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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap merupakan serangkaian 

kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari 

suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu 

standar atau sistem pengambilam keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama 

penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) 

pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual.1 Penilaian 

kompetensi sikap terdapat dalam kurikulum 2013 yang mana penilaian 

kompetensi sikap dapat dilakukan dengan beberapa teknik, yang salah satunya 

adalah teknik observasi. 

Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara 

berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dengan menggunakan istrumen yang berisi sejumlah indikator 

perilaku yang diamati.2 Oleh karena itu guru dapat melakukan observasi 

terhadap peserta didik yang dibinanya dan hasil pengamatan atau observasi 

tersebut dapat dijadikan umpan balik dalam proses pembelajaran. 

Pendidikan Islam memandang bahwa penilaian sangat penting dalam 

pendidikan. Pengakuan siswa mengenai pemahaman mereka terhadap materi 

                                                 
1Abdul Majid, Penilaian Autentik Proses dan Hasil Belajar, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2015), h. 163.  
2Ibid., h. 169.  
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pembelajaran, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik tidak dapat diterima 

sebelum di evaluasi. Allah Subhanahu Wa Ta’ala Berfirman: 

قَْبلِهِ  ( َولَقَْد فَتَنَّا الَِّذْيَن ِمنْ ٢ يُْفتَنُْوَن )أََحِسَب النَّاُس أَْن يُّْتَرُكْوآ أَْن يَّقُْولُْوآ ٰاَمنَّا َوهُْم َل   

ُ الَِّذْيَن َصَدقُْوا َولَيَْعلََمنَّ اْلٰكِذبِ   (٣َن )يْ فَلَيَْعلََمنَّ ّللٰاٰ  

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan 

mengatakan “kami telah beriman” dan tidak diuji? Dan sungguh, Kami 

telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui 

orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.  

(QS. Al-‘Ankabut [29]: 2-3) 

  

Ayat Al-Qur’an tersebut menjelaskan bahwa keabsahan iman seseorang 

dapat ditandai, diukur atau dinilai dengan indikator yang telah ditentukan yaitu 

berupa kesabaran atas apa yang menimpa dirinya. Allah telah memberikan 

penilaian dan pengukuran terhadap iman orang terdahulu melalui cobaan yang 

Dia berikan kepada mereka. Dengan pengukuran tersebut, maka benar-benar 

dapat diketahui dan dibedakan antara orang yang benar-benar beriman dengan 

yang tidak.3 Hal tersebut menunjukkan bahwa penilaian benar-benar akan 

dilaksanakan dan begitu pentingnya penilaian dalam pembelajaran. 

Pembelajaran belum dianggap selesai dan sempurna jika belum dilakukan 

penilaian terhadap peserta didik. 

Penilaian sikap dalam proses pembelajaran selama ini sering diabaikan, 

setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan penilaian 

pengetahuan. Oleh sebab dalam kurikulum 2013 penilaian sikap, pengetahuan 

                                                 
3Kadar M. Yusuf, Tafsir Tarbawi, (Jakarta: Amzah, 2013), h,142. 



3 

 

dan keterampilan harus dilaksanakan secara seimbang agar dapat memberikan 

informasi yang lengkap mengenai capaian kompetensi peserta didik.  

Menurut Kunandar, rambu-rambu pelaksanaan penilaian kompetensi 

sikap melalui observasi 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 catatan terhadap tampilan sikap peserta didik. 

6. Membandingkan tampilan sikap peserta didik dengan rubrik 

penilaian. 

7. Menentukan tingkat capaian peserta didik. 

8. Menarik kesimpulan dan pencapaian kompetensi sikap.4 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala seperti di bawah 

ini: 

1. Guru belum menyampaikan secara jelas kompetensi sikap yang perlu 

dicapai siswa. 

                                                 
4Kunandar, Penilaian Autentik (Penilaian Hasil belajar Peserta Didik Berdasarkan 

Kurikulum 2013), (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 126.  
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2. Guru belum maksimal dalam melakukan pengamatan terhadap 

tampilan sikap siswa selama proses pembelajaran. 

3. Guru belum melakukan pencatatan secara rinci terhadap tampilan 

sikap siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengajukan judul untuk 

penelitian ini yaitu “Analisis Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Sikap Melalui 

Teknik Observasi dalam Kurikulum 2013 pada Pembelajaran Ekonomi di Kelas 

X Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru”. 

 

 

B. Penegasan istilah 

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari kesalahan dalam 

memahami judul penelitian, beberapa istilah perlu ditegaskan maknanya secara 

perkata, istilah-istilah yang perlu diberikan penegasan pengertiannya terdapat 

dalam judul ini adalah: 

1. Analisis  

Analisis diartikan sebagai suatu pemeriksaan dan penafsiran mengenai 

hakikat dan makna sesuatu, misalnya data riset.5 Artinya dalam penelitian 

ini analisis pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui teknik 

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

Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

 

                                                 
5Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 15. 
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2. Penilaian Kompetensi Sikap 

Penilaian kompetensi sikap adalah penilaian yang dilakukan guru 

untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik 

yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan (receiving atau 

attending), merespon atau menanggapi (responding), menilai atau 

menghargai (valuing), mengorganisasi atau mengelola (organization), 

menilai atau menghargai (characterization).6 Artinya, dalam penelitian ini 

adalah pelaksanan penilaian kompetensi sikap siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan alat penilaian yang 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya 

suatu kegiatan yang dapat diamati.7 Artinya, dalam penelitian ini adalah 

observasi yang digunakan guru sebagai teknik penilaian dalam kompetensi 

sikap siswa. 

 

C. Permasalahan 

1. Fokus Masalah 

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penilaian 

kompetensi sikap melalui teknik observasi dalam kurikulum 2013 pada 

pembelajaran ekonomi di kelas X jurusan Ilmu-Ilmu Sosial di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.  

                                                 
6Kunandar, Op.Cit, h, 100. 
7Nana Sudjana, Penilaian Hasil dan Proses Belajar, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2009), h. 84.   



6 

 

pembelajaran ekonomi di kelas X jurusan Ilmu-Ilmu Sosial di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Pekanbaru.  

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui teknik observasi dalam 

kurikulum 2013 pada pembelajaran ekonomi di kelas XI Jurusan Ilmu-Ilmu 

Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai 

pelaksanaan penilaian kompetensi sikap melalui teknik observasi pada 

pembelajaran ekonomi dalam kurikulum 2013 di kelas X Jurusan Ilmu-Ilmu 

Sosial di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Bagi siswa 

Meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses penilaian 

kompetensi sikap pada pembelajaran ekonomi. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu guru dalam 

melaksanakan penilaian sikap melalui teknik observasi yang hasilnya 

dapat dijadikan umpan balik dalam proses pembelajaran. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi dan pengetahuan tentang pelaksanaan 

penilaian sikap melalui observasi, sehingga dapat menjadi bahan acuan 

atau dasar penelitian lanjutan dalam penerapan penilaian sikap. 


