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KATA PENGANTAR 

Puji syukur alhamdulillah buku panduan penilaian sikap peserta didik bagi 

guru-guru PPKn telah dibuat. Panduan penilaian sikap peserta didik ini dibuat untuk 

memberikan kemudahan bagi guru-guru PPKn dalam memberikan penilaian sikap 

bagi peserta didik. Panduan penilaian sikap peserta didik ini dinyatakan sebagai 

model baru karena merupakan perpaduan dari teknik observasi dan jurnal. Dua 

teknik ini sengaja digabungkan untuk mempermudah guru-guru PPKn dalam 

memberikan penilaian sikap bagi peserta didik. 

 Kekhasan dari model baru ini adalah bahwa guru hanya mencatat hasil 

observasinya pada jurnal yang sudah disiapkan tentang perilaku ekstrem positif dan 

ekstrem negatif saja dari perilaku peserta didik sehari-harinya dengan terus menerus 

melihat perkembangannya sampai satu semester. Bisa jadi dalam kurun waktu satu 

semester terjadi perubahan-perubahan sikap peserta didik dari perilaku ekstrem 

negatif menjadi positif. Sementara itu peserta didik lain pada kelas tersebut tidak 

perlu dicantumkan, sehingga guru hanya memantau perkembangan peserta didik 

yang berperilaku positif dan negatif saja. Dari catatan satu semester tersebut, guru  

dapat memberikan penilaian sikap pada peserta didiknya baik sikap yang sangat 

baik, baik, cukup atau kurang. Dari model penilaian sikap peserta didik tersebut 

diharapkan dapat memudahkan guru dalam memberikan penilaiannya juga nilai 

sikap yang diberikan guru tersebut sangat akurat dan obyektif. 

 

                                                                    Jakarta, 20 Oktober 2018 

                                                                    Penulis 

 

 

                                                                    Dr. Sarkadi, M.Si 

  



iii 
 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii 

MODEL BARU PENILAIAN SIKAP .......................................................... 1 

PESERTA DIDIK ............................................................................................... 1 

A. Pengantar ...................................................................................................... 1 

B. Model Baru Penilaian Sikap Peserta Didik .................................................. 1 

1. Observasi .................................................................................................. 1 

2. Jurnal ........................................................................................................ 2 

3. Contoh Model Baru Instrumen Penilaian Sikap Peserta Didik ................ 6 

4. Contoh-Contoh Sikap ............................................................................... 8 

C. Penutup ....................................................................................................... 11 

 

 

  



1 
 

MODEL BARU PENILAIAN SIKAP 

PESERTA DIDIK 

 

A. Pengantar 

Penilaian sikap peserta didik selama ini yang dilakukan oleh guru-guru 

PPKn berdasarkan Kurikulum 2013 menggunakan evaluasi diri, teman sejawat, 

observasi dan jurnal. Dari banyaknya instrumen yang disiapkan tersebut guru-guru 

mengalami kesullitan dalam memberikan nilai sikap peserta didik menggunakan 

unsur perikemanusiaan semata tanpa melihat realitas yang sebenarnya, bahkan 

cenderung menebak-nebak. Kondisi tersebut tentu sangatlah tidak objektif. 

Pastinya ada peserta didik yang merasa diuntungkan tetapi juga ada peserta didik 

yang dirugikan dengan model penilaian seperti itu. Bagaimana agar guru-guru 

PPKn dalam memberikan nilai sikap lebih objektif dan valid ? Tentunya diperlukan 

formula baru bagi guru-guru PPKn dalam melakukan penilaian sikap pada peserta 

didik. Salah satu formula yang ditawarkan adalah model instrumen penilaian sikap 

peserta didik bagu guru-guru PPKn. 

B. Model Baru Penilaian Sikap Peserta Didik 

 Model instrumen penilaian sikap pada peserta didik ini merupakan 

perpaduan antara tentik observasi dan jurnal. Model baru instrumen penilaian sikap 

pada peserta didik ini lebih memudahkan bagi guru dalam melakukan penilaian 

sikap bagi peserta didik karena hanya mencantumkan perilaku ekstrem positif dan 

ekstrem negatif bagi peserta didik yang melakukannya saja. Sedangkan bagi peserta 

didik yang tidak melakuannya tidak perlu dicatat dalam instrumen dan dianggap 

telah memiliki nilai baik baginya. Oleh karena itu model baru instrumen penilaian 

sikap pada peserta didik bagi guru-guru PPKn patutlah dicoba untuk diterapkan di 

sekolah masing-masing. 

1. Observasi 

Teknik penilaian yang utama pada penilaian sikap menggunakan teknik 

observasi. Teknik ini dianggap paling tepat karena dapat memantau kondisi yang 

sebenarnya (obyektif), sangat berbeda dengan penilaian sikap menggunakan 
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penilaian diri maupun penilaian antar sejawat yang cenderung subyektif. Penerapan 

teknik observasi dapat dilakukan menggunakan lembar observasi. Lembar observasi 

merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memudahkan dalam 

membuat laporan hasil pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang berkaitan 

dengan sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap yang diamati adalah sikap yang 

tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi pada KD untuk mata pelajaran 

PABP dan PPKn. Pada mata pelajaran selain PABP dan PPKn, sikap yang diamati 

tercantum pada KI1 dan KI2. 

Lembar observasi yang digunakan untuk mengamati sikap dapat berupa: 

Observasi terbuka, yaitu pendidik mengamati perilaku secara langsung peserta didik 

yang diobservasinya. Pendidik dapat mencatat butirbutir inti dari perilaku peserta 

didik yang diamati secara terbuka. Hasil catatan tersebut kemudian dikonstruksi 

kembali di akhir pengamatan. Cara terbaik untuk melalukan observasi adalah 

menyusun catatan sefaktual mungkin dan tidak melakukan interpretasi apa pun 

sehingga hasil observasi valid. 

Observasi tertutup, yaitu pendidik mengamati peserta didik melalui panduan 

yang sudah disiapkan sebelum pengamatan. Panduan tersebut dapat berupa rating 

scale (skala rentang) atau daftar cek dsb. Dalam melakukan observasi terhadap 

sikap, hal yang perlu direkam adalah suasana atau keadaan ketika suatu perilaku 

terekam. Informasi tersebut penting karena perilaku itu terekam dalam suasana bebas 

tetapi terencana. Suasana terencana yang dimaksud adalah suasana yang tercipta 

sebagai kegiatan dalam proses pembelajaran yang direncanakan oleh pendidik, 

seperti pada proses pembelajaran di kelas atau ulangan. 

2. Jurnal 

Hasil pengamatan sikap dituangkan dalam bentuk catatan anekdot (anecdotal 

record), catatan kejadian tertentu (incidental record), dan informasi lain yang valid 

dan relevan yang dikenal dengan jurnal. Jurnal adalah catatan yang dibuat pendidik 

selama melakukan pengamatan terhadap peserta didik pada waktu kegiatan 

pembelajaran tertentu. Jurnal biasanya digunakan untuk mencatat perilaku peserta 

didik yang “ekstrim.” Jurnal tidak hanya didasarkan pada apa yang dilihat langsung 

oleh pendidik, walikelas, dan guru BK, tetapi juga infor masi lain yang relevan dan 
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valid yang diterima dari berbagai sumber. 

  Pengamatan dengan jurnal mencatat perilaku peserta didik yang muncul secara 

alami selama satu semester. Perilaku peserta didik yang dicatat di dalam jurnal pada 

dasarnya adalah perilaku yang sangat baik dan/atau kurang baik yang berkaitan 

dengan butir sikap yang terdapat dalam aspek sikap spiritual dan sikap sosial. Setiap 

catatan memuat deskripsi perilaku yang dilengkapi dengan waktu teramatinya 

perilaku tersebut, serta perlu dicantumkan tanda tangan peserta didik. 

Apabila seorang peserta didik pernah memiliki catatan sikap yang kurang baik, 

jika pada kesempatan lain peserta didik tersebut telah menunjukkan perkembangan 

sikap (menuju atau konsisten) baik pada aspek atau indikator sikap yang dimaksud, 

maka di dalam jurnal harus ditulis bahwa sikap peserta didik tersebut telah (menuju 

atau konsisten) baik atau bahkan sangat baik. Dengan demikian, yang dicatat dalam 

jurnal tidak terbatas pada sikap kurang baik dan sangat baik, tapi juga setiap 

perkembangan menuju sikap yang diharapkan. 

Berdasarkan kumpulan catatan tersebut pendidik membuat deskripsi 

penilaian sikap untuk satu semester. Berikut ini contoh lembar observasi selama satu 

semester. Pendidik dapat menggunakan lembar observasi dengan format lain, 

misalnya dengan menambahkan kolom saran tindak lanjut. 

Contoh Jurnal Perkembangan Sikap 

No Tanggal 
Nama 

Peserta 

didik 

Catatan 

Perilaku 

Butir 

Sikap 

Tindak lanjut 

      

      

     

     

 

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian 

(mengikuti perkembangan) sikap dengan teknik observasi: 

1) Instrumen penilaian (perkembangan) sikap dalam konteks ini bagi guru-guru 

PPKn; 
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2) Guru-guru PPKn melakukan penilaian sikap dapat dilakukan di dalam kelas 

maupun di luar kelas untuk kurun waktu satu semester;  

3) Perkembangan sikap spiritual dan sikap sosial peserta didik dapat dicatat dalam 

satu instrumen saja; 

4) Peserta didik yang dicatat dalam instrumen tersebut  pada dasarnya adalah mereka 

yang menunjukkan perilaku yang sangat baik atau kurang baik secara alami; 

5) Peserta didik yang tidak menunjukkan perilaku sangat baik atau kurang baik, 

tidak perlu dimasukkan ke dalam intrumen penilaian sikap; 

6) Perilaku sangat baik atau kurang baik yang dicatat dalam instrumen tersebut 

tidak terbatas pada butirbutir nilai sikap (perilaku) yang hendak ditanamkan 

melalui pembelajaran yang saat itu sedang berlangsung sebagaimana dirancang 

dalam RPP, tetapi juga butirbutir nilai sikap lainnya yang ditumbuhkan dalam 

semester itu selama sikap tersebut ditunjukkan oleh peserta didik melalui 

perilakunya secara alami; 

7) Apabila peserta didik tertentu PERNAH menunjukkan sikap kurang baik, ketika 

yang bersangkutan telah (mulai) menunjukkan sikap yang baik (sesuai harapan), 

sikap yang (mulai) baik tersebut harus dicatat dalam instrumen penilaian sikap; 

8) Yang masuk pada instrumen penilaian sikap hanya peserta didik yang memiliki 

perilaku yang sangat baik (POSITIF)  dan kurang baik saja (NEGATIF), 

sementara peserta didik yang lain tidak perlu masuk pada instrumen penilaian 

sikap; 

9) Bagi peserta didik yang tidak masuk pada instrumen penilaian sikap guru dapat 

memberikan penilaian sikapnya pada kategori sedang/cukup/kurang; 

10) Guru tidak akan keberatan melakukan penilaian sikap peserta didik karena 

yang tercatat dalam instrumen adalah perilaku-perilaku peserta didik yang 

sangat baik dan kurang baik saja; 

11) Penilaian sikap dilakukan oleh guru selama satu semester, sehingga 

perkembangan sikap peserta didik bisa terekam dalam satu instrumen; 

12) Pada akhir semester guru mata pelajaran PPKn meringkas perkembangan sikap 

spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik dan menyerahkan ringkasan tersebut 

kepada wali kelas untuk diolah lebih lanjut; 

13) Wali kelas harus melihat perkembangan penilaian sikap yang diserahkan guru 
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dari awal sampai  akhir semester sesuai catatan perkembangan yang diberikan 

oleh guru PPKn. 

14) Predikat penilaian sikap yang terdiri dari: 

A  = Sangat Baik 

B  = Baik 

C  = Cukup  

D  = Kurang  

Dari predikat penilaian sikap tersebut akan menghasilkan perkembangan penilaian 

sikap seperti dibawah ini: 

a. Sikap peserta didik yang awalnya kurang baik menjadi cukup baik 

b. Sikap peserta didik yang awalnya kurang baik menjadi baik 

c. Sikap peserta didik yang awalnya kurang baik menjadi sangat baik 

d. Sikap peserta didik yang awalnya kurang baik menjadi tetap kurang baik 

e. Sikap peserta didik yang awalnya cukup baik menjadi baik 

f. Sikap pesertya didik yang awalnya cukup baik menjadi sangat baik 

g. Sikap peserta didik yang awalnya cukup baik menjadi kuramh baik 

h. Sikap peserta didik yang awalnya cukup baik menjadi tetap cukup baik 

i. Sikap peserta didik yang awalnya baik menjadi sangat baik 

j. Sikap peserta didik yang awalnya baik menjadi cukup baik 

k. Sikap peserta didik yang awalnya baik menjadi kurang baik 

l. Sikap peserta didik yang awalnya baik menjadi tetap baik 

m. Sikap peserta didik yang awalnya sangat baik menjadi baik 

n. Sikap peserta didik yang awalnya sangat baik menjadi cukup baik 

o. Sikap peserta didik yang awalnya sangat baik menjadi kurang baik 

p. Sikap peserta didik yang awalnya sangat baik menjadi tetap sangat baik.   
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3. Contoh Model Baru Instrumen Penilaian Sikap Peserta Didik  

NO WAKTU NAMA 

SISWA 

CATATAN PERILAKU BUTIR 

SIKAP 

CONTOH 

SIKAP 

POSITIF/ 

NEGATI

F 

TINDAK 

LANJUT 

1 08.10.14 Badu Menjadi anggota panitia 

perayaan keagamaan di 

sekolah. 

Spititual  Religius Positif Pertahankan 

2 09.15.10 Budi Memungut sampah yang 

berserakan di halaman 

sekolah. 

Sosial Peduli Positif Pertahankan 

3 11.15.10 

 

 

 

Nanar Meninggalkan laboratorium 

tanpa membersihkan meja, 

alat, dan bahan yang sudah 

dipakai 

Sosial Tidak 

bertanggu

ngjawab 

Negatif Diberi 

pembinaan 

dan dipanggil 

untuk 

membersihka

n meja, alat, 

dan bahan 

yang sudah 

dipakai 

4        

dst        

 

Keterangan: 

Positif   =  Sikap Sangat Baik 

Negatif  =  Kurang Baik 

Perilaku peserta didik yang tidak memiliki perilaku ekstrem (positif/negatif) tidak 

perlu dicantumkan dalam instrumen penilaian sikap. 
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Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:  

No Nama Predikat Nilai Nilai 

Akhir 

  A B C D  

       

dst       

 

Keterangan: 

A = sangat baik 

B = baik 

C = cukup 

D = kurang 
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4. Contoh-Contoh Sikap 

Ketaqwaan, Toleransi Beragama, Kejujuran, Tanggungjawab, Kedisiplinan, 

Kepedulian, Kebersihan. 

Berikut ini contoh sikap spiritual yang dapat digunakan dan dinilai : 

a. berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 

b. menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya; 

c. memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan; 

d. bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 

e. mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri; 

f. bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu; 

g. berserah diri (tawakal) kepada Tuhan setelah berikhtiar atau berusaha; 

h. memelihara hubungan baik sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa; 

i. bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia; 

j. menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai agamanya. 

 

Berikut contoh sikap sosial  

a) Jujur, yaitu perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pe 

kerjaan, misalnya: 

• tidak menyontek dalam mengerjakan ujian/ulangan; 

• tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin karya orang lain tanpa 

menyebutkan sumber); 

• mengungkapkan perasaan apa adanya; 

• menyerahkan barang yang ditemukan kepada yang  berwenang; 

• membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya; 

• mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. 

 

b) Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada 

berbagai ketentuan dan peraturan, misalnya: 

• datang tepat waktu; 

• patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah; 
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• mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang diten 

tukan, mengikuti kaidah berbahasa tulis yang baik dan benar. 

 

c) tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksana kan 

tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tu han Yang 

Maha Esa, misalnya: 

• melaksanakan tugas individu dengan baik; 

• menerima resiko dari tindakan yang dilakukan; 

• tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat; 

• mengembalikan barang yang dipinjam; 

• mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan; 

• menepati janji; 

• tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan karena tindakan dirinya 

sendiri; 

• melaksanakan apa yang pernah dikatakan tanpa disuruh/diminta. 

 

d) santun, yaitu sikap baik dalam pergaulan baik dalam berbahasa maupun 

bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap 

baik/santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan 

waktu yang lain, misalnya: 

• menghormati orang yang lebih tua; 

• tidak berkatakata kotor, kasar, dan takabur; 

• tidak meludah di sembarang tempat; 

• tidak menyela pembicaraan pada waktu yang tidak tepat; 

• mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain; 

• bersikap 3S (salam, senyum, sapa); 

• meminta ijin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggu 

nakan barang milik orang lain; 

• memperlakukan orang lain seperti diri sendiri ingin diperlakukan 
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e) Percaya diri, yaitu suatu keyakinan atas kemampuannya sendiri untuk 

melakukan kegiatan atau tindakan, misalnya: 

• berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa raguragu; 

• mampu membuat keputusan dengan cepat; 

• tidak mudah putus asa; 

• tidak canggung dalam bertindak; 

• berani presentasi di depan kelas; 

• berani berpendapat, bertanya, atau menjawab pertanyaan. 

 

f) Peduli, adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah dan 

memperbaiki penyimpangan dan kerusakan (manusia, alam, dan tatanan), 

misalnya: 

• Membantu orang yang memerlukan 

• Tidak melakukan aktivitas yang mengganggu dan merugikan orang lain 

• Melakukan aktivitas sosial untuk membantu orangorang yang me  

merlukan 

• Memelihara lingkungan sekolah 

• Membuang sampah pada tempatnya 

• Mematikan kran air yang mengucurkan air 

• Mematikan lampu yang tidak digunakan 

• Tidak merusak tanaman di lingkungan sekolah 

 

Indikator untuk setiap butir sikap dapat dikembangkan sesuai keperluan satuan 

pendidikan. Indikatorindikator tersebut dapat berlaku untuk semua mata pelajaran. 
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C. Penutup 

Kurikulum 2013 yang menuntut adanya penilaian sikap pada peserta didik 

kiranya dapat dilaksanakan dengan adanya instrumen penilaian sikap peserta didik 

yang mudah dilaksanakan, tidak memerlukan waktu yang cukup lama, serta dijamin 

objektivitasnya. Instrumen tersebut adalah model baru instrumen penilaian sikap 

peserta didik bagi guru-guru PPKn dalam melakukan penilaian sikapnya. 

Instrumen penilaian sikap peserta didik  tersebut dapat digunakan oleh guru 

PPKn dalam kurun waktu satu semester dengan melihat perkembangan sikap 

peserta didik yang bersangkutan. Tidak semua peserta didik dicantumkan dalam 

intrumen tersebut. Hanya peserta didik yang berperilaku ekstrem saja (positif dan 

negatif) yang dicatat dalam instrumen tersebut, sedangkan peserta didik yang lain 

tidak perlu dicatat. Kiranya dengan kemudahan dan kesederhanaan instrumen 

tersebut dapat menjaring data sikap peserta didik secara objektif dan valid. 

 

 


