
INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP  
 

I. OBSERVASI 
 

INSTRUMEN PENILAIAN SIKAP SPIRITUAL 
(LEMBAR OBSERVASI) 

A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar Observasi. 
2. Instrumen ini diisi oleh guru yang mengajar peserta didik yang dinilai. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan pengamatan Anda selama dua minggu terakhir, nilailah sikap setiap 
peserta 
didik Anda dengan memberi skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar Observasi dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
- skor 4 apabila selalu melakukanperilaku yang diamati 
- skor 3 apabila sering melakukanperilaku yang diamati 
- skor 2 apabila kadang-kadang melakukanperilaku yang diamati 
- skor 1apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Lembar Observasi 
 

LEMBAR OBSERVASI 
 

Kelas/Semester   : … 
TahunPelajaran   : ... 
PeriodePengamatan  : tanggal … s.d. ... 
Butir Nilai    : Menghargaikeberagamanprodukpengolahan di daerah 

  setempat sebagai anugerahTuhan. 
Indikator Sikap (Contoh):  
1. Berusaha menemukan potensi keberagamanprodukolahan dari di daerah setempat. 
2. Bersedia mengonsumsi produkolahan yang terdapatdi daerah setempat. 
3. Bangga mengenalkan produk olahan dari daerah setempat 
 
No. Nama Peserta 

Didik 
Skor Indikator Sikap Spiritual 

(1-4) 
Jumlah 

Skor 
Nilai 

Indikator 
1 

Indikator 
2 

Indikator 
3 

1. Ahmad Basuki 3 2 2 7 2.33 
2.       
3.       
4.       
5.       
6. Dst.      

 
Keterangan: 
Skor Maksimal:  3 indikator x 4 = 12 
 
   Perolehan Skor 
Nilai = -------------------  x Nilai Ideal (4) 
   Skor Maksimal 
 



II.  PENILAIAN DIRI 
 

INSTRUMENPENILAIANSIKAP SPIRITUAL 
(LEMBAR PENILAIAN DIRI) 

A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikap spiritual ini berupa Lembar PenilaianDiri. 
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik untuk menilai dirinya sendiri. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan perilaku kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap diri kalian 
sendiri 
dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 pada Lembar 
Penilaian 
Diri dengan ketentuan sebagai berikut: 
- skor 4 apabila selalu melakukanperilaku yang diamati 
- skor 3 apabila sering melakukanperilaku yang diamati 
- skor 2 apabila kadang-kadang melakukanperilaku yang diamati 
- skor 1apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Lembar Penilaian Diri 

 
LEMBAR PENILAIAN DIRI 

 
Nama Peserta didik   :  ... 
Kelas/Semester   : … 
Hari/Tanggal Pengisian  : … 
Tahun Pelajaran  : … 
Butir Nilai    : Menghargaikeberagamanprodukpengolahan di daerah 

  setempat sebagai anugerahTuhan. 
Indikator Sikap : contoh 
1. Berusaha menemukan potensi keberagaman produk olahan dari di daerah setempat. 
2. Bersedia mengonsumsi produk olahan yang terdapatdi daerah setempat. 
3. Bangga mengenalkan produk olahan di daerah saya. 
 
No. Pernyataan Skor 

4 3 2 1 
1. Saya berusaha menemukan bahan yang dapat 

dijadikan produk olahan yang menjadi unggulan di 
daerah saya. 

    

2. Dengan senang hati saya menggunakan produk 
olahan yang menjadi unggulan di daerah saya. 

    

3. Dengan bangga saya memperkenalkan produk olahan 
di daerah saya. 

    

Jumlah Skor  
Nilai  

 



III.  PENILAIAN ANTARPESERTA DIDIK 
 

INSTRUMENPENILAIANSIKAP SOSIAL 
(LEMBAR PENILAIAN ANTARPESERTA DIDIK) 

 
A. Petunjuk Umum 
1. Instrumen penilaian sikapsosial iniberupa Lembar Penilaian Antarpeserta Didik. 
2. Instrumen ini diisi oleh peserta didik untuk menilai peserta didik lain/temannya. 
 
B. Petunjuk Pengisian 
Berdasarkan perilaku teman kalian selama dua minggu terakhir, nilailah sikap 
temanmu dengan memberi tanda centang (√) pada kolom skor 4, 3, 2, atau 1 pada 
Lembar Penilaian Antarpeserta Didik dengan ketentuan sebagai berikut: 
- skor 4 apabila selalu melakukanperilaku yang diamati 
- skor 3 apabila sering melakukanperilaku yang diamati 
- skor 2 apabila kadang-kadang melakukanperilaku yang diamati 
- skor 1apabila tidak pernah melakukan perilaku yang diamati 
 
C. Lembar Penilaian Antarpeserta Didik 
 

LEMBAR PENILAIAN ANTARPESERTA DIDIK 
 
Nama Peserta didik yang dinilai : ... 
Kelas/Semester    :… 
Hari/Tanggal Pengisian   :… 
Tahun Pelajaran    :… 
Butir Nilai     : Menunjukkan rasa ingin tahudan sikap santun  

  dalam  menggali informasi tentang keberagaman  
  produk pengolahan daerah setempat sebagai wujud  
  cinta tanah air dan bangga pada produk Indonesia 

 
Indikator Sikap : contoh 
1. Menggunakan bahasa yang baik saat berkomunikasi secara lisan dengan teman. 
2. Tidak menyela pembicaraan pada saat berkomunikasi secara lisan dengan teman. 
 
 
Sikap Pernyataan Skor 

4 3 2 1 
 
 

Santun 

Temanku menggunakan bahasa yang baik saat 
berkomunikasi secara lisan dengan teman. 

    

Temanku tidak menyela pembicaraan pada saat  
berkomunikasi secara lisan dengan teman. 

    

Jumlah Skor  
Nilai  

 



IV. JURNAL 
Petunjuk pengisian jurnal (diisi oleh guru): 
1)  Tulislah identitas peserta didik yang diamati! 
2)  Tulislah tanggal pengamatan! 
3)  Ceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh peserta didik baik yang merupakan 

kekuatan peserta didik maupun kelemahan peserta didik sesuai dengan pengamatan 
guru terkait dengan kompetensi inti! 

4)  Tulislah dengan segera kejadian yang diamati! 
 

JURNAL 
 

No. Nama Peserta Didik Hari/ 
Tanggal 

Kejadian Tindak 
Lanjut 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6. Dst.    

 



RENCANA PENILAIAN KOMPETENSI SIKAP 
 
Mata Pelajaran   : ………………. 
Kelas/Semester  : ………………. 
Tema/Materi Pokok  : ………………. 
Sikap *)    : ………………. 
 

Teknik Penilaian Pertemuan Keterangan 
1 2 3 4 Dst. 

Observasi       
Penilaian Diri       
Antarpeserta Didik       
Jurnal **)       
 
*) Sikap pada Kompetensi Dasar (KD) 
**) Penulisan catatan pada jurnal dapat dilakukan pada setiap kejadian yang 

berhubungan dengan sikap. 
 


