul oleh peserta didik 

tersebut serta bagaimana solusinya. Berikut jawabannya: “iya ada. Terdapat beberapa 

anak yang sepertinya kurang tertarik dengan pelajaran saya. Bisa dilihat dari 

kehadirannya atau disaat saya memberikan pertanyaan terkait materi pelajaran ada 

siswa yang tidak merespon atau bahkan menjadi pengganggu di kelas/tukang ngobrol 
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di saat proses pembelajaran berlangsung. Dari situ bisa dilihat bahwa siswa tersebut 

kurang tertarik dengan pelajaran ini. Ya paling saya beri tanda atau saya tulis 

namanya siapa yang terlihat kurang menyukai pelajaran ini, nanti dijadikan pedoman 

dalam hasil penilaian sikapnya.”1

Berdasarkan observasi yang peneliti amati, memang benar di saat proses 

pembelajaran berlangsung terdapat peserta didik yang menjadi pengganggu di kelas, 

tidak merespon bahkan terkesan malas-malasan dalam mengikuti pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini guru memperhatikan peserta didik yang 

malas dalam mengikuti pelajarannya kemudian guru mencatat nama peserta didik 

tersebut di buku pegangan guru.

2. Prosedur Penilaian Sikap

Adapun tahapan-tahapan atau prosedur yang harus dilakukan oleh guru dalam 

melaksanakan penilaian sikap adalah sebagai berikut:

a. Menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik.
b. Menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada 

peserta didik.
c. Melakukan pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik selama 

pembelajaran di dalam kelas atau selama sikap tersebut ditampilkan.
d. Menemukan dan mengenali berbagai indikator kunci pada rubrik penilaian 

yang menunjukkan capaian sikap tersebut.
e. Melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik.
f. Membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik penilaian.
g. Menentukan tingkat capaian sikap peserta didik.
h. Menarik kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap.

                                                          
1 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 02 November

2017.
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Dari sejumlah prosedur di atas, sebagaian telah dilaksanakan oleh guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung dan sebagian 

yang lain belum dilaksanakan oleh guru secara maksimal. Berikut ini adalah uraian

prosedur penilaian sikap yang dilakukan oleh guru Pendidikan Agama Islam di SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung:

a. Menyampaikan Kompetensi Sikap yang Perlu Dicapai Peserta Didik

Terkait dengan prosedur penilaian sikap yang pertama, yaitu menyampaikan 

kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik, maka peneliti telah melakukan 

wawancara dengan Ibu Erwina Mutiara Sari, M.Pd., yang merupakan guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung, 

di mana peneliti menanyakan apakah sebelum melaksanakan penilaian sikap beliau 

terlebih dahulu menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik, 

dan hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut: “iya, sebelum masuk materi, 

saya sampaikan kompetensi sikap dari materi tersebut. Saya sampaikan, mereka 

menyimak di buku cetaknya.” 2

Keterangan yang sama juga peneliti peroleh melalui wawancara dengan 

seorang siswa kelas VII-G yang merupakan anak didik dari Ibu Erwina, peneliti

menanyakan hal yang sama kepada siswa tersebut dan berikut ini adalah jawabannya: 

“Bu Erwina ya diawal materi pelajaran menyampaikan kompetensi sikap, yang ada di 

buku cetak itu. Kita disuruh lihat buku sambil nyimak, Bu Erwina yang bacain.”3

                                                          
2 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 2017.
3 Isna Safitri, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 31 Mei 2017.
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Berdasarkan keterangan yang peneliti peroleh, kemudian juga diperkuat 

dengan hasil observasi langsung yang peneliti lakukan di kelas VII-G, di mana pada 

saat itu, sebelum masuk ke dalam materi pelajaran, peneliti mendengar beliau 

menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik, maka berdasarkan 

data-data tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa guru telah menyampaikan 

kompetensi sikap sebelum melaksanakan pembelajaran kepada siswa di kelas, 

sehingga siswa tahu tujuan dari pembelajaran dan tahu sikap apa yang harus mereka 

miliki setelah pembelajaran. Melihat hal ini, maka peneliti meyakini bahwa langkah 

awal pelaksanaan prosedur penilaian sikap telah dilaksanakan dengan baik oleh guru.

b. Menyampaikan Kriteria Penilaian dan Indikator Capaian Sikap kepada 
Peserta Didik

Kemudian, masih berkaitan dengan prosedur penilaian sikap, tahapan yang 

kedua yaitu menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada 

peserta didik. Berkaitan dengan hal ini, peneliti sudah melakukan wawancara dengan 

guru yang sama, di mana peneliti menanyakan apakah beliau menyampaikan kriteria 

penilaian dan indikator capaian sikap kepada peserta didik, dan hasil wawancara 

tersebut adalah: “kriteria penilaian dan indikator capaian tertera di buku pelajaran, di 

buku cetak dari sekolah, jadi siswa baca di buku yang sudah ada”.4

Keterangan yang sama juga peneliti peroleh melalui wawancara dengan 

seorang siswa kelas VII-G yang merupakan anak didik dari Ibu Erwina, peneliti

menanyakan hal yang sama kepada siswa tersebut dan berikut ini adalah jawabannya: 

                                                          
4 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 2017.
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“Kalau dalam menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian Bu Erwina gak 

nyampein bu, kayaknya sih udah ada di buku cetak tapi saya jarang baca kriteria dan 

indikator itu.”5

Berdasarkan keterangan tersebut, juga berdasarkan hasil observasi langsung 

yang peneliti lakukan yaitu pada saat itu peneliti tidak mendengar beliau 

menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada peserta didik di 

kelas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa indikator capaian sikap peserta didik 

yang telah ada di buku siswa seharusnya diulas kembali oleh guru, karena belum 

tentu siswa membaca kriteria penilaian dan indikator capaian sikap peserta didik di 

buku tersebut. Tahapan ini belum dijalankan secara maksimal oleh guru, sehingga 

guru perlu memperbaikinya dengan menyampaikan kepada peserta didik mengenai

kriteria penilaian dan indikator capaian sikap peserta didik.

c. Melakukan Pengamatan terhadap Tampilan Sikap Peserta Didik Selama 
Pembelajaran di dalam Kelas atau Selama Sikap Ditampilkan

Kemudian, tahapan selanjutnya dalam prosedur penilaian sikap yaitu 

pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik selama pembelajaran di dalam 

kelas atau selama sikap itu ditampilkan. Peneliti telah mengajukan pertanyaan kepada 

beliau apakah beliau mengamati tampilan sikap peserta didik selama pembelajaran di 

dalam kelas atau selama sikap itu ditampilkan, dan berikut ini adalah hasil jawaban 

pertanyaan tersebut: “ iya, saya lakukan pengamatan sikap yang muncul dari siswa 

saat proses pembelajaran, saat saya menyampaikan materi dan siswa memberikan 

                                                          
5 Isna Safitri, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 31 Mei 2017.
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tanggapan, saat kerja kelompok di kelas juga saya amati mana siswa yang aktif dan 

mana yang pasif atau kerjaannya hanya mainan dan ngobrol saja. Saat itu saya 

mengamati sikap siswa.”6

Keterangan yang sama juga peneliti peroleh melalui wawancara dengan 

seorang siswa kelas VII-G yang merupakan anak didik dari Ibu Erwina, peneliti

menanyakan hal yang sama kepada siswa tersebut dan berikut ini adalah jawabannya: 

“Kurang tau juga bu, tapi kalau kami lagi berdiskusi atau kerja kelompok Bu Erwina 

keliling liat-liat di setiap kelompok, mungkin waktu itu Bu Erwina ngamatin.”7

Berdasarkan keterangan tersebut, dan berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lakukan di kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung, yaitu guru 

melakukan pengamatan pada saat proses pembelajaran berlangsung daan pada saat 

peserta didik sedang berdiskusi atau kerja kelompok di kelas. Guru keliling ke setiap 

kelompok mengamati peserta didik yang aktif dan pasif. Maka peneliti dapat 

menjelaskan bahwa guru telah melakukan pengamatan sikap kepada peserta didik

ketika pembelajaran berlangsung. tahapan ini telah dilakukan oleh guru dengan cukup 

baik.

d. Menemukan dan Mengenali Berbagai Indikator Kunci pada Rubrik 
Penilaian yang Menunjukkan Capaian Sikap.

Tahapan yang keempat dalam prosedur penilaian sikap adalah menemukan 

dan mengenali berbagai indikator kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan 

capaian sikap peserta didik. Berdasarkan hal itu, peneliti telah mengajukan 

                                                          
6 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 2017.
7 Isna Safitri, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 31 Mei 2017.
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pertanyaan kepada guru apakah beliau menemukan dan mengenali berbagai indikator 

kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap peserta didik, dan 

berikut jawabannya: “iya, saat itu setelah diamati nanti terlihat sikapnya. Sikap yang 

terlihat tersebut disesuaikan dengan rubriknya apakah baik, sedang atau buruk agar

bisa diberi poin.”8

Selain itu, data observasi langsung, menunjukkan bahwa melalui pengamatan 

peneliti, ada beberapa siswa bersikap baik dan aktif, ada yang bersikap pasif terkesan 

malas-malasan dalam mengikuti pelajaran, dan guru juga menemukan dan mengenali 

berbagai indikator kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap 

tersebut, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa setelah mengamati peserta didik

saat memberikan materi pembelajaran, guru kemudian menemukan sikap yang sesuai 

dengan rubrik, dalam menemukan sikap yang ditampilkan peserta didik telah 

dilakukan dengan cukup baik oleh guru, ketika pembelajaran berlangsung guru 

melihat sikap-sikap yang muncul pada siswa.

e. Melakukan Pencatatan terhadap Tampilan Sikap Peserta Didik

Selanjutnya, tahapan selanjutnya dalam prosedur penilaian sikap yaitu 

melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik. Berdasarkan hal 

tersebut peneliti telah melakukan wawancara di mana peneliti menanyakan apakah 

beliau melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik, dan hasil 

wawancara tersebut adalah sebagai berikut: “kalau dicatat secara detail ya tidak juga, 

hanya nama siswa diberi tanda, yang sikapnya baik deberi tanda plus (+), yang tidak 
                                                          

8 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 2017.
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baik diberi tanda minus (-), lalu yang bersikap biasa biasa saja tidak saya beri tanda, 

nanti nilainya standar saja, tapi itu termasuk sudah saya catat. Saya mencatatnya 

dengan cara seperti itu karena keterbatasan waktu yang ada.”9

Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil observasi langsung yang 

dilakukan oleh peneliti, di mana saat itu peneliti melihat beliau melakukan pencatatan 

terhadap tampilan sikap peserta didik dengan cara menandai nama peserta didik

dengan tanda plus (+) dan minus (-). Maka, peneliti dapat menjelaskan bahwa 

pencatatan tampilan sikap peserta didik yang dilakukan oleh guru walaupun belum 

secara mendalam tetapi sudah dilakukan dengan cara yang sederhana namun tetap 

objektif. Tahapan ini telah dilakukan dengan cukup baik, namun tetap saja seharusnya 

pencatatan dilakukan secara lebih mendalam agar hasil penilaian sikap ini lebih 

objektif lagi.

f. Membandingkan Tampilan Sikap Peserta Didik dengan Rubrik Penilaian

Kemudian peneliti menanyakan lagi kepada guru terkait dengan tahapan yang

keenam dalam pelaksanaan penilaian sikap melalui teknik observasi yaitu 

membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik penilaian, maka peneliti

telah menanyakan hal tersebut dan berikut hasil wawancara dengan peneliti: 

“Tampilan sikap dari siswa kan sudah dilihat dan kemudian diberi tanda di nama 

                                                          
9 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 2017.
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siswa masing-masing, saya lihat tanda yang ada, lalu saya bandingkan dengan melihat 

rubrik penilaian.”10

Keterangan tersebut juga diperkuat dengan hasil observasi peneliti yang 

menunjukkan bahwa guru membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan 

rubrik penilaian dengan cara melihat kembali nama peserta didik yang diberi tanda 

pada saat proses pembelajaran. Guru membandingkan tampilan sikap peserta didik 

denga rubrik penilaian tersebut di meja guru. Maka berdasarkan data tersebut, peneliti

dapat menjelaskan bahwa guru sudah membandingkan tampilan sikap dengan rubrik 

penilaian, melalui tanda yang ada di nama peserta didik, kemudian guru 

membandingkan sikap yang muncul atau terlihat dari tanda tersebut dengan rubrik 

penilaian. Tahapan ini telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh guru.

g. Menentukan Tingkat Capaian Sikap Peserta Didik

Kemudian, tahapan selanjutnya yaitu menentukan tingkat capaian sikap 

peserta didik. Keterangan yang peneliti peroleh melalui wawancara di mana peneliti

menanyakan apakah beliau menentukan tingkat capaian sikap peserta didik. jawaban 

beliau adalah sebagai berikut: “iya, melalui tanda di nama siswa, lalu setelah saya 

bandingkan dengan rubrik, kemudian saya tentukan poin capaian sikap siswa, ya 

kalau bertanda plus (+) berartikan siswa itu menunjukkan sikap yang baik, nah saya 

lihat rubrik berapa poinnya, lalu saya berikan. Begitu juga untuk bertanda minus (-) 

                                                          
10 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 

2017.
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dan yang tidak bertanda alias yang biasa biasa saja, disesuaikan poinnya dengan 

rubrik.”11

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, memang benar guru 

melakukan atau menentukan tingkat capaian sikap peserta didik dengan memberikan 

poin pada rubrik penilaian setelah membandingkan tampilan sikap peserta didik. 

Guru menentukan tingkat capaian sikap peserta didik ini melakukannya di meja guru.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa guru telah 

menentukan tingkat capaian peserta didik setelah melihat tampilan sikap lalu 

membandingkannya dengan rubrik dan memberi poin sesuai dengan rubrik. Tahapan

ini telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh guru.

h. Menarik Kesimpulan dari Pencapaian Kompetensi Sikap

Lalu, peneliti menanyakan hal yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan 

dari pencapaian kompetensi sikap peserta didik yang merupakan tahapan terakhir 

dalam penilaian sikap dengan teknik observasi. Peneliti bertanya bagaimanakah 

beliau menarik kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap peserta didik, berikut 

hasil wawancara peneliti: “dari hasil penentuan tingkat capaian sikap yang sudah saya 

bandingkan dengan rubrik tadi, nanti saya tarik kesimpulan, kalau di hitung jumlah 

poinnya tinggi, ya saya lihat rubrik lagi, masuk kriteria mana, tinggi, rendah atau 

sedang. Itulah nilai akhir sikap siswa.”12

                                                          
11 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 

2017.
12 Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 30 Mei 

2017.
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, guru sudah melakukan 

penarikan kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap peserta didik. Guru 

melakukannya di meja guru. Guru melakukan penarikan kesimpulan dari pencapaian 

kompetensi sikap peserta didik berdasarkan skor perolehan hasil perbandingan 

dengan rubrik penilaian. Kesimpulan ini yang merupakan hasil akhir nilai kompetensi 

sikap peserta didik. Dari keterangan tersebut, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa 

guru melakukan penarikan kesimpulan nilai sikap siswa berdasarkan skor perolehan 

hasil perbandingan dengan rubrik. Kesimpulan ini yang merupakan hasil akhir nilai 

kompetensi sikap siswa. Maka tahapan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh guru.

Kemudian untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, peneliti selanjutnya 

melakukan wawancara dengan beberapa peserta didik kelas VII-G. Peneliti

menanyakan pertanyaan berkaitan dengan rambu-rambu pelaksanaan teknik penilaian 

sikap observasi. Berikut ini adalah keterangan yang peneliti peroleh.

“Kalau penilaian sikap ya dilakuin sama Bu Erwina, tapi kita gak tau bu kapan 

dinilainya. Ya mungkin pas di kelas. Tapi gak tau juga. Bu Erwina ya diawal materi 

pelajaran nyampein tujuan pembelajaran sama tujuan sikap juga, yang ada di buku 

cetak itu. Kita disuruh lihat buku sambil nyimak, Bu Erwina yang bacain. Ya kita tau 

kalau ada penilaian sikap, tapi ya itu gak tau gimana Bu Erwina nilainya. Kapan 

nilainya. Kita mah di kelas ya belajar aja. Tapi biasanya kalau kita gak macem-

macem nilainya baik aja rata-rata B nilainya.”13

                                                          
13 Gladys Rahyuni, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 31 Mei 2017.
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Hasil wawancara tersebut, kemudian peneliti jadikan pedoman untuk 

melakukan observasi, apakah benar tahapan atau prosedur penilaian sikap telah 

diterapkan di dalam kelas oleh guru. Peneliti melakukan observasi langsung terhadap 

pelaksanaan prosedur dalam penilaian sikap yang dilakukan oleh Ibu Erwina Mutiara 

Sari, M.Pd. selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII-G SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung. Hasil observasi yang dapat peneliti lihat saat ikut beliau 

mengajar di kelas untuk melakukan pengamatan adalah sebagai berikut:

1) Peneliti mendengar beliau menyampaikan kompetensi sikap yang perlu 

dicapai oleh peserta didik.

2) Peneliti tidak mendengar beliau menyampaikan kriteria penilaian dan 

indikator capaian sikap kepada peserta didik.

3) Saat pelajaran berlangsung guru melakukan pengamatan terhadap tampilan 

sikap peserta didik selama pembelajaran di dalam kelas atau selama sikap 

tersebut ditampilkan.

4) Melalui pengamatan peneliti, ada beberapa peserta didik yang bersikap 

baik, aktif dan ada juga yang bersikap pasif tekesan malas-malasan 

mengikuti pelajaran, dan beliau juga menemukan dan mengenali berbagai 

indikator kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap 

tersebut.

5) Peneliti melihat beliau melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap 

peserta didik dengan cara menandai nama peserta didik dengan tanda plus

(+) dan minus (-)
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Di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung, kelima tahapan itu saja yang 

peneliti lihat telah diterapkan. Kemudian setelah pembelajaran selesai, ternyata beliau 

melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu yang ke 6, 7 dan 8. Beliau melanjutkannya di 

meja beliau di ruang guru.

6) Beliau membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik 

penilaian.

7) Beliau menentukan tingkat capaian sikap peserta didik.

8) Beliau menarik kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap tersebut lalu 

menghasilkan nilai akhir sikap peserta didik.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari dokumentasi, dalam mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII, ada enam aspek yang diamati, keenam 

aspek sikap yang diamati tersebut terperinci sebagai berikut:

Tabel 5
Aspek Sikap Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas VII

Aspek Sikap yang Diamati

1. SIKAP SPIRITUAL (Menjalankan Ajaran Islam)
1.1. Menjalankan ibadah tepat waktu
1.2. Berdoa dalam melakukan kegiatan
1.3. Bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu
1.4. Mengucap salam diawal dan diakhir presentasi

2. SIKAP JUJUR
2.1. Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan 
2.2. Tidak menjadi plagiat dalam mengerjakan tugas
2.3. Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya
2.4. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki

3. SIKAP DISIPLIN
3.1. Datang sekolah tepat waktu
3.2. Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah
3.3. Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang 
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ditentukan
3.4. Mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar

4. SIKAP TANGGUNG JAWAB
4.1. Melaksanakan tugas individu dengan baik
4.2. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan
4.3. Tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti
4.4. Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan

5. SIKAP PEDULI
5.1. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat
5.2. Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya
5.3. Dapat menerima kekurangan orang lain
5.4. Dapat memaafkan kesalahan orang lain

6. SIKAP SANTUN
6.1. Menghormati orang yang lebih tua
6.2. Tidak berkata-kata kotor, kasar dan takabur
6.3. Mengucapkan terima kasih atas bantuan orang lain
6.4. Meminta ijin ketika akan keluar atau masuk ruangan

7. SIKAP PERCAYA DIRI
7.1. Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
7.2. Tidak mudah putus asa
7.3. Berani presentasi di depan kelas
7.4. Berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan

Sumber: Aplikasi pengolahan nilai guru  SMPN 5 BL, T.P. 2016/2017

3. Teknik Penilaian Sikap

Guru melakukan penilaian sikap melalui teknik: (1) observasi atau 

pengamatan perilaku dengan alat lembar pengamatan atau observasi, (2) penilaian 

diri, (3) penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik, (4) jurnal, 

dan (5) wawancara dengan alat panduan atau pedoman wawancara (pertanyaan-

pertanyaan) langsung. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri dan 

penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik dan pada wawancara 

berupa daftar pertanyaan. Dalam melakukan penilaian kompetensi sikap spiritual dan 
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sosial harus mengacu pada indikator yang dirinci dari Kompetensi Dasar (KD) dari 

kompetensi inti spiritual dan sosial yang ada di kerangka dasar dan struktur 

kurikulum untuk setiap jenjang dari dasar sampai menengah. Oleh karena itu, guru 

harus merinci setiap KD dari kompetensi inti menjadi indikator pencapaian 

kompetensi sikap spiritual dan sosial yang nantinya akan dinilai oleh guru dalam 

bentuk perilaku peserta didik sehari-hari. Secara teknis penilaian ranah afektif 

dilakukan melalui dua hal yaitu: a) laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan 

dengan pengisian angket anonim, b) pengamatan sistematis oleh guru terhadap sikap 

siswa dan perlu lembar pengamatan.

Terkait teknik penilaian sikap, peneliti menanyakan kepada guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Erwina Mutiara Sari, M.Pd. Apa saja 

teknik yang digunakan dalam penilaian sikap peserta didik dan bagaimana 

pelaksanaannya. Berikut jawaban beliau: “dalam penilaian sikap saya hanya 

menggunakan teknik observasi dengan menggunakan instrumen rating scale yang 

disertai rubrik atau menggunakan lembar pengamatan. Saya melakukan pengamatan 

di dalam kelas. Di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung saya 

mengamati dengan berkeliling menghampiri masing-masing kelompok diskusi.”14

Berdasarkan observasi langsung yang peneliti lakukan, di dalam kelas guru 

melakukan pengamatan pada saat peserta didik berdiskusi atau kerja kelompok. Guru 

berkeliling menghampiri tiap-tiap kelompok sambil membawa lembar observasi yang 

                                                          
14Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 02 November

2017.
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terdapat di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru juga mengamati 

murid yang aktif dan yang pasif atau terkesan malas-malasan dan menjadi 

pengganggu di dalam kelas dalam mengikuti pelajaran. Guru memberikan tanda plus

(+) pada siswa yang aktif dan guru memberikan tanda minus (-) pada murid yang 

pasif atau terkesan malas-malasan dan menjadi pengganggu di kelas.

Kemudian peneliti menanyakan lagi terkait teknik penilaian sikap. Peneliti 

menanyakan mengapa guru hanya menggunakan satu teknik penilaian sikap yaitu 

teknik observasi, mengapa penilaian diri, penilaian antarteman, wawancara dan jurnal 

tidak di laksanakan. Padahal di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) di 

poin penilaian tidak hanya terdapat lembar observasi saja tetapi juga terdapat lembar 

penilaian diri. Berikut jawaban beliau: “saya menggunakan teknik observasi karena 

teknik observasi teknik yang umum digunakan. Soal penilaian diri, lembar penilaian 

diri di RPP tersebut kan perlu di fotokopi dan dibagikan kepada masing-masing siswa 

dan membutuhkan waktu lagi, sedangkan waktunya sudah habis untuk berdiskusi 

atau kerja kelompok. Kalau soal penilaian antarteman saya belum pernah 

menggunakan teknik itu jadi kurang memahami bentuk instrumennya seperti apa. 

Kalau untuk jurnal, itu perlu pengamatan kepada tiap siswa secara detail karena perlu 

pencatatan detail terhadap tampilan sikap dari masing-masing siswa baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas dan perlu pengamatan yang ekstra sehingga cukup rumit 

untuk dilakukan. Kalau wawancara saya lakukan tapi tidak semua siswa, saya 

memanggil siswa yang bisa dikatakan paling rajin dan pintar di kelas, saya 
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menanyakan soal teman-temannya misalnya kenapa si A berkelahi, kenapa si B 

tukang ngobrol dan sebagainya.”15

C. Analisis Data

Analisis data dimaksudkan sebagai proses menelaah hasil penelitian terutama 

untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang bagaimana implementasi criteria, 

prosedur dan teknik penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMP Negeri 5 Bandar Lampung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian 

di kelas VII-G dan yang menjadi fokus penelitian yaitu implementasi penilaian sikap.

Setelah mendapatkan data-data yang lengkap mengenai implementasi 

penilaian sikap oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung, selanjutnya peneliti akan menganalisis data-data tersebut untuk 

kemudian akan peneliti tarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

1. Kriteria Penilaian Sikap

Menurut Kunandar dalam bukunya yang berjudul Penilaian Autentik 

(Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013), yang menjadi 

kriteria dalam penilaian sikap yaitu pertama, perilaku melibatkan perasaan dan emosi 

seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang. Kriteria lain yang 

termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan target. 

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa peserta didik yang kurang 

tertarik dengan pelajaran Pendidikan Agama Islam. Guru menilai kriteria peserta 

                                                          
15Erwina Mutiara Sari, Wawancara dengan Peneliti, SMPN 5 Bandar Lampung, 02 November

2017.
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didik terhadap kriteria perasaan suka atau tidak suka dilihat dari kehadirannya, dalam 

hal merespon pelajaran dan menjadi pengganggu di kelas.

Berdasarkan observasi yang peneliti amati, memang benar di saat proses 

pembelajaran berlangsung terdapat peserta didik yang menjadi pengganggu di kelas, 

tidak merespon bahkan terkesan malas-malasan dalam mengikuti pelajaran 

Pendidikan Agama Islam. Dalam hal ini guru memperhatikan peserta didik yang 

malas dalam mengikuti pelajarannya kemudian guru mencatat nama peserta didik 

tersebut di buku pegangan guru. Dalam hal menentukan kriteria penilaian sikap 

terhadap peserta didik telah diimplementasikan dengan baik oleh guru

2. Prosedur Penilaian Sikap

Menurut Kunandar dalam bukunya yang berjudul Penilaian Autentik 

(Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013), tahapan-

tahapan atau prosedur penilaian sikap yang adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik.
2. Menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada 

peserta didik.
3. Melakukan pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik selama 

pembelajaran di dalam kelas atau selama sikap tersebut ditampilkan.
4. Menemukan dan mengenali berbagai indikator kunci pada rubrik penilaian 

yang menunjukkan capaian sikap tersebut.
5. Melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik.
6. Membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik penilaian.
7. Menentukan tingkat capaian sikap peserta didik.
8. Menarik kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap.

Berikut ini adalah analisis data hasil wawancara dan observasi peneliti

mengenai tahapan-tahapan atau prosedur penilaian sikap.
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a. Menyampaikan Kompetensi Sikap yang Perlu Dicapai Peserta Didik

Dalam penilaian sikap, prosedur yang pertama guru harus menyampaikan 

kompetensi sikap yang perlu dicapai oleh peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung bahwa 

sebelum masuk materi, guru menyampaikan kompetensi sikap dari materi yang akan 

diajarkan atau guru menyuruh peserta didik membaca di buku cetak mereka atau guru 

menyampaikan kompetensi sikap, peserta didik menyimak di buku cetaknya.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati dalam menyampaikan 

kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta didik, guru Pendidikan Agama Islam 

SMP Negeri 5 Bandar Lampung sudah melakukan rambu ini. Sebelum materi 

pembelajaran dimulai, guru menyampaikan kompetensi sikap yang harus dicapai 

peserta didik dengan cara membacakan yang ada di buku cetak dan peserta didik 

menyimak yang disampaikan oleh guru. Melihat hal ini, maka peneliti meyakini 

bahwa prosedur awal penilaian sikap telah dilaksanakan dengan baik oleh guru.

b. Menyampaikan Kriteria Penilaian dan Indikator Capaian Sikap kepada 
Peserta Didik

Tahapan atau prosedur yang kedua yaitu guru harus menyampaikan kriteria 

penilaian dan indikator capaian sikap kepada peserta didik. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 

Bandar Lampung, dalam menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian 

sikap kepada peserta didik ini sudah tertera dalam buku pelajaran Pendidikan Agama 

Islam kelas VII sehingga peserta didik dapat membacanya.
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Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, peneliti tidak mendengar 

guru menyampaikan kriteria dan indikator capaian sikap peserta didik. Setelah guru 

menyampaikan kompetensi sikap yang harus dicapai oleh peserta didik, guru 

langsung memberikan materi atau memulai proses pembelajaran. Prosedur ini belum 

dijalankan secara maksimal oleh guru, sehingga guru perlu memperbaikinya dengan 

menyampaikan kepada peserta didik mengenai kriteria penilaian dan indikator 

capaian sikap peserta didik.

c. Melakukan Pengamatan terhadap Tampilan Sikap Peserta Didik Selama 
Pembelajaran di dalam Kelas atau Selama Sikap Ditampilkan

Prosedur penilaian sikap selanjutnya yaitu guru harus melakukan pengamatan 

terhadap tampilan sikap peserta didik selama pembelajaran di dalam kelas atau 

selama sikap tersebut ditampilkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 5 Bandar Lampung, guru melakukan 

pengamatan sikap yang muncul dari peserta didik saat proses pembelajaran. Dengan 

cara, saat guru menyampaikan materi dan peserta didik memberi tanggapan, saat 

peserta didik berdiskusi atau kerja kelompok, saat itu guru mengamati sikap peserta 

didik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, beliau melakukan 

pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik selama pembelajaran di dalam 

kelas atau selama sikap tersebut ditampilkan. Pada saat peserta didik berdiskusi guru 

keliling melihat masing-masing kelompok. Maka hal ini telah sesuai dengan 
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ketentuan prosedur penilaian sikap. Prosedur ini telah dilakukan oleh guru dengan

cukup baik.

d. Menemukan dan Mengenali Berbagai Indikator Kunci pada Rubrik 
Penilaian yang Menunjukkan Capaian Sikap

Pada prosedur penilaian sikap kali ini adalah menemukan dan mengenali 

berbagai indikator kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap 

peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh guru 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, selama proses 

pengamatan akan terlihat sikap peserta didik. Kemudian sikap yang terlihat tersebut 

disesuaikan dengan rubriknya, setelah itu sikap peserta didik tersebut masuk kriteria 

yang baik, sedang atau buruk agar bisa diberi poin.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, ada beberapa peserta didik 

yang memiliki sikap baik, aktif, ada juga yang bersikap pasif dan terkesan malas-

malasan mengikuti pelajaran, dan guru juga menemukan dan mengenali berbagai 

indikator kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap tersebut.

Maka peneliti dapat menjelaskan bahwa setelah mengamati peserta didik saat 

memberikan materi pembelajaran, guru kemudian menemukan sikap yang sesuai 

dengan rubrik, dalam menemukan sikap yang ditampilkan peserta didik telah 

dilakukan dengan cukup baik oleh guru, ketika pembelajaran berlangsung guru 

melihat sikap-sikap yang muncul pada siswa.
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e. Melakukan Pencatatan terhadap Tampilan Sikap Peserta Didik

Guru harus melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, guru tidak mencatat 

secara mendalam, nama peserta didik hanya diberi tanda, yang sikapnya baik diberi 

tanda plus (+), yang tidak baik diberi tanda minus (-), ada juga yang tidak diberi tanda 

menandakan bahwa sikap peserta didik tersebut biasa-biasa saja.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, peneliti melihat bahwa guru 

melakukan pencatatan terhadap tempilan sikap peserta didik dengan cara memberi 

tanda plus (+) dan minus (-) di buku catatannya. Guru tidak melakukan pencatatan 

secara mendalam hal ini dikarenakan jumlah peserta didik dalam satu kelas 45 peserta 

didik begitupun jumlah peserta didik di kelas VII-G dimana peneliti melakukan 

penelitian di kelas tersebut. Sehingga guru terlalu sulit untuk mengamati dan 

melakukan pencatatan secara mendalam kepada masing-masing peserta didik.

Namun, guru melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik meskipun 

tidak secara mendalam tapi dapat dikatakan guru sudah cukup baik dalam 

menerapkan prosedur ini.

f. Membandingkan Tampilan Sikap Peserta Didik dengan Rubrik Penilaian

Guru mampu membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik 

penilaian. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh guru mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, tampilan 

sikap dari peserta didik yang sudah diberi tanda oleh guru di masing-masing nama 
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peserta didik, guru melihat kembali tanda yang ada kemudian guru membandingkan 

dengan melihat rubrik penilaian.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, setelah selesai pelajaran, 

guru membandingkan tampilan sikap peserta didik di meja guru dengan melihat 

rubrik penilaian. Maka berdasarkan data tersebut, peneliti dapat menjelaskan bahwa 

guru sudah membandingkan tampilan sikap dengan rubrik penilaian, melalui tanda 

yang ada di nama peserta didik, kemudian guru membandingkan sikap yang muncul 

atau terlihat dari tanda tersebut dengan rubrik penilaian. Prosedur ini telah 

dilaksanakan dengan cukup baik oleh guru.

g. Menentukan Tingkat Capaian Sikap Peserta Didik

Guru mampu menentukan tingkat capaian sikap peserta didik. Berdasarkan 

hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, setelah guru membandingkan dengan 

rubrik penilaian, guru menentukan poin capaian sikap peserta didik. Kalau yang 

bertanda plus (+) berarti peserta didik tersebut menunjukkan sikap yang baik, 

kemudian guru melihat rubrik penilaian dan memberikan poin atau skor yang cocok 

buat peserta didik tersebut. Begitu juga untuk yang bertanda minus (-) dan yang tidak 

diberi tanda, disesuaikan poinnya dengan rubrik penilaian.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, mguru melakukan atau 

menentukan tingkat capaian sikap peserta didik dengan memberikan poin pada rubrik 

penilaian setelah membandingkan tampilan sikap peserta didik. Guru menentukan 

tingkat capaian sikap peserta didik ini melakukannya di meja guru. Berdasarkan 
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keterangan tersebut, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa guru telah menentukan

tingkat capaian peserta didik setelah melihat tampilan sikap lalu membandingkannya 

dengan rubrik dan memberi poin sesuai dengan rubrik. Prosedur ini telah 

dilaksanakan dengan cukup baik oleh guru.

h. Menarik Kesimpulan dari Pencapaian Kompetensi Sikap

Guru harus menarik kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap. 

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan oleh guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, dari hasil penentuan 

tingkat capaian sikap yang sudah guru bandingkan dengan rubrik penilaian, kemudian 

guru menarik kesimpulan dengan cara menghitung jumlah poinnya. Apabila jumlah 

poinnya tinggi guru melihat rubrik penilaian lagi, masuk kriteria yang mana, tinggi, 

rendah atau sedang. Itulah nilai akhir sikap peserta didik.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti amati, guru sudah melakukan 

penarikan kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap peserta didik. Guru 

melakukannya di meja guru. Guru melakukan penarikan kesimpulan dari pencapaian 

kompetensi sikap peserta didik berdasarkan skor perolehan hasil perbandingan 

dengan rubrik penilaian. Kesimpulan ini yang merupakan hasil akhir nilai kompetensi 

sikap peserta didik. Dari keterangan tersebut, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa 

guru melakukan penarikan kesimpulan nilai sikap siswa berdasarkan skor perolehan 

hasil perbandingan dengan rubrik. Kesimpulan ini yang merupakan hasil akhir nilai 

kompetensi sikap siswa. Maka prosedur ini telah dilaksanakan dengan baik oleh guru.
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Berdasarkan hasil analisis tiap tahapan atau prosedur penilaian sikap, maka 

selanjutnya dapat dianalisis keseluruhan impelementasi prosedur penilaian sikap 

sebagai berikut:

Bahwa, dari delapan tahapan atau prosedur penilaian sikap yang ada, guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII-G, Ibu Erwina Mutiara Sari, 

M.Pd., telah melaksanakan: 1) Menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai 

peserta didik, 2) Melakukan pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik 

selama pembelajaran di kelas atau selama sikap tersebut ditampilkan, 3) Menemukan 

dan mengenali berbagai indikator kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan 

capaian sikap tersebut, 4) Melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta 

didik, 5) Membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik penilaian, 6) 

Menentukan tingkat capaian sikap peserta didik, dan 7) Menarik kesimpulan dari 

pencapaian kompetensi sikap dengan baik. Namun, satu langkah penerapan teknik 

observasi yaitu menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap kepada 

peserta didik belum diterapkan secara maksimal oleh guru.

Sehingga, hasil analisis akhir dari implementasi prosedur penilaian sikap yaitu 

guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam telah menerapkan 7 dari 8 rambu-

rambu penilaian sikap melalui teknik observasi dengan baik. Maka, dapat 

disimpulkan prosedur penilaian sikap yang dilakukan oleh Ibu Erwina Mutiara Sari, 

M.Pd. selaku guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Bandar 

Lampung telah diimplementasikan dengan baik dan hasil nilai yang diperoleh siswa 

dari penilaian sikap ini bisa dipertanggung jawabkan.
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4. Teknik Penilaian Sikap

Guru melakukan penilaian sikap melalui teknik: (1) observasi atau 

pengamatan perilaku dengan alat lembar pengamatan atau observasi, (2) penilaian 

diri, (3) penilaian “teman sejawat” (peer evaluation) oleh peserta didik, (4) jurnal, 

dan (5) wawancara dengan alat panduan atau pedoman wawancara (pertanyaan-

pertanyaan) langsung. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri dan 

penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (rating scale) yang 

disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik dan pada wawancara 

berupa daftar pertanyaan. Secara teknis penilaian ranah afektif dilakukan melalui dua 

hal yaitu: a) laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket 

anonim, b) pengamatan sistematis oleh guru terhadap sikap siswa dan perlu lembar 

pengamatan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait teknik penilaian sikap, guru 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu Ibu Erwina Mutiara Sari, M.Pd., dalam 

penilaian sikap guru hanya menggunakan teknik observasi dengan menggunakan 

instrumen rating scale yang disertai rubrik atau menggunakan lembar pengamatan.. 

Penilaian diri tidak dilaksanakan oleh guru dikarenakan kurangnya waktu untuk 

melaksanakan penilaian diri. Penilaian antarteman tidak dilaksanakan oleh guru 

dikarenakan guru sebelumnya tidak pernah menggunakan teknik tersebut dalam 

penilaian sikap sehingga guru kurang mengerti bentuk instrumen dari penilaian sikap 

teknik penilaian antar teman. Penialaian sikap dalam teknik jurna tidak dilaksanakan 

oleh guru karena perlu pengamatan yang ekstra baik di dalam kelas maupun di luar 



91

kelas, perlu mengamati peserta didik satu persatu dan mencatat perilaku yang muncul 

kepada masng-masing peserta didik. Guru melakukan wawancara tidak ke semua 

peserta didik yang guru ajar, tetapi guru hanya memanggil peserta didik yang dirasa 

pintar dan rajin di kelas. Guru menanyai atau mewawancarai tekait perilaku negatif 

yang muncul oleh teman-temannya seperti berkelahi, pengganggu di kelas dan 

sebagainya.

Berdasarkan observasi langsung yang peneliti lakukan, di dalam kelas

memang benar guru hanya melaksanakan teknik observasi. Guru melakukan 

pengamatan pada saat peserta didik berdiskusi atau kerja kelompok. Guru berkeliling 

menghampiri tiap-tiap kelompok sambil membawa lembar observasi yang terdapat di 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Guru juga mengamati murid yang 

aktif dan yang pasif atau terkesan malas-malasan dan menjadi pengganggu di dalam 

kelas dalam mengikuti pelajaran. Guru memberikan tanda plus (+) pada siswa yang 

aktif dan guru memberikan tanda minus (-) pada murid yang pasif atau terkesan 

malas-malasan dan menjadi pengganggu di kelas.
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BAB V

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung

dan menganalisis data hasil penelitian, maka peneliti dapat menarik kesimpulan dari 

hasil penelitian ini, yaitu:

1. Kriteria dalam penilaian sikap yang pertama, perilaku melibatkan perasaan 

dan emosi seseorang. Kedua, perilaku harus tipikal perilaku seseorang.

Kriteria lain yang termasuk ranah afektif adalah intensitas, arah, dan 

target. Dalam kriteria penilaian sikap pada saat proses pembelajaran 

berlangsung terdapat peserta didik yang terkesan malas-malasan dalam 

mengikuti pelajaran atau terlihat beberapa peserta didik kurang tertarik 

terhadap pelajaran Pendidikan Agama Islam. Jadi, dalam kriteria intesitas 

serta perilaku melibatkan perasaan dan emosi seseorang tidak muncul oleh 

beberapa peserta didik.

2. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII-G SMP Negeri 

5 Bandar Lampung telah menerapkan prosedur penilaian sikap. Dalam 

prosedur penilaian sikap terdapat 8 tahapan atau prosedur yang harus 

dilakukan oleh guru. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

Kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung, telah menerapkan 7 dari 8 

rambu-rambu penilaian sikap melalui teknik observasi, antara lain sebagai 
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berikut: 1) Menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai peserta 

didik. 2) Melakukan pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik 

selama pembelajaran di dalam kelas atau selama sikap tersebut 

ditampilkan. 3) Menemukan dan mengenali berbagai indikator kunci pada 

rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap peserta didik. 4) 

Melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta didik. 5) 

Membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik penilaian. 6) 

Menentukan tingkat capaian sikap peserta didik. 7) Menarik kesimpulan 

dari pencapaian kompetensi sikap. Guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam di kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung belum 

menerapkan satu prosedur secara maksimal yaitu menyampaikan kriteria 

penilaian dan indikator capaian sikap kepada peserta didik dikarenakan 

kritera penilaian dan indikator capaian sikap tersebut sudah tertera di buku 

peserta didik sehingga peserta didik dapat membaca kriteria penilaian dan 

indikator capaian sikap di bukunya.

3. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di kelas VII-G SMP Negeri 

5 Bandar Lampung dalam teknik penilaian sikap, guru hanya 

menggunakan teknik observasi. Teknik lain seperti penialaian diri, 

penilaian antarteman dna jurnal tidak dilaksanakan oleh guru dikarena 

kurangnya kefektifan waktu, guru kurang memahami bentuk instrumennya 

dan butuh pengamatan yang lebih atau ekstra. Guru juga melaksanakan 
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wawancara tetapi tidak mewawancari satu persatu peserta didik. Hanya 

mewawancari peserta didik yang dirasa pintar dan rajin di kelas.

Implementasi penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di 

kelas VII-G SMP Negeri 5 Bandar Lampung meskipun guru belum menggunakan

semua teknik dan satu prosedur belum diterapkan secara maksimal, tetapi dalam 

implementasi penilaian sikap yang dilakukan oleh guru dapat dikatakan cukup baik 

sehingga hasil dari penilaian sikap bisa dijadikan hasil nilai sikap spiritual dan sikap 

sosial peserta didik yang dapat dipertanggung jawabkan.

B. Saran-Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik penialain sikap pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam oleh guru dalam penilaian sikap telah 

diimplementasikan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan guru serta situasi 

dan kondisi yang dihadapi. Namun, masih ada hal-hal yang harus diperhatikan lagi. 

Karena itu, peneliti mengajukan saran pemikiran antara lain:

1. Kepada kepala sekolah SMP Negeri 5 Bandar Lampung, lebih 

memperhatikan guru-gurunya khususnya guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dalam penerapan penilaian sikap peserta didik karena mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam berperan penting dalam menciptakan 

akhlakul karimah terhadap peserta didik. Guru yang belum secara 

maksimal menerapkan penilaian sikap perlu melakukan pelatihan 

peningkatan kompetensi guru karena dalam kurikulum 2013 saat ini 

penilaian sikap (attitude) yang diutamakan.
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2. Kepada guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII-G SMP 

Negeri 5 Bandar Lampung, hendaknya melakukan penilaian sikap semakin 

baik dan benar sesuai dengan pedoman yang ada juga dengan berusaha 

menggunakan teknik penilaian sikap yang lain dalam proses penilaian 

sikap karena teknik-teknik penilaian sikap yang lain itu seperti teknik 

penilaian diri, penilaian antarteman, dan teknik jurnal dapat membantu 

guru dalam menilai sikap siswa lebih mendalam lagi sehingga hasil dari 

penilaian sikap tersebut semakin objektif.

3. Kepada peserta didik di SMP Negeri 5 Bandar Lampung, untuk selalu 

berperilaku yang menjalankan ajaran agama Islam, jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli, santun dan percaya diri tidak hanya ketika pelajaran di mana 

terjadi proses penilaian sikap tetapi juga menerapkan sikap-sikap tersebut 

dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat.

4. Kepada orang tua dari peserta didik SMP Negeri 5 Bandar Lampung, 

diharapkan dapat memberikan pengawasan terhadap siswa di luar rumah 

dan senantiasa berkoordinasi dengan guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam sebagai timbal balik antara orang tua dan guru untuk 

mengetahui tindak lanjut apa yang akan dilakukan terhadap sang anak.

C. Penutup 

Peneliti mengucap syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan taufik, 

hidayat, serta rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dan 

mengucapkan terima kasih juga memberi penghargaan yang setinggi-tingginya 
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kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan 

ketulusan dan kerendahan hati peneliti berharap semoga skripsi dapat bermanfaat 

baik bagi peneliti khususnya dan bagi kalangan dunia pendidikan pada umumnya.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih banyak 

kekeliruan dan kekurangan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik 

yang sekiranya bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya peneliti berharap diri memohon petunjuk dan kekuatan semoga 

dalam pembuatan skripsi ini mendapat Ridho dari Allah SWT., dan dapat menjadi 

sumbangan pemikiran guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Aamiin ya robbal ‘alamin.
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KERANGKA WAWANCARA

Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam kelas VII yaitu Ibu Erwina Mutiara Sari. Pertanyaan-

pertanyaan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah nilai sikap siswa-siswi di sekolah ini?
2. Apasaja yang dinilai dari seorang siswa untuk melihat sikapnya?
3. Bagaimana cara Ibu menilai sikap seorang siswa?
4. Teknik apasaja yang Ibu gunakan saat melakukan penilaian sikap terhadap 

siswa?
5. Bagaimana langkah-langkah penilaian sikap siswa yang bapak lakukan 

dengan teknik tersebut?
6. Kapan penilaian sikao siswa Ibu laksanakan?
7. Dimanasajakah perilaku siswa dinilai? (di dalam kelas saja ataukah 

perilaku/sikap di luar kelas juga dinilai?)
8. Adakah kendala-kendala yang Ibu temukan dalam melakukan penilaian 

sikap?
9. Bagaimanakah Ibu mengatasi kendala-kendala tersebut?
10. Bagaimanakah tindak lanjut dari hasil penilaian sikap siswa?

Berkaitan dengan implementasi teknik penilaian sikap observasi lebih mendalam, 

berikut pertanyaan yang peneliti ajukan kepada guru mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan juga kepada siswa:

1. Sebelum melaksanakan penilaian sikap apakah Ibu menyampaikan kompetensi 
sikap yang perlu dicapai peserta didik?

2. Apakah Ibu menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian sikap 
kepada peserta didik?

3. Apakah Ibu melakukan pengamatan terhadap tampilan sikap peserta didik 
selama pembelajaran di dalam kelas atau selama sikap itu ditampilkan?

4. Apakah saat pengamatan Ibu menemukan dan mengenali berbagai indikator 
kunci pada rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap peserta didik?

5. Apakah Ibu melakukan pencatatan terhadap tampilan siikap peserta didik?
6. Apakah Ibu membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik 

penilaian?
7. Apakah Ibu menentukan tingkat capaian sikap peserta didik?
8. Bagaimanakah Ibu menarik kesimpulan dan pencapaian kompetensi sikap 

peserta didik?



KERANGKA DOKUMENTASI

Peneliti akan mengumpulkan data-data terkait dengan beberapa hal, di antaranya 

adlah sebagai berikut?

A. Berkaitan dengan sekoalh

1. Sejarah berdirinya SMP Negeri 5 Bandar Lampung

2. Visi dan Misi SMP Negeri 5 Bandar Lampung

3. Keadaan Guru SMP Negeri 5 Bandar Lampung

4. Keadaan Siswa SMP Negeri 5 Bandar Lampung

5. Prestasi Sekolah

6. Sarana dan Prasarana Sekolah

B. Berkaitan dengan proses penilaian sikap pada mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam

1. Daftar nilai sikap spiritual siswa

2. Daftar nilai sikap sosial siswa

3. Rumusan KI dan KD mata pelajaran Pendidikan Agama islam kelas VII

4. Aspek penilaian kompetensi sikap siswa

5. Lembar penilaian sikap teknik observasi perilaku siswa



KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN

No. Variabel Uraian Instrumen Indikator

1 Teknik Penilaian 

Sikap

Penilaian sikap dengan 

teknik observasi

Wawancara dan 

observasi

1. Menyampaikan kompetensi sikap yang perlu dicapai 

peserta didik

2. Menyampaikan kriteria penilaian dan indikator capaian 

sikap kepada peserta didik

3. Melakukan pengamatan terhadap tampilan sikap peserta 

didik selama pembelajaran di dalam kelas atau selama 

sikap tersebut ditampilkan

4. Menemukan dan mengenali berbagai indikator kunci pada 

rubrik penilaian yang menunjukkan capaian sikap tersebut

5. Melakukan pencatatan terhadap tampilan sikap peserta 

didik

6. Membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan 

rubrik penilaian

7. Menentukan tingkat capaian sikap peserta didik

8. Menarik kesimpulan dari pencapaian kompetensi sikap
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Tabel 3
Daftar Nama Guru dan Staf Tata Usaha SMP Negeri 5 Bandar Lampung

No Nama Pendidikan Jabatan No Nama Pendidikan Jabatan

1 AHMAD SYAFE’I, M.Pd.
S2 Pendidikan 
Matematika Kepala Sekolah 14

DIMAN SUPRATMAN, 
S.Pd. S1 IPA Guru IPA

2
Hj. MASITO SITORUS, 
S.Pd. S1 Bimbingan Konseling Guru BK 15 HARTATI

D2 Pendidikan Seni 
Budaya

Guru Seni 
Budaya

3 WORO WARDHANI, S.Pd. S1 Bimbingan Konseling Guru BK 16 BUDI SETIAWAN, S.Pd. S1 Penjaskes Guru Penjaskes

4 Dra. WASILA
S1 Pendiidkan Agama 
Islam

Guru PAI 17 MARDELIS PGSMTP
Guru Seni 
Budaya

5
Drs. MANAN ZAMI 
USMAN S1 Pendidikan Sejarah Guru IPS 18 SUMARLAN PGSMTP

Guru Seni 
Budaya

6 BAITI MEUTIA, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia Guru Bhs Indonesia 19 ISNAINI, S.Pd. S1 IPS Guru IPS

7 NANIWATI, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia Guru Bhs Indonesia 20

ERWINA MUTIARA 
SARI, M.Pd.

S2 Pendidikan 
Agama Islam Guru PAI

8
Dra. DWI PURWATI, 
M.Pd.

S2 Pendidikan Bahasa 
Inggris

Guru Bahasa Inggris 21 SUTATI
D2 Pendiidkan 
Bahasa Inggris 

Guru Bahasa
Inggris

9 Hj. SITI RUAINI, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Matematika

Guru Matematika 22
WALUYO SUPRIADI, 
S.Pd. M.M. S2 Manajemen

Guru 
Matematika

10 Hj. BASIAH, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia Guru Bhs Indonesia 23 NURYANI, S.Pd.

S1 Pendidikan 
Bahasa Indonesia

Guru Bhs
Indonesia

11
RAMALIA FITRIANI, 
S.Pd. S1 IPS Guru IPS 24

NOVITA SARI RUSDI, 
S.Pd. S1 IPA Guru IPA

12
RINA HERMIASTUTI, 
S.Pd.

S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia

Guru Bahasa
Indonesia

25 LENI NURSANTI, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Kewarganegaraan Guru PKn

13 TATI PURWANTI, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia

Guru Bhs Indonesia 26
SRI WAHYUNI
HIDAYAH, S.Pd.

S1 Bimibingan 
Konseling

Guru BK
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27 HADI PRAMONO PGSMTP Guru IPA 42 SULIYANA, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Bahasa Indonesia

Guru Bahasa
Lampung

28
Dra. Hj. MARIA 
MONTESORI S1 IPS Guru PKn 43 HERAWATI, S.Pd.

S1 Bimbingan 
Konseling

Guru Seni 
Budaya

29 Hj. KHODIJAH, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Matematika Guru Matematika 44 PITRIYANI, S.Pd.

S1 Pendidikan 
Bahasa Indonesia

Guru Bhs
Indonesia

30 HELMI, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia Guru Bhs Indonesia 45 SEPNI TRIANA, S.Pd.

S1 Pendidikan 
Kewarganegaraan Guru PKn

31 SUGIANTO, S.Pd. S1 Penjaskes Guru Penjaskes 46 NELLY, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Sejarah Guru IPS

32 Hj. NIRMALA, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Inggris

Guru Bahasa Inggris 47 IDA ELFIA, S.Pd. S1 IPA Guru IPA

33 NILA NALI PGSMTP
Guru Bahasa
Lampung

48
RESI IRMAYUNITA, 
S.Pd.

S1 Pendidikan 
Ekonomi

Guru IPS

34 YULIA ZAURI, S.Pd. S1 IPS Guru IPS 49 ELIS MALANA, S.Kom. S1 Komputer Guru TIK

35 ERNITA, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia

Guru BK 50 TRI MARTINI, S.Pd. S1 IPA Guru IPA

36 SOELASTRI, S.Pd. S1 IPS Guru IPS 51 EKA FITRI YANTI, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Bahasa Inggris

Guru Bahasa 
Inggris

37 SITI AISYAH, S.Pd. S1 Pendidikan Biologi Guru IPA 52 YUNITA ROSA, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Bahasa Inggris

Guru Bahasa 
Inggris

38
Hi. SYAIFUDDIN 
ZUKHRI

D1 Pendidikan 
Matematika Guru Matematika 53 SELVY MISRINA, S.Pd. S1 IPS Guru TIK

39 Dra. HERAWATI, M.PD.I
S2 Pendidikan Agama 
Islam Guru PKn 54 ROSNILAWATI, S.Pd.

S1 Bimbingan 
Konseling Guru BK

40 HARYANI, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Matematika

Guru Matematika 55 RIKA RAHAYU, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Bahasa Indonesia

Guru Bahasa 
Lampung

41
YOH. JUNI IRAWAN, 
S.Pd. M.A. S2 Magister of Art Guru Seni Budaya 56 VERA OKTARINA, S.Pd.

S1 Bimbingan 
Konseling

Guru BK
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57 SILVY OKTORA, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Matematika

Guru Matematika 73 ISTIQOMAH PGSMTP Guru TIK

58
RIDHA MARTALINA, 
S.Pd.

S1 Pendidikan Seni 
Budaya

Guru Seni Budaya 74 JUMIRIN, S.Pd. S1 Penjaskes Guru Penjaskes

59 ANNA PUTRI LIZA, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Inggris

Guru Bahasa Inggris 75 MUSLIMIN, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Agama Islam

Guru PAI

60 Hj. YUNIARTI, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Inggris

Guru Bahasa Inggris 76 ROHAYU, S.Sos. M.M. S2 Manajemen
Kepala Urusan
Tata Usaha

61
KAMARUL SYAMSI, 
S.Pd.

S1 Pendidikan 
Matematika

Guru Matematika 77 ABU BAKAR, S.Sos.
S1 Administrasi 
Negara

Staf Tata Usaha

62 ELMA YENI, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Kewarganegaraan

Guru PKn 78 Hj. SRI SUKARNI KPAA Staf Tata Usaha

63
DEWI MUTMAINAH, 
S.Pd. S1 IPA Guru IPA 79 RETNO DEWI, S.Pd. Staf Tata Usaha

64 WARGITO, S.Pd.
S1 Pendidikan Bahasa 
Inggris

Guru Bahasa Inggris 80 DENTIANI, S.Pd. Staf Tata Usaha

65 RITA PURNAMASARI PGSMTP Guru TIK 81
DIAN MAYASARI, 
A.Md. Staf Tata Usaha

66
M.A LINGGA RETNO, 
S.Pd.

S1 Pendidikan Bahasa 
Indonesia

Guru Bahasa Lampung 82
RANTI ZEFRIYANI, 
S.Pd. Staf Tata Usaha

67 NOVAYANAH, S.Pd.
S1 Pendidikan Seni 
Budaya

Guru Seni Budaya 83 RETNO UMAMI, S.Pd. Staf Tata Usaha

68 MAYA YULIKA, S.Pd S1 IPA Guru IPA 84 ROSTINA Staf Tata Usaha

69 ASWINNI, S.Ag.
S1 Pendidikan Agama 
Islam

Guru PAI 85 DIONA LISA Staf Tata Usaha

70 ABUL HAYAT PGSMTP Guru Penjaskes 86 EDY DARMAWAN Staf Tata Usaha

71 YURI SURLIA, S.Pd.
S1 Pendidikan 
Kewarganegaraan

Guru PKn 87 DEDI AGUSTIAWAN Staf Tata Usaha

72
WISNI WIDYAWATI, 
S.Pd. S1 Bimbingan Konseling Guru BK 88 AHMAD HABIBI Staf Tata Usaha

Sumber: Dokumentasi SMP Negeri 5 Bandar Lampung, T.P. 2016/2017
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DOKUMENTASI

OBSERVASI PENILAIAN SIKAP DI KELAS VII-G SMPN 5 BANDAR LAMPUNG

Guru membacakan kompetensi sikap yang harus dicapai peserta didik

Guru menjelaskan materi pembelajaran



Guru bertanya kepada peserta didik terkait materi pembelajaran

Guru melakukan pengamatan pada saat peserta didik berdiskusi menggunakan card sort



Guru memberikan penguatan dari hasil diskusi peserta didik

Peserta didik memperhatikan dan mencatat penjelasan guru
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