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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori

a. Sikap Sosial

Sikap atau “attitude” yaitu sikap mental individu dalam bereaksi dan 

bertindak terhadap objek (Reslawati, 2007:98). Dalam penelitian Khoirul yang 

berjudul “Hubungan Perilaku Tawadlu’ Siswa Terhadap Guru dengan Perilaku 

Sosial Siswa” menyebutkan bahwa sikap dikaitkan dengan perilaku atau 

perbuatan manusia dalam kehidupan seharihari. Sikap akan memberikan warna 

atau corak pada perilaku atau perbuatan seseorang (Walgito, 1990:106). 

Sedangkan menurut Krech dkk, mendefinisikan “sikap adalah organisasi yang 

bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual dan kognitif 

mengenai beberapa aspek dunia individu”.  

Definisi sikap menurut Krech dkk tersebut sesuai dengan teori respons 

kognitif (cognitive response theory) dimana teori ini mengasumsikan bahwa 

seseorang melakukan respon terhadap suatu komunikasi dengan pikiran yang 

positif maupun negatif, dan dengan pikiran ini dapat menentukan apakah orang 

akan mengubah sikapnya atau tidak. Definisi ini didukung adanya teori belajar, 

yang menganggap bahwa sikap merupakan hasil dari stimulus yang dilalui pada 

saat proses belajar atau proses lainnya, sehingga proses belajar ini menentukan 

sikap seseorang (Yeni, 2014:57). 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sikap adalah sikap individu dalam 

bertindak yang merupakan hasil dari stimulus yang diterima dalam kegiatannya 

atau pengalamannya yang dapat menimbulkan atau mempengaruhi perbuatan dan
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tingkah laku individu tersebut. Seseorang dalam bersikap kepada orang lain akan 

membentuk sikap sosial. Hal tersebut dikarenakan, sikap sosial akan 

menimbulkan interaksi atau komunikasi dengan orang lain (banyak orang) 

sehingga seseorang dapat saling bekerja sama. Sebagaimana menurut Hurlock 

yang mengatakan bahwa sikap sosial adalah mampu bekerja sama, dapat bersaing 

secara positif, mampu berbagi pada yang lain, memiliki hasrat terhadap 

penerimaan sosial, bergantung secara positif pada orang lain, dan memiliki sikap 

kelekatan (attachment behavior) yang baik (Lydia, 2012: 99). 

Definisi  di atas dapat disimpulkan bahwa sikap sosial adalah interaksi 

dengan orang lain, sehingga dapat membentuk suatu perilaku atau perbuatan yang 

membuat orang dapat saling bekerja sama. Nur Faizah melakukan penelitian yang 

berjudul “Sikap Sosial dan Kinerja Guru yang Gagal Menempuh Pendidikan dan 

Pelatihan Profesi Guru” dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai sikap 

sosial seseorang, menurutnya sikap sosial sangat erat kaitannya dengan perilaku 

atau perbuatan manusia dalam kehidupan sehari-hari, dengan mengetahui sikap 

seserang, oranglain akan menduga dan mengamati bagaimana sikap yang diambil 

oeh orang yang bersangkutan terhadap suatu masalah yang dihadapkan pada 

dirinya.  

Hal tersebut sebagaimana teori yang terdapat pada buku Reslawati yang 

menyebutkan tiap-tiap individu merupakan anggota kelompok-kelompok 

sosialnya yang dapat diamati, individu akan berinteraksi dengan anggotanya 

sehingga akan terbentuk sikap sosial, kelompok sosial tersebut dapat 

memengaruhi sikap individu sehingga individu tersebut akan mengalami 

perubahan sikap. Perubahan sikap terjadi karena proses belajar/proses meniru 
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dimana ini merupakan salah satu ciri sifat manusia (Reslawati, 2007:98). Menurut 

Bimo Walgito perubahan sikap akan ditentukan oleh dua faktor: 

1. Faktor internal yaitu cara individu (dalam pribadi manusia itu sendiri) dalam 

menanggapi dan menerima dunia luarnya, ia akan selektif dalam menanggapi 

dan menerima kejadian-kejadian dunia luar sehingga tidak semua yang datang 

kepadanya akan diterima atau ditolak. 

2. Faktor Eksternal yaitu kejadian di luar individu yang akan membentuk atau 

mengubah sikap berupa stimulus (Yeni, 2014:68). 

Penelitian yang dilakukan Khoirul yang berjudul “Hubungan Perilaku 

Tawadlu’ Siswa Terhadap Guru dengan Perilaku Sosial Siswa” terdapat 3 aspek 

sikap sosial yaitu: 

1. Aspek kognitif : berhubungan mengenai fikiran, yaitu berwujud pengolahan, 

pengalaman dan keyakinan serta harapan-harapan individu tentang obyek 

atau kelompok obyek tertentu. 

2. Aspek afektif: proses yang menyangkut perasaan tertentu seperti, ketakutan, 

kedengkian, simpati, dan sebagainya. 

3. Aspek konatif: proses tendensi/kecenderungan untuk berbuat sesuatu obyek 

seperti, kecenderungan memberi pertolongan, menjauhkan diri, dan 

sebagainya. 

Helma melakukan penelitian mengenai sikap sosial siswa pada 

pembelajaran IPS, menyebutkan bahwa mengajarkan sikap bukan hanya tanggung 

jawab dari orang tua atau lembaga keagamaan saja, melainkan juga merupakan 

tanggung jawab dari lembaga sekolah. lembaga sekolah memiliki tugas dalam 
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membina dan membimbing siswa agar memiliki sikap sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang diharapkan. Nur juga melakukan penelitian mengenai 

identifikasi sikap sosial siswa, dimana dalam penelitiannya menyebutkan teori 

mengenai nilai-nilai sikap yang harus diajarkan di sekolah, yiatu menurut Lickona 

yang menyebutkan terdapat nilai-nilai moral yang harus diajarkan di sekolah, 

yaitu: 

1. Kejujuran 

Kejujuran adalah bentuk nilai yang berhubungan dengan orang lain seperti, 

tidak menipu, tidak berbuat curang, tidak mencuri. 

2. Toleransi 

Toleransi adalah bentuk sikap hormat terhadap berbagai bentuk perbedaan, 

sehingga mempunyai rasa setara terhadap berbagai pemikiran, ras dan 

keyakinan. 

3. Disiplin diri 

Displin adalah sikap untuk mengejar keinginan positif dan tidak mengikuti 

keinginan hati yang mengarah pada perusakan diri. Sikap displin dapat 

membentuk seseorang tidak puas atas apa yang sudah diraih, sehingga 

membuat orang akan selalu belajar untuk terus mengembangkan 

kemampuannya. 

4. Sikap peduli sesama 

Sikap peduli sesama dapat diartikan sebagai berkorban untuk orang lain. 

Sikap ini dapat membantu tidak hanya mengetahui apa yang menjadi tanggung 

jawab kita, tetapi juga merasakannya. 
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5. Sikap saling bekerja sama 

Sikap saling bekerja sama mengenal bahwa manusia tidak dapat hidup 

sendiri, melainkan manusia saling membutuhkan antara manusia lainnya 

sebagai kelangsungan hidupnya atau pertahanan diri. 

6. Keberanian 

Sikap ini membentuk manusia untuk menghormati hak-hak orang lain ketika 

kita mengalami sebuah tekanan. Sikap ini dapat membantu seseorang untuk 

menghormati diri sendiri agar dapat bertahan dalam berbagai tekanan. 

Nilai-nilai tersebut terdapat 2 nilai pokok yaitu rasa hormat dan tanggung 

jawab. Nilai-nilai tersebut dapat ditanamkan kepada siswa-siswi di Sekolah Dasar, 

sehingga diharapkan siswa-siswi tersebut memiliki sikap sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Namun sikap tersebut perlu adanya keserasian terhadap 

perkembangan siswa, seperti perkembangan psikososial. 

Perkembangan psikososial merupakan tahap perkembangan yang 

dipengaruhi oleh faktor sosial dan kultur. Erikson mengemukakan bahwa terdapat 

tugas perkembangan dalam tahap-tahap kehidupan setiap manusia dan hal tersebut 

perlu diselesaikan dengan baik. Usia 7-12 tahun  dimana di usia ini anak 

dihadapkan pada berbagai tuntutan sosial, sehingga anak harus belajar dalam 

bersosialisasi. Aspek penting yang dipelajari anak dari proses sosialisasi adalah: 

1. Belajar mematuhi aturan-aturan kelompok 

2. Belajar setia kawan 

3. Belajar tidak bergantung pada orang dewasa 

4. Belajar bekerja sama 
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5. Mempelajari perilaku yang dapat diterima oleh lingkungannya 

6. Belajar menerima tanggung jawab 

7. Belajar bersaing dengan orang lain secara sehat 

8. Mempelajari olahraga dan permainan kelompok (Winarno, 2012:21) 

Melihat paparan diatas dapat dimengerti bahwa anak usia 7-12 tahun 

merupakan anak yang melakukan kegiatannya sebagian besar dengan teman 

sekelompok, sehingga anak dituntut untuk belajar sosial dengan orang lain. 

Sehingga di usia ini anak memiliki keinginan kuat untuk terlibat dan diterima 

dengan anggota kelompok, sebagaimana menurut Hurlock yang mengatakan 

bahwa anak usia 7-8 tahun sering disebut sebagai usia berkelompok. Usia ini 

ditandai dengan adanya minat untuk melakukan aktivitas dengan melibatkan 

dirinya bersama teman-temannya, sehingga pada usia ini meningkatnya keinginan 

yang kuat pada anak untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok, dan akan 

merasa tidak puas dan merasa kesepian apabila tidak bersama dengan teman-

temannya. Anak-anak ingin bersama teman-temannya hanya untuk bermain dan 

berolahraga serta memberikan kegembiraan (Christiana, 2012:265). 

Pada saat anak memasuki sekolah dan melakukan hubungan yang lebih luas, 

maka anak lebih berminat untuk melakukan kegiatan dengan teman sekelompok, 

sehingga pada usia ini anak telah memasuki “usia gang” yaitu yang pada saat itu 

kesadaran sosial berkembang pesat. Menjadi pribadi yang sosial merupakan salah 

satu tugas perkembangan yang utama dalam periode ini. Sehingga kelompok 

teman sebaya dapat mempengaruhi sikap. Menurut Havighurst kelompok teman 

sebaya adalah suatu kumpulan orang yang kurang lebih berusia sama yang 

berpikir dan bertindak bersama-sama.  



16 

 

 

 

Sebagian besar kehidupan gang pada masa kanak-kanak menunjang 

perkembangan kualitas yang baik. Menurut Havighurst teman kelompok atau 

gang dapat membantu anak-anak menjadi pribadi yang mampu bermasyarakat. 

Teman kelompok mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama dengan anggota 

kelompok, untuk mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka 

melakukan hal-hal yang dilakukan teman sebaya, dan untuk menghilangkan sifat 

mementingkan diri sendiri. Kehidupan anak dalam berkelompok selain 

mempunyai sisi positif juga memiliki sisi negatif, yaitu teman kelompok 

terkadang dapat mendorong penggunaan bahasa kasar, pembolosan, kenakalan, 

sikap memandang rendah terhadap aturan dan lain sebagainya (Elizabeth, 

1978:266). 

Penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa perkembangan psikososial anak 

usia 7-12 tahun merupakan usia dimana anak-anak lebih menyukai kegiatannya 

untuk terlibat dengan orang lain atau teman sekelompok. Sehingga anak lebih 

menghabiskan waktunya bersama teman-temannya dari pada dengan keluarga. 

Teman sekelompok atau gang dapat mempengaruhi sikap anak ke dalam sikap 

positif maupun negatif. 

b. Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang mengaitkan 

beberapa mata pelajaran atau bisa disebut tema, sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa (Abdul, 2014:80). Tema yang dimaksud 

adalah alat untuk mengenalkan berbagai konsep dan pengetahuan kepada siswa 

secara utuh, sehingga bermakna bagi kehidupannya. Tema diberikan untuk 

menyatukan isi kurikulum, memperluas dan memperkaya bahasa siswa, dan dapat 
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membuat pembelajaran lebih bermakna, sehingga aspek sikap/perilaku, 

keterampilan, dan pengetahuan dapat diperoleh dengan baik (Asep dkk, 

2013:252). 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tematik adalah 

suatu pembelajaran yang menggunakan tema sebagai pemersatu materi dari 

beberapa mata pelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan aspek 

sikap/perilaku, keterampilan, dan pengetahuan siswa. Menurut Kemendikbud ciri 

khas dari pembelajaran tematik ada 6, sebagai berikut: 

1. Pengalaman dan kegiatan belajar sangat sesuai dengan tingkat perkembangan 

dan kebutuhan anak usia Sekolah Dasar. 

2. Kegiatan yang dipillih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik berpacu pada 

minat dan kebutuhan siswa. 

3. Pembelajaran di kelas akan lebih bermakna bagi siswa sehingga akan 

menjadikan hasil belajar siswa bertahan lebih lama. 

4. Membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir. 

5. Menyajikan kegiatan belajar yang sesuai dengan permasalahan yang sering 

ditemui siswa dalam lingkungannya. 

6. Mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerja sama, toleransi, 

komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain (Suyanto dkk, 

2013:253). 

Adapun karakteristik pembelajaran tematik menurut TIM pengembangan 

PGSD, yaitu: 

1. Holistik, peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran tematik 

diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi sekaligus dan dipandang sebagai 
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sesuatu yang utuh dan bukan merupakan kesatuan dari bagian-bagian yang 

terpisah. 

2. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, akan 

memberikan dampak kebermaknaan dari materi yang dipelajari. 

3. Otentik, pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara 

langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. 

4. Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasarkan pada 

pendekatan inquiry discovery di mana siswa terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran (Abdul, 2014:90) 

Ulasan tersebut dapat memberi gambaran bahwa pembelajaran tematik 

merupakan pembelajaran yang menjadikan siswa dapat mengembangkan segala 

potensi yang ada apa pada dirinya, baik dari segi keterampilan, segi berpikir, 

maupun dari segi keterampilan sosial. Tentunya pembelajaran yang diberikan 

sesuai dengan perkembangan siswa, sehingga materi pelajaran yang diberikan 

sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. 

c. Guru dan Proses Pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah kegiatan antara siswa dengan guru yang dalam 

kesatuan terjadi interaksi resiprokal yakni hubungan antara guru dengan para 

siswa dalam situasi yang bersifat pengajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan 

sebuah kegiatan yang mengharapkan para siswa dapat terdorong untuk melakukan 

pembelajaran yang disajikan di kelas dan mengharapkan para siswa mampu 

mengalami perubahan positif, sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Maka dari itu, setiap guru bertanggung jawab atas 

terselenggaranya proses pembelajaran (Muhibbin, 2008:237) 
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Seorang guru dalam memenuhi tanggung jawabnya, mempunyai 4 peran 

dalam menjalankan proses pembelajaran, yaitu: a) guru harus merencanakan 

pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk RPP  yang menjadikan sebuah 

pedoman dalam menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran; b) 

guru harus menyiapkan berbagai keperluan yang akan digunakan dalam 

pembelajaran; c) guru harus menyelenggarakan pembelajaran dengan berpedoman 

kepada RPP yang telah dibuat; d) setelah selesai pembelajaran, guru harus 

mengevaluasi pembelajaran tersebut, hal ini dilakukan agar guru mengetahui 

apakah pembelajaran telah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan 

dalam RPP (Abdorrakhman, 2008:14). 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tidak lepas 

dari peran seorang guru, dimana guru harus mampu menjalankan proses 

pembelajaran dengan baik agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan 

baik, sehingga guru harus mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan 

pembelajaran di kelas. 

d. Penilaian dalam Pembelajaran 

1. Definisi Penilaian Pembelajaran 

Penilaian pembelajaran adalah suatu komponen yang harus ditempuh guru 

untuk mengetahui hasil pembelajaran yang dilakukan, hal ini juga dapat 

digunakan guru sebagai feed-back dalam memperbaiki dan menyempurnakan 

kegiatan pembelajaran (Zainal, 2009:2) 

Penilaian pembelajaran tersebut bertujuan untuk menentukan kualitas atau 

nilai pada siswa, sebagaimana menurut Wayan dkk, yang mengemukakan bahwa 

penilaian pembelajaran adalah kegiatan menentukan kualitas atau nilai siswa 
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setelah mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, menurut Anas Sudijono 

penilaian pembelajaran adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pembelajaran 

sehingga dapat diketahui hasil proses pembelajaran yang dilakukan (Muhamad, 

2013:216). 

 Penilaian pembelajaran berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa penilaian pembelajaran adalah suatu kegiatan dalam menilai hasil 

pembelajaran sebagai penyempurnaan dalam pembelajaran selanjutnya. Kualitas 

pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan dari segi hasil. Dari segi proses, 

pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-

tidaknya sebagian besar (80%) siswa terlibat secara aktif, baik fisik, mental, 

maupun sosial dalam proses pembelajaran.  

Segi hasil, pembelajaran dikatakan berhasil apabila seluruh atau sebagian 

besar siswa mengalami perubahan sikap/perilaku yang positif (80%) (Mulyasa, 

2014:143). Apabila angka tersebut kurang dari (80%) maka kualitas pembelajaran 

kurang maksimal, dan dipastikan  sikap siswa dalam proses pembelajaran kurang 

menunjukkan sikap aktif. 

2. Jenis-jenis penilaian berbasis kelas 

Muhammad Hatta dkk, mengemukakan jenis-jenis penilaian berbasis kelas, 

yaitu tes tertulis, tes perbuatan, pemberian tugas, penilaian kinerja (performance 

assesment), penilaian sikap, dan penilaian portofolio.  

a) Tes tertulis. Tes tertulis merupakan alat penilaian dalam bentuk tertulis yang 

diberikan kepada siswa yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan atau 

pernyataan maupun tanggapan atas pertanyaan atau penyataan yang diberikan. 
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Tes tertulis dapat berupa pilihan ganda, menjodohkan, benar salah, isian 

singkat, dan uraian. 

b) Tes Perbuatan. Tes perbuatan dilakukan pada saat praktik dan tes ini dilakukan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

c) Pemberian tugas. Pemberian tugas dilakukan untuk semua mata pelajaran 

sesuai dengan mata pelajaran dan perkembangan siswa. 

d) Penilaian proyek. Penilaian proyek dilakukan mulai dari pengumpulan, 

pengorganisasian, penilaian, hingga penyajian data. Penilaian ini akan 

memberikan informasi mengenai pemahaman dan pengetahuan siswa. 

e) Penilaian produk penilaian produk adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa 

dalam membuat suatu produk. Terdapat dua konsep dalam penilaian produk, 

yaitu (a) pemilihan, cara menggunakan alat, dan prosedur kerja (b) kualitas 

teknis maupun estetik suatu karya/produk. 

f) Penilaian sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan cara observasi 

perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan skala sikap. Penilaian ini 

berkaitan dengan berbagai objek sikap.  

g) Penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian sekumpulan 

karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang diambil pada 

saat proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu (Zainal, 2009:190) 

Penilaian berbasis kelas ada  banyak jenisnya. Masing- masing penilaian 

mempunyai tata cara dan tujuan tersendiri misalnya penilaian sikap, dalam 

penilaian sikap membutuhkan pengamatan langsung terhadap perilaku siswa yang 

akan dicatat dalam laporan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sikap siswa 
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terhadap proses pembelajaran, sikap terhadap guru dan sikap terhadap materi 

pelajaran.  

Penilaian berbasis kelas juga bertujuan untuk mendapatkan berbagai 

informasi secara berkala, berkesinambungan, dan menyeluruh tentang proses dan 

hasil dari pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa melalui 

program pembelajaran. Penilaian di SD kelas rendah mengikuti prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

1. Penilaian mengikuti aturan-aturan mata pelajaran lain di sekolah dasar. 

Mengingat siswa kelas rendah belum semua lancar membaca dan menulis, cara 

penilaian tidak ditekankan pada penilaian tertulis. 

2. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada indikator dari tiap-tiap kompetensi 

dasar dan hasil belajar dari berbagai mata pelajaran yang ditematikkan. 

3. Penilaian dilakukan secara terus menerus dan selama proses belajar, misalnya 

ketika siswa bercerita pada kegiatan awal, membaca pada kegiatan inti, dan 

menyanyi pada kegiatan akhir. 

4. Hasil kerja/karya siswa dapat digunakan sebagai bahan masukan guru dalam 

mengambil keputusan (Abdul, 2014:192). 

Prinsip-prinsip penilaian pada siswa SD kelas rendah tersebut dapat 

dilakukan guru ketika akan membuat sebuah penilaian. Tentunya penilaian 

tersebut harus dibuat guru dengan sebaik mungkin, agar mendapatkan pengukuran 

hasil belajar yang tepat. 

e. Penilaian Sikap Sosial 

Menurut Kemendikbud tentang panduan penilaian untuk Sekolah Dasar 

penilaian sikap adalah kegiatan untuk mengetahui perilaku siswa pada saat 
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pembelajaran dan di luar pembelajaran, hal ini dilakukan untuk membina sikap 

siswa agar sesuai dengan budipekerti dalam rangka pembentukan karakter siswa 

sebagaimana tujuan pendidikan.  

Penilaian sikap berbeda dengan penilaian pengetahuan dan keterampilan, 

sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Penilaian sikap lebih 

ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan 

karakter peserta didik sesuai dengan proses pembelajaran. Penilaian sikap 

meliputi sikap spiritual dan sosial. Penilaian sikap sosial dapat memperlihatkan 

sejauh mana siswa mampu menunjukkan sikapnya sesuai dengan indikator yang 

telah ditentukan. Adapun indikator-indikator yang dapat dikembangkan dalam 

penilaian sikap sosial adalah sebagai berikut: 

1. Jujur 

a) tidak mau berbohong atau tidak mencontek, 

b) mengerjakan sendiri tugas yang diberikan guru, tanpa menjiplak tugas 

orang lain, 

c) mengerjakan soal penilaian tanpa mencontek, 

d) mengatakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi atau yang 

dialaminya dalam kehidupan sehari-hari, 

e) mau mengakui kesalahan atau kekeliruan, 

f) mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan, 

g) mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya, 

walaupun berbeda dengan pendapat teman, 

h) mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakannya di 

sekolah, 
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i) membuat laporan kegiatan kelas secara terbuka (transparan). 

2. Disiplin 

a) mengikuti peraturan yang ada di sekolah, 

b) tertib dalam melaksanakan tugas, 

c) hadir di sekolah tepat waktu, 

d) masuk kelas tepat waktu, 

e) memakai pakaian peraturan sekolah, 

f) melaksanakan piket kebersihan kelas, 

g) mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat waktu, 

h) mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik, 

i) membagi waktu belajar dan bermain dengan baik, 

j) mengambil dan mengembalikan peralatan belajar pada tempatnya, 

k) tidak pernah terlambat masuk kelas. 

3. Tanggung jawab 

a) menyelesaikan tugas yang diberikan, 

b) mengakui kesalahan, 

c) melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya di kelas seperti piket 

kebersihan,  

d) melaksanakan peraturan sekolah dengan baik, 

e) mengerjakan tugas/pekerjaan rumah sekolah dengan baik, 

f) mengumpulkan tugas pekerjaan rumah tepat waktu, 

g) mengakui kesalahan, tidak melemparkan kesalahan kepada teman, 

h) berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, 
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i) menunjukkan prakarsa untuk mengatasi masalah dalam kelompok di 

kelas/sekolah, 

j) membuat laporan setelah selesai melakukan kegiatan. 

4. Santun 

a) menghormati orang lain dan menghormati cara bicara yang tepat, 

b) menghormati guru, pegawai sekolah, penjaga kebun, dan orang yang 

lebih tua, 

c) berbicara atau bertutur kata halus tidak kasar, 

d) berpakaian rapi dan pantas, 

e) dapat mengendalikan emosi dalam menghadapi masalah, tidak marah-

marah, 

f) mengucapkan salam ketika bertemu guru, teman, dan orang-orang di 

sekolah, 

g) menunjukkan wajah ramah, bersahabat, dan tidak cemberut, 

h) mengucapkan terima kasih apabila menerima bantuan dalam bentuk 

jasa atau barang dari orang lain, 

5. Peduli 

a) ingin tahu dan ingin membantu teman yang kesulitan dalam 

pembelajaran, perhatian kepada orang lain, 

b) berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, misal: mengumpulkan 

sumbangan untuk membantu yang sakit atau kemalangan, 

c) meminjamkan alat kepada teman yang tidak membawa/memiliki, 

d) menolong teman yang mengalami kesulitan, 

e) menjaga keasrian, keindahan, dan kebersihan lingkungan sekolah, 
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f) melerai teman yang berselisih (bertengkar), 

g) menjenguk teman atau guru yang sakit, 

h) menunjukkan perhatian terhadap kebersihan kelas dan lingkungan 

sekolah, 

6. Percaya diri 

a) berani tampil di depan kelas, 

b) berani mengemukakan pendapat, 

c) berani mencoba hal baru, 

d) mengemukakan pendapat terhadap suatu topik atau masalah, 

e) mengajukan diri menjadi ketua kelas atau pengurus kelas lainnya, 

f) mengajukan diri untuk mengerjakan tugas atau soal di papan tulis, 

g) mencoba hal-hal baru yang bermanfaat, 

h) mengungkapkan kritikan membangun terhadap karya orang lain, 

i) memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pendapat. 

Indikator penilaian sikap sosial tersebut digunakan untuk menentukan sikap 

sosial yang akan dikembangkan melalui penilain sikap sosial. Berdasarkan 

panduan penilaian Kemendikbud tahun 2015, perencanaan penilaian sikap harus 

menetapkan dan merencanakan sikap yang akan dinilai dalam pembelajaran sesuai 

dengan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu: 

1. Menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah. 

2. Menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan 

dikembangkan. 

3. Merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang 

telah ditentukan. Kemudian menyiapkan format pengamatan yang akan 
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digunakan dalam penilaian sikap yaitu, observasi dan penilaian diri. 

Penilaian diri adalah bentuk penilaian dengan cara meminta peserta didik 

untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks 

pencapaian kompetensi. 

Perencanaan penilaian sikap harus dilakukan sesuai dengan yang ditentukan. 

Setelah membuat perencanaan penilaian sikap, langkah selanjutnya adalah 

pelaksanaan penilaian sikap. Prosedur pelaksanaan penilaian sikap meliputi hal-

hal sebagai berikut: 

1. Mengamati perilaku siswa pada saat pembelajaran. 

Pada saat pembelajaran berlangsung siswa melaksanakan diskusi, kerja 

kelompok, tanya jawab, pada kegiatan tersebut dapat melakukan penilaian 

aspek sikap sesuai dengan sikap yang muncul dari pembelajaran tersebut. 

Instrumen yang digunakan lembar pengamatan disesuaikan dengan 

pendekatan pembelajaran dan sikap yang dinilai. 

2. Mencatat perilaku-perilaku siswa dengan menggunakan lembar observasi. 

3. Menindaklanjuti hasil pengamatan (Kemendikbud, 2015: 23) 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Penelitian ini mengenai penilaian sikap sosial siswa dalam pembelajaran 

tematik di kelas 2 SDN Jatimulyo 1 Malang. Berdasarkan eksplorasi peneliti, 

ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Pertama, penelitian dari Nur Dwi Lestari pada tahun 2015 yang berjudul 

“Identifikasi Sikap Sosial Siswa kelas V SD” dilaksanakannya penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui sikap sosial yang ada pada diri siswa kelas V SD. 
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Hasil penelitiannya menunjukan sikap sosial siswa yang tampak dalam dirinya, 

yaitu: 1) sikap siswa menanggapi orang lain; a) berbicara sopan, b) tolong 

menolong, c) cinta damai, 2) mementingkan tujuan-tujuan sosial dari pada tujuan 

pribadi; a) melaksanakan tugas piket, b) menyisihkan uang saku, 3) berperilaku 

sesuai tuntunan sosial; a) tidak terlambat masuk sekolah, b) masuk kelas ketika 

bel berbunyi, 4) diterima seagai anggota kelompok sosial; a) tidak ada yang 

menjauhi, b) menerima setiap siswa sebagai anggota kelompok, 5) menyukai 

orang lain dan aktifitas sosial; a) senang mengerjakan tugas kelompok, b) 

menjenguk siswa atau guru yang sakit. 

Kedua, penelitian dari Helma Dwi Utami pada tahun 2011 yang berjudul 

“Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V” 

dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk bagaimana penanaman sikap sosial 

melalui pembelajaran IPS pada siswa kelas V SDN Telaga Asih 04, tahun 

pelajaran 2010/2011. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sikap sosial siswa 

bisa ditanamkan dalam pembelajaran IPS dengan cara guru memberikan contoh 

sikap yang baik kepada siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas, 

mengkaitkan materi pelajaran IPS dengan nilai-nilai sikap sosial dan dengan 

memberikan kalimat-kalimat positif yang mengandung nilai sikap diawal 

pembelajaran. 

 Ketiga, penelitan dari Siska Difki Rufaida pada tahun 2013 yang berjudul 

“Pengembangan Sikap Sosial Siswa Menggunakan Pendekatan PAKEM pada 

Pembelajaran IPS Kelas V B SD Negeri Mangiran, Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul” dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk 

mengembangkan sikap sosial siswa menggunakan pendekatan PAKEM pada 
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Pembelajaran IPS kelas VB SD Negeri Mangiran, Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap sosial kelas VB 

SD Negeri Mangiran dapat mengembang setelah diberi tindakan menggunakan 

pendekatan PAKEM pada pembelajaran IPS. Hasil tes sikap pratindakan 

menunjukkan sikap sosial siswa kelas VB mencapai 66%. Pada siklus 1 

meningkat menjadi 71% dan pada siklus II mencapai 84%. Pada siklus II sikap 

sosial siswa kelas VB SD Negeri Mangiran telah mencapai indikator keberhasilan 

yaitu sikap sosial siswa mencapai kriteria baik atau ≥ 76%. Dengan demikian, 

penggunaan pendekatan PAKEM pada pembelajaran IPS dapat mengembangkan 

sikap sosial sisa kelas VB SD Negeri Mangiran. 

 Keempat, penelitian dari Ruvina Windarisni yang berjudul “Pengelolaan 

Penilaian Sikap Sosial dalam Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa Di Kelas 

II SDN Bayan No 216 Surakarta” dilaksanakannya penelitian ini adalah bertujuan 

untuk mendeskripsikan pengelolaan penilaian sikap sosial dalam pembelajaran 

muatan lokal bahasa jawa di kelas II SDN Bayan No 216 Surakarta yang 

dilakukan oleh guru, untuk mendeskripsikan pengelolaan penilaian sikap sosial 

dalam pembelajaran muatan lokal bahasa jawa di kelas II SDN Bayan No 216 

Surakarta yang dilakukan oleh siswa. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan desain studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara dan studio dokumentasi. Pelaksanaannya meliputi perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. Kesimpulan pengelolaan penilaian sikap sosial yang 

dilakukan oleh guru meliputi observasi dan jurnal. Pengelolaan penilaian sikap 

sosial yang dilakukan oleh siswa meliputi penilaian diri dan penilaian antar teman. 
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 Keempat penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dari 

peneliti. Persamaan dari peneliti  yaitu sama-sama melakukan penelitian sikap 

sosial pada siswa dan juga penelitian tersebut dianalisis dan di deskripsikan 

dengan jelas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nur Dwi Lestari yang berjudul 

“ Identifikasi Sikap Sosial Siswa Kelas V SD” memiliki perbedaan, yaitu pada 

penelitian tersebut hanya mengidentifikasi sikap sosial siswa saja tidak melihat 

bagaimana menilai sikap tersebut. Berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini 

selain mengamati sikap sosial siswa, juga mengamati bagaimana guru dalam 

menilai sikap sosial siswa, sehingga dalam penelitian ini akan terlihat bagaimana 

bentuk-bentuk penilaian yang dibuat oleh guru. 

Perbedaan penelitian dari Helma Dwi Utami pada tahun 2011 yang berjudul 

“Penanaman Sikap Sosial Melalui Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas V” adalah 

pada penelitian tersebut melakukan penelitian pada saat pembelajaran IPS saja 

untuk melihat bagaimana sikap guru dalam menanamkan nilai-nilai sikap sosial 

kepada siswa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

melakukan pengamatan tidak hanya pada pembelajaran IPS saja,, melainkan dari 

semua mata pelajaran yang dijadikan satu kesatuan dikarenakan penelitian yang 

dilakukan peneliti menggunakan pembelajaran tematik.  

Perbedaan penelitian dari Siska Difki Rufaida pada tahun 2013 yang 

berjudul “Pengembangan Sikap Sosial Siswa Menggunakan Pendekatan PAKEM 

pada Pembelajaran IPS Kelas V B SD Negeri Mangiran, Kecamatan Srandakan, 

Kabupaten Bantul” adalah pada penelitian tersebut melakukan tindakan kelas 

sebagai upaya untuk mengembangkan sikap sosial siswa. Sehingga penelitian 

tersebut memerlukan adanya siklus, yaitu siklus I dan siklus II. Sedangkan pada 
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penelitian yang dilakukan peneliti tidak adanya siklus, penelitian ini hanya 

melakukan pengamatan sikap sosial yang ditunjukkan siswa pada saat proses 

pembelajaran.  

Perbedaan penelitian Ruvina Windarisni yang berjudul “Pengelolaan 

Penilaian Sikap Sosial dalam Pembelajaran Muatan Lokal Bahasa Jawa Di Kelas 

II SDN Bayan No 216 Surakarta” yaitu pada penelitian tersebut peneliti hanya 

mengamati atau menganalisis bagaimana pengelolaan penilaian sikap yang 

dilakukan oleh guru dalam menilai sikap sosial siswa dan hasil penelitiannya 

melihat bagaimana kualitas dari penilaian sikap sosial yang dibuat guru apakah 

baik atau kurang baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini 

yaitu pada penelitian ini akan mengamati sikap sosial yang ditunjukkan siswa 

pada saat pembelajaran tematik di kelas yang akan dicatat pada pedoman 

observasi sehingga akan terlihat sikap sosial siswa dalam proses pembelajaran.  

C. Kerangka Pikir 

 Uma Sekaran mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model 

konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2015:60). 

Kurikulum 2013 menetapkan sikap sebagai aspek yang sangat penting untuk 

dinilai dalam pembelajaran. Untuk menilai sikap siswa perlu adanya observasi 

terlebih dahulu kepada siswa. Sikap siswa ditunjukkan oleh perbuatan, bukan 

ditunjukkan dengan pemahaman dan ingatan. Dalam kurikulum 2013 ada dua 

sikap yang dapat diukur yaitu, sikap spiritual dan sikap sosial.  

Penelitian ini akan membahas mengenai penilaian pada sikap sosial. 

Sebelum kita menilai sikap siswa, kita harus memiliki indikator yang akan dinilai. 
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Indikator sikap sosial yaitu, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri. Sikap tersebut merupakan sikap yang akan dinilai pada saat proses 

pembelajaran. Sikap sosial adalah sikap kepada sesamanya, yang tentu saja 

berisikan sikap dalam berinteraksi sosial. Hal yang perlu dinilai pada ranah afektif 

yaitu, menerima, menanggapi, menilai, mengelola, dan menghayati. Untuk 

memperjelas pembahasan ini dapat diamati bagan dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir. 
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