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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perencanaan dan 

pelaksanaan penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 serta dampaknya 

terhadap perubahan perilaku untuk membentuk karakter siswa di sekolah 

menengah pertama. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode deskriftif. 

Objek penilitan ini adalah perencanaan dan pelaksanaan implementasi penilaian 

sikap serta dampaknya terhadap pembentukan karakter siswa. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui tiga langkah yaitu 

dokumentasi, observasi, dan wawancara. Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia 

di SMP Negeri 2 Gondangrejo dan SMP Negeri 1 Mojogedang merencanakan 

penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 dituangkan dalam RPP melalui 

Instrumen dan rubrik penilaian berupa  pengamatan guru, penilaian teman 

sejawat, dan penilaian diri. Guru melaksanakan penilaian sikap di SMP Negeri 2 

Gondangrejo dengan nilai rata-rata sikap spiritual 3,10 (baik), dan nilai sikap 

tanggungjawab 3,16 (baik). Penilaian di SMP Negeri 1 Mojogedang dengan rata-

rata nilai sikap spiritual 3,33 (baik), sikap santun 3,33 (baik). Sikap spiritual 

maupun sosial kedua sekolah tersebut didasarkan pada skor konversi nilai 

memperoleh predikat B (Baik). Dampak implentasi penilaian sikap sangat 

mempengaruhi perilaku siswa dimana ia selalu mengekspresikan nilai-nilai sikap 

mulia di hadapan guru dan teman sejawatnya untuk dinilai. Sikap ini menjadi 

kebiasaan sehari-hari dan mengkristal dalam pribadi siswa sehingga terbentuklah 

karakter.  

 

 

Kata Kunci : Penilaian sikap, Kurikulum 2013, Karakter. 
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ABSTRACT 
This research aims to describe the plan and implementation value of attitude 

assessment based on 2013 curriculum to build junior high school students’ 

personality characters. This research is based on qualitative investigation and it is 

using descriptive method throughout the whole research. The objects of the 

research are the planning and the execution of attitude assessment’s 

implementation together with the effect towards the students’ character building. 

The data collection on the research is passed on through three steps; they are 

documentation, observation, and interview. The Indonesian teachers of State 

Junior High School 2 Gondangrejo and State Junior High School 1 Mojogedang 

are planning the attitude assessment based on 2013 curriculum which is put in 

Learning Execution Plan (RPP) through the instruments and assessment rubrics 

as the teacher’s observation, peer group assessment, and self assessment. The 

completion of the attitude assessment in State Junior High School 2 Gondangrejo 

is done by the teachers with the average score of spiritual attitude value of 3,10 

(good), and responsible attitude value of 3,16 (good). The assessment in State 

Junior High School 1 Mojogedang with the average score of spiritual attitude 

value of 3,33 (good), decent attitude value of 3,33 (good). The spiritual attitude or 

the social attitude from both of schools is confirmed to be good based on the 

value of conversion score gain predicate of B (good). The attitude assessment 

gives effect on the students’ behavior that they expressing the values of decent 

attitude towards their teachers and friends then their behavior will be rated. This 

attitude becomes the daily custom that it lingers inside the students’ minds and 

that builds up their characters. 

 

Keywords: attitude assessment, 2013 curriculum, characters. 

 

 

 

 

 

 



 

 

A. Pendahuluan 

Hadirnya kurikulum 2013 membuka peluang baru untuk merealisasi 

keberhasilan pembentukan karakter. Pembelajaran pada kurikulum ini 

dijabarkan melalui empat kompetensi inti. Kompetensi inti pertama untuk 

menanamkan sikap spiritual, sedangkan kompetensi inti kedua untuk 

menanamkan sikap sosial. Kedua kompetensi inti ini telah jelas akan 

menghasilkan terbentuknya karakter siswa.  

Implementasi kurikulum 2013 di Indonesia akan menjawab berhasil 

atau tidakkah pembentukan karakter bagi siswa. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Penilaian Sikap 

Berdasarkan Kurikulum 2013 untuk Membentuk Karakter Siswa di Sekolah 

Menengah Pertama”. 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana perencanaan dan pelaksanaan 

penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 serta dampaknya terhadap 

perilaku dalam membentuk karakter siswa. Tujuan penelitian ini untuk 

menderkripsikan perencanaan dan pelaksanaan penilaian sikap berdasarkan 

kurikulum 2013 serta dampaknya terhadap perilaku dalam membentuk 

karakter siswa di sekolah menengah pertama. 

Farida (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap kreatif 

siswa terbagi dalam tingkatan tinggi, sedang, maupun rendah. Siswa yang 

yang memiliki sikap kreatif tinggi sudah diidentikkan dengan prestasi yang 

tinggi pula.  

Sikap yang menjadi perilaku keseharian dan dilakukan secara berulang-

ulang sehingga menjadi kebiasaan dalam hidupnya akan membentuk 

karakter. Sesuai dengan penelitian Handayani (2014), meneliti hubungan 

antara sikap peduli lingkungan hidup dan perilaku hidup sehat dengan 

prestasi belajar ekologi pada mahasiswa program studi pendidikan biologi 

universitas veteran bangun nusantara. Mulyono (2018), meneliti hubungan 

antara motivasi belajar dan pemahaman materi pendidikan lingkungan hidup 

dengan sikap peduli lingkungan pada mahasiswa progran studi S1 PGSD-UT 

di wilayah Kabupaten Sragen tahun 2008.  



 

 

Penilaian sikap dapat dilasanakan oleh semua mata pelajaran. Harinah 

(2008) telah meneliti hubungan antara motivasi belajar dan partisipasi belajar 

IPS Geografi dengan sikap cinta tanah air pada peserta didik kelas VIII SMP. 

Sulaiman (2014) meneliti proses integrasi sikap dalam pembelajaran 

matematika SMP berdasarkan kurikulum 2013.  

Beberapa peneliti mengaitkan sikan dengan pembentukan karakter. 

Hadi (2012), mendiskripsikan penerapan pendidikan karakter dan faktor 

peghambat yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran matematika pada 

kelas VIIE SMP Negeri 2 Kota Bima. Arifianie (2014) meneliti konflik 

psikis tokoh utama dan nilai-nilai pendidikan karakter dalam novel Asmarani 

karya Suparto Brata. Surasmini (2014) meneliti pelaksanaan pendidikan 

karakter di SMA Negeri 3 Semarang (studi pada kelompok mata pelajaran 

IPS). Suprihatin (2013) telah mengkaji pembelajaran kesantunan berbahasa 

untuk penanaman pendidikan karakter bagi siswa di SMP.  

Agbola dan Tsai (2012) dalam penelitiannyan yang berjudul “Bring 

Character education into Classroom” menyatakan bahwa “The outcome of 

character education has always been encouraging, solidly, and continually 

preparing the leaders of tomorrow.” Penelitian ini beranggapan bahwa 

pendidikan karakter pelaksanaan disiplin ilmu yang berkembang untuk 

mengoptimalkan perilaku etis siswa.  

Narvaez dan Lapsley (2007) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Teaching Moral Character: Two Strategies for Teacher Education” 

menyatakan bahwa “Student moral development is both implicit and 

inevitable in standard educational practice.” (Perkembangan mpral siswa 

dapat dilakukan secara implicit dan tak terletakkan dalam praktik pendidikan 

standar.) Penelitian ini menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pendidikan 

nilai diperlakukan adanya strategi khusus yang sesuai dengan kemampuan 

guru yang setidaknya terdapat lima langkah pengembangan pendidikan nilai 

yaitu iklim yang mendukung, keterampilan etika, indtruksi magang, self 

regulation, dan mengadopsi pendekatan system perkembangan. 

Penilaian adalah rangkaian kegiatan menerapkan berbagai cara dan 

penggunaan beragam alat untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan 



 

 

data tentang hasil belajar siswa sehingga diperoleh informasi bermakna 

dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pencapaian kompetensi. 

Sesuai pendapat Kunandar (2014: 66) penilaian adalah rangkaian kegiatan 

untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan 

hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis, akurat, dan 

berkesinambungan dengan menggunakan alat peraga tertentu seperti soal, 

lembar pengamatan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam 

pengambilan keputusan berkaitan dengan pencapaian kompetensi.  

Menurut Kunandar (2014: 119) bahwa guru melakukan penilaian sikap 

melalui: (1) observasi atau pengamatan perilaku dengan alat lembar 

pengamatan atau observasi, (2) penilaian diri, (3) penilaian teman sejawat, 

(4) jurnal, dan (5) wawancara.  

Teknik observasi merupakan penilaian yang dilakukan oleh guru secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indra baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Teknik penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan 

oleh seorang siswa untuk menilai dirinya sendiri. Penilaian sejawat 

merupakan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mengukur sikap 

spiritual maupun sikap sosial dengan cara meminta peserta didik untuk saling 

menilai satu sama lain.  

Berikut ini adalah rumus  yang diterapkan untuk menghitung nilai 

sikap baik sikap spiritual maupun sikap sosial. 

Nilai        = 
Skor Perolehan 

X 100% 
Skor maksimal 

Selanjutnya diperhitungkan melalui konversi skala 4 

Konversi = 
Nilai 

X 4 
100 

Skor konversi nilai sebagaimana tercantum pada table berikut ini. 

No Skor Predikat 

1 Skor  < 1,33 Kurang (K) 

2 Skor 1,33 < skor < 2,33 Cukup (C) 

3 Skor  2,33 < skor < 3,33 Baik (B) 

4 Skor  3,33 < skor < 4,00 Sangat Baik (SB) 

(Kunandar, 2014: 100) 



 

 

Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai rangkaian proses kegiatan 

panjang yang dilakukan secara nasional untuk membina generasi agar 

memiliki nilai-nilai perilaku, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti dengan 

cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya melaui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja 

sama. Menurut Damayanti ( 2014: 12) adalah suatu usaha yang direncanakan 

secara bersama bertujuan mencuptakan generasi penerus yang memiliki 

dasar-dasar pribadi yang baik, baik dalam pengetahuan (cognitif),  perasaan 

(feeling),  dan tindakan (action). Senada dengan pendapat Zubaedi (dalam 

Kurniawan, 3013: 30) pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti 

plus, yang intinya merupakan program pengajaran yang bertujuan 

mengembangkan watak dan tabiat peserta didik dengan cara menghayati 

nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya melaui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama yang 

menekankan pada afektif, (perasaan/sikap), tanpa meninggalkan ranah 

kognitif (berfikir rasional), dan ranah skill (keterampilan, terampil mengolah 

data, mengemukakan pendapat, dan kerja sama).  

Pendidikan karakter atau pendidikan nilai bertujuan agar siswa menjadi 

warga negara yang baik (Damayanti, 2014: 13). Melaksanakan kegiatan 

pendidikan karakter berarti melakukan aktivitas yang bertujuan membimbing 

dan mengarahkan anak berdisiplin dalam mengerjakan segala sesuatu yang 

baik, dan meninggalkan yang buruk atas kemauan sendiri dalam segala hal 

dan setiap waktu.  

Nilai pendidikan karakter menurut Kurniawan (2013: 41-42)  terdiri 

dari nilai (1) religius, (2) jujur, (3) Toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) 

kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat 

kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai restasi, (13) 

bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli 

lingkungan, (17) peduli social, dan (18) tanggung jawab. 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan metode deskriftif. 

Menurut Moleong (2014:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang 



 

 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa dalam suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa di SMP Negeri 2 

Gondangrejo dan SMP Negeri 1 Mojogedang yang melaksanakan aktivitas 

pembelajaran bahasa Indonesia menerapkan penilaian sikap berdasarkan 

kurikulum 2013. Objek penilitan ini adalah perencanaan implementasi 

penilaian sikap yang tertuang dalam RPP, pelaksanaan penilaian sikap 

bersadarkan kurikulum 2013, dan dampaknya terhadap pembentukan 

karakter siswa. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui tiga 

langkah. Langkah tersebut meliputi dokumentasi, observasi, dan wawancara. 

Selaras dengan pendapat Sugiyono (2013: 308-309) yang menyatakan teknik 

pengumpulan data adalah langkah yang paling utama ditempuh dalam 

penelitian melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara), koesioner 

(angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. 

Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, maka langkah selanjutnya 

adalah menganalisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model interaktif dari Miles dan Hubermen. Menurut Miles and 

Hubermen (dalam Sugiyono, 2014: 337) mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data ini berupa reduksi data (data reduction), penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan  (conclution drawing/verification). 

C. Hasil dan Pembahasan 

Implementasi penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 di SMP 

Negeri 2 Gondangrejo dan SMP Negeri 1 Mojogedang dalam membentuk 

karakter siswa dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan 

yang baik serta memperhatikan dampak dari penilaian sikap itu sendiri.  

 

 



 

 

1. Perencanaan. 

Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 

Gondangrejo dan SMP Negeri 1 Karanganyar melakukan perencanaan 

penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013 yang tertuang dalam RPP. 

Akhir sebuah RPP terdapat komponen penilaian dicantumkan instrumen 

dan rubrik penilaian baik untuk penilaian sikap, pengetahuan, maupun 

keterampilan. Instrumen dan rubrik penilaian sikap telah disiapkan oleh 

guru berupa blangko penilaian. Blangko penilaian tersebut meliputi 

blangko penilaian sikap yang dilakukan oleh guru melalui pengamatan, 

blangko penilaian teman sejawat, dan blangko penilaian diri. Blangko-

blangko ini merupakan alat penilaian yang digunakan untuk memperoleh 

informasi proses penilaian yang sedang dilaksanakan. Selaras dengan 

pendapat Sudrajad (dalam Aunurohman, 2013: 207) yang menyatakan 

bahwa penilaian adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan 

beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi sejauh mana proses 

penilaian siswa telah mencapai karakteristik tertentu. Maksud 

pencapaian karakteristik tertentu adalah tercapainya penilaian sikap yang 

dilaksanakan guru di setiap proses pembelajaran. 

2. Pelaksanaan  

Awal pembelajaran guru menyampaikan indikator dan tujuannya. 

Tujuan pembelajaran meliputi capaian kompetensi berupa sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi sikap terbagi menjadi dua 

bagian yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Guru menyampaikan 

kompetensi sikap yang akan dinilai serta membagi blangko penilaian 

tersebut kepada siswa. Guru SMP Negeri 2 Gondangrejo menyampaikan 

kepada siswa bahwa pembelajaran yang berlangsung akan mengukur 

nilai sikap spiritual dan tanggung jawab, sedangkan guru SMP Negeri 1 

Mojogedang mengukur nilai spiritual dan santun.  

Guru melakukan penilaian terhadap seluruh siswa dan mencatatnya 

dalam lembar observasi. Siswa juga melakukan penilaian dengan teman 

sejawatnya. Penilaian yang ketiga adalah peneilaian diri, dimana seorang 

siswa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri. 



 

 

Hasil yang diperoleh melalui dokumen penilaian sikap di SMP 

Negeri 2 Gondangrejo didapati nilai rata-rata nilai sikap spiritual 

berdasakan pengamatan sebesar 79,03; penilian diri oleh siswa 75,00; 

dan penilaian sejawat 79,03. Rata-rata nilai sikap tanggung jawab 

melalui pengamatan guru, penilaian diri, dan penilaian teman sejawat 

adalah 77,25; 82,79; dan 79,38. 

Hasil yang diperoleh dalam dokumen penilaian di SMP Negeri 1 

Mojogedang adalah rata-rata nilai spiritual 3,24 dari pengamatan guru, 

3,43 hasil penilaian diri siswa, dan 3,43 merupakan hasil dari penilaian 

teman sejawat. Sikap santun siswa SMP Negeri 1 Mojogedang ini 

diperoleh rata-rata 3,21 untuk penilaian atas dasar observasi yang 

dilakukan oleh guru, 3,38 merupakan hasil penilaian diri siswa, dan 3,50 

sebagai hasil penilaian teman sejawat.  

Mencermati hasil rata-rata nilai tersebut  telah menunjukkan bahwa 

kedua sekolah ini telah melaksanakan penilaian sikap dengan baik, siswa 

berupaya senantiasa berperilaku baik agar memperoleh nilai sikap yang 

baik pula.  

Guru melakukan pengolahan nilai dengan menentukan pembobotan 

2:1:1, artinya penilaian guru mempunyai bobot 2, penilaian teman 

sejawat 1, dan penilaian diri 1 dan mengolahnya dengan menggunakan 

rumus konversi nilai skala 4. 

Langkah terakhir proses penilaian sikap adalah memperhitungkan 

hasil pembobotan nilai dengan skor konversi nilai. Hasil yang diperoleh 

melalui rumus tersebut pada SMP Negeri 2 Gondangrejo diperoleh nilai 

rata-rata sikap spiritual 3,10 (baik), dan nilai sikap tanggungjawab 3,16 

(baik). Sedangkan SMP Negeri 1 Mojogedang dengan rata-rata nilai 

sikap spiritual 3,33 (baik), sikap santun 3,33 (baik). Sikap spiritual 

maupun sosial kedua sekolah tersebut didasarkan pada skor konversi 

nilai dengan predikat B (Baik) 

3. Dampak Implementasi Penilaian Sikap terhadap perilaku siswa. 

Pengambilan nilai sikap secara terus-menerus akan mempengaruhi 

perilaku siswa. Ia selalu berusaha mengekspresikan sikapnya untuk 



 

 

dinilai oleh guru, teman, maupun dirinya sendiri. Sikap baik yang 

dilakukan  secara terus-menerus ini akan menjadi kebiasaan dalam 

hidupnya. Sikap yang sudah menjadi ciri khas individu ini disebut 

karakter. Selaras dengan pendapat Damayanti Deni (2014: 11) yang 

menyatakan bahwa karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang 

menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik 

dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.  

Sikap yang secara nyata telah dilakukan setiap individu secara terus 

menerus akan menjadi karakter atau watak seseorang. Karakter atau 

watak inilah yang menjadi jati diri seseorang sehingga tercermin dalam 

aspek kepribadiannya. Supriyoko dalam Mustakim (2011:iii) 

menyatakan bahwa dalam bahasa yang sederhana karakter sama dengan 

watak, yaitu pengembangan jati diri seseorang itu sendiri. Karakter 

seseorang lebih mencerminkan jati diri dan pada aspek kepribadian 

manusia yang lainnya seperti identitas, intelektual, keterampilan dan lain 

sebagainya. Karakter juga sering diidentikkan dengan budi pekerti atau 

akhlak. Seseorang yang karakternya baik identik bahkan sama dengan 

orang yang budi pekertinya luhur atau akhlaknya baik (akhlakul 

karimah), sementara itu orang yang karakternya buruk identik bahkan 

sama dengan orang yang budi pekertinya tidak luhur atau akhlaknya 

tidak baik. Raka (2011:36) menyatakan bahwa secara umum karakter 

dikaitkan dengan sifat khas atau istimewa, atau kekuatan moral, atau 

pola tingkah laku seseorang.  

Penilaian sikap tersebut ternyata mampu membentuk karakter 

siswa. Perilaku siswa menjadi kebiasaan sehari-hari sehingga 

mengkristal dalam pribadinya disebut karakter. Deskripsi nilai 

pendidikan karakter dimaksud sebagaimana pendapat Kurniawan (2013: 

41-42)  dalam tabel berikut ini. 

No Nilai Deskripsi 

1 Religius Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

maleksanakan ajaran agama yang 

dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan 

ibadah agama lain, dan hidup rukun 

dengan pemeluk agama lain. 



 

 

2 Santun/ Bersahabat/ 

Komunikatif 

Tindakan yang memperlihatkan rasa 

senang berbicara, bergaul, dan bekerja 

sama dengan orang lain. 

3 Tanggung Jawab Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, 

yang seharusnya dia lakukan, terhadap 

diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan 

(alam, sosial, dan budaya), negara, dan 

Tuhan Yang Maha Esa. 

D. Simpulan 

1. Guru melakukan perencanaan penilaian sikap berdasarkan kurikulum 

2013 yang tertuang dalam RPP dirumuskan dalam komponen tujuan 

pembelajaran yang meliputi sikap religius, tanggung jawab, dan sopan. 

Guru menyiapkan instrumen dan rubrik penilaian berupa blangko 

penilaian sikap yang dilakukan oleh guru melalui pengamatan, blangko 

penilaian teman sejawat, dan blangko penilaian diri.  

2. Guru melaksanakan penilaian terhadap seluruh siswa dan mencatatnya 

dalam lembar observasi, siswa menilai teman sejawatnya dan dirinya 

sendiri dengan hasil bahwa di SMP Negeri 2 Gondangrejo diperoleh 

nilai rata-rata sikap spiritual 3,10 (baik), dan nilai sikap tanggungjawab 

3,16 (baik). Penilaian di SMP Negeri 1 Mojogedang dengan rata-rata 

nilai sikap spiritual 3,33 (baik), sikap santun 3,33 (baik). Sikap spiritual 

maupun sosial kedua sekolah tersebut didasarkan pada skor konversi 

nilai dengan predikat B (Baik) 

3. Dampak implentasi penilaian sikap sangat mempengaruhi perilaku siswa 

dimana ia selalu mengekspresikan nilai-nilai sikap mulia di hadapan 

guru dan teman sejawatnya untuk dinilai. Sikap ini menjadi kebiasaan 

sehari-hari dan mengkristal dalam pribadi siswa sehingga terbentuklah 

karakter.  
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