Lampiran
LEMBAR PENILAIAN DIRI SISWA
Petunjuk :

o Lembaran ini diisi oleh siswa untuk menilai sikap spiritual dan sosial siswa.
o Berilah skor yang sesuai pada kolom skor dengan kriteria sebagai berikut.
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apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak
melakukan
apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
apabila tidak pernah melakukan

Nama Siswa
: …………………..
Kelas : …………
Hari/Tanggal Mengisi
: …………………..
Topik : .................................
Indikator
:
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya (spiritual).
2. Memiliki sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, sopan santun, dan
percaya diri.
No

Aspek Penilaian Diri

1.
a.
b.
c.

Sikap = Spiritual
Berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu.

2.
a.
b.

Sikap = Jujur

c.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
b.
c.
5.
a.
b.
c.

Membuat tugas/laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya

6.
a.
b.
c.
7.
a.
b.
c.
8.

Sikap = Gotong Royong
Aktif dalam bekerja bakti membersihkan kelas atau sekolah
Kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan
Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan
Sikap = Sopan Santun
Menghormati orang yang lebih tua (memanggil dengan nama)
Tidak berkata-kata kotor, kasar, dan takabur
Bersikap 3S (salam, senyum, sapa)
Sikap = Percaya Diri

Memberi salam pada saat awal dan akhir presentasi sesuai agama yang dianut.
Mengucapkan syukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu (misal : mengucapkan
Alhamdulillah hi robbil ‘alamin)
Tidak menyontek dalam mengerjakan tugas/ulangan
Tidak menjadi plagiat (mengambil/menyalin tugas/pekerjaan teman lain tanpa menyebutkan
nama teman yang disalin tugas)

Sikap = Disiplin
Masuk kelas tepat waktu
Patuh pada tata tertib atau aturan bersama/sekolah
Mengerjakan/mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan
Sikap = Tanggung Jawab
Tidak menyalahkan/menuduh orang lain tanpa bukti yang akurat
Mengembalikan barang yang dipinjam
Menepati janji yang telah diucapkan
Sikap = Toleransi
Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat
Menerima kesepakatan meskipun berbeda dengan pendapatnya
Mampu dan mau bekerja sama dengan siapa pun yang memiliki keberagaman latar
belakang, pandangan, dan keyakinan
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a.
b.
c.

Berpendapat atau melakukan kegiatan tanpa ragu-ragu
Mampu membuat keputusan dengan cepat
Tidak mudah putus asa
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