
Teori tentang sikap (Psikomotor) 

a. Pengertian 

Sikap (Psikomotor) dapat didefinisikan sebagai suatu predisposisi atau kecenderungan 

untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik 

berupa individu-individu maupun obyek-obyek tertentu. Sikap ini akan memberi arah kepada 

perbuatan atau tindakan seseorang. Tapi hal ini tidak berarti bahwa semua tindakan atau 

perbuatan seseorang identik dengan sikap yang ada padanya. Seseorang mungkin saja 

melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan sikapnya yang sebenarnya.
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 Sikap anak-anak terhadap sekolah sangat besar implikasinya terhadap berhasil 

tidaknya pendidikan anak-anak disekolah. Sikap yang positif terhadap sekolah, guru-guru, 

temn-teman dan sebagainya akan merupakan dorongan yang besar bagi anak untuk 

mengadakan hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik ini akan dapat melancarkan 

proses pendidikan di sekolah. Sebaliknya sikap yang negatif akan menyebabkan terjadinya 

hubungan yang tidak baik. 

 Sikap yang diambil oleh seseorang didasarkan atas nilai-nilai tertentu yang 

didukungnya. Guru perlu mengetahui nilai-nilai tertentu yang ada pada anak, dan perlu 

mengetahui bagaiman sikap anak terhadap dunia sekitarnya, khususnya lingkungan luar 

sekolah. Apabila ada anak-anak yang mempunyai sikap negatif terhadap lingkungan luar 

sekolah maka guru-guru perlu mencari cara-cara untuk mengembangkan nilai-nilai positif 

pada anak-anak sehingga dari sikap negatif akan berkembang menjadi sikap positif. 

 Proses perkembangan sosial dan moral siswa juga selalu berkaitan dengan proses 

belajar. Konsekuensinya, kualitas hasil perkembangan sosial siswa sangat bergantung pada 

kualitas proses belajar (khususnya belajar sosial) siswa tersebut, baik dilingkungan sekolah 

dan keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Ini bermakna bahwa proses belajar itu amat 
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menentukan kemampuan siswa dalam bersikap dan berperilaku sosial yang selaras dengan 

norma moral agama, moral tradisi, moral hukum, dan norma moral lainnya yang berlaku 

dalam masyarakat siswa yang bersangkutan.  

Dalam dunia psikologi pendidikan terdapat aneka ragam mazhab (aliran pemikiran) 

yang berhubungan dengan perkembangan sosial. Diantara ragam mazhab, perkembangan 

sosial ini yang paling menonjol dan layak dijadikan rujukan ialah, 1) aliran teori cognitive 

psychology denga tokoh utama Jean piaget dan Lawrence kohlberg, 2) aliran teori social 

learning dengan tokoh utama Albert bandura dan R.H walters. Tokoh-tokoh psikologi 

tersebut telah banyak melakukan penelitian dan pengkajian perkembangan sosial anak-anak 

usia Sekolah dasar dan menengah denga penekanan khusus pada perkembangan moralitas 

mereka. Maksudnya, setiap tahapan perkembangan sosial anak selalu dihubungkan dengan 

perkembangan perilaku moral, yakni perilaku baik dan buruk menurut norma-norma yang 

berlaku dalam masyarakat. 

Perkembangan sosial hampir dapat dipastikan juga perkembangan moral, sebab 

perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. 

Seorang siswa hanya akan mampu berperilaku sosial dalam situasi sosial tertentu secara 

memadai apabila menguasai pemikiran norma perilaku moral yang diperlukan untuk situasi 

sosial tersebut. 

Piaget dan Kohlberg menekankan bahwa pemikiran moral seorang anak, terutama 

ditentukan oleh kematangan kapasitas kognitifnya. Bandura memandang tingkah laku 

manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus (S – R bond), melainkan juga 

reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu 

sendiri. Menurut Barlow sebagian besar yang dipelajari manusia terjadi melalui peniruan 

(imitation) dan penyajian contoh perilaku (modeling). Dalam hal ini seorang siswa belajar 



mengubah perilakunya sendiri melalui penyaksian cara orang atau sekelompok orang 

mereaksi atau merespons sebuah stimulus tertentu.  

Upaya pengembangan fungsi ranah kognitif akan berdampak positif bukan hanya 

terhadap ranah kognitif sendiri, melainkan juga terhadap ranah afektif dan psikomotor. 

Keberhasilan pengembangan ranah kognitif juga akan berdampak positif terhadap 

perkembangan ranah psikomotor. Kecakapan psikomotor siswa merupakan manifestasi 

wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. 

 


