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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pelaksanaan 

penilaian kompetensi sikap melalui teknik observasi dalam kurikulum 2013 

pada pembelajaran ekonomi di kelas x jurusan ilmu-ilmu sosial Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui teknik observasi dalam 

kurikulum 2013 pada pembelajaran ekonomi di kelas x jurusan ilmu-

ilmu sosial Madrasah Aliyan Negeri 1 Pekanbaru tergolong baik dengan 

rata-rata persentase dari lima kali observasi yaitu sebesar 74,94% yang 

mana persentase tersebut terletak pada interval 61%-80% dengan 

kategori baik. 

2. Penilaian kompetensi sikap yang memperoleh persentase tertinggi 

adalah sikap disiplin dengan persentase 79,46% dengan kategori baik, 

sikap santun memperoleh persentase 767,68% dengan kategori baik, 

sikap jujur memperoleh persentase 76,78% dengan kategori baik, sikap 

tanggung jawab memperoleh  persentase 75% dengan kategori baik, 

sikap kerjasama memperoleh persentase 74,11% dengan kategori baik, 

sikap peduli memeperoleh persentase 71,43% dengan kategori baik, dan 

sikap percaya diri memperoleh persentase 69,64% dengan kategori baik. 

 

 



64 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan pelaksanaan penilaian 

kompetensi sikap melalui teknik observasi dalam kurikulum 2013 pada 

pembelajaran ekonomi di kelas x jurusan ilmu-ilmu sosial Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Pekanbaru, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan kepada guru untuk tetap mempertahankan pelaksanaan 

penilaian kompetensi sikap sebagai salah satu bentuk penilaian yang dapat 

dijadikan umpan balik dalam membimbing siswa baik dalam proses 

pembelajaran maupun di lingkungan sekolah. 

2. Diharapkan kepada guru untuk mengembangkan instrumen penilaian 

kompetensi sikap, misalnya tidak hanya menggunakan instrumen berupa 

lembar observasi saja akan tetapi menggunakan teknik-teknik penilaian 

kompetensi sikap lainnya yang terdapat di dalam kurikulum 2013 seperti 

penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian jurnal. 

3. Diharapkan kepada kepala madrasah untuk tetap mengontrol guru dalam 

melakukan penilaian kompetensi sikap mengingat kurikulum 2013 tidak 

hanyak menggunakan penilaian pengetahuan saja tetapi juga menggunakan 

penilaian sikap dan penilaian keterampilan untuk melihat kompetensi siswa. 

 


