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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Sekolah merupakan salah satu lembaga pendidikan,yangmenyelenggarakan 

proses belajar mengajar untuk membimbing, mendidik, melatih dan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan antara 

lain membentuk manusia yang berbudi luhur. Sesuai dengan Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, dan ahklak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.  

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidik (KTSP) 2006 pada jenjang satuan 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tujuan mata pelajaran IPS 

Terpadu adalah agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut: 
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1. mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan 

lingkungannya; 

2. memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa ingin 

tahu,inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan social; 

3. memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai social dan kemanusian; 

4. memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetensi dalam 

masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global. 

 

 

Pembelajaran IPS Terpadu ini dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, 

pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam 

memasuki kehidupan bermasyarakat. Di masa yang akan datang peserta didik 

akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global selalu 

mengalami perubahan setiap saat. Mata pelajaran IPS Terpadu dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang 

dinamis. Tujuan pendidikan menandakan bahwa praktik pendidikan bukan 

semata berorientasi kepada aspek kognitif, melainkan secara terpadu menyangkut 

tiga dimensi pendidikan yakni kognitif, afektif dan psikomotorik. Namun saat ini 

banyak pendidik kurang memperhatikan hasil belajar ke ranah afektif dari siswa 

kebanyakan pendidik lebih menilai hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 

Afektif merupakan ranah yang harus diperhatikan untuk mewujudkan 

pembelajaran yang afektif.  

 

Karakteristik ranah afektif meliputi sikap, konsep diri, minat, nilai dan moral 

dalam diri pembelajaran. Ranah afektif berhubungan dengan moral dan sikap 

yang dapat berbentuk tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, percaya 

diri, menghargai pendapat orang lain dan kejujuran. Karaktersitik ranah afektif 
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pengembangan moral merupakan hal yang sangat penting untuk didahulukan 

karena dengan terbentuknya moral maka akan terbentuk nilai dan sikap yang ada 

di dalam diri individu itu sendiri.  

Penilaian pencapaian ranah afektif dapat dilakukan oleh guru melalui lembar 

observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan jurnal. Guru tidak hanya 

memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada siswa, di sini guru bisa 

memasukan sisi-sisi sikap yang baik baik kepada peserta didik sebagai contoh 

kecil, guru mencontohkan kepada siswa bagaimana cara bertutur kata yang baik 

dan sopan kepada teman sekelompoknya pada saat pembelajaran dan persentasi 

serta saling bekerjasama  antar teman sehingga antara murid dengan yang lain 

akan peduli dengan teman sekelompoknya.  

Penilaian sikap siswa selama proses pembelajaran dapat dilakukan oleh guru 

melalui observasi di dalam kelas pada setiap kali pertemuan. Pencapaian hasil 

belajar IPS Terpadu kelas VIII  di SMP Sejahtera Bandar Lampung dalam ranah 

afektif dapat ditunjukan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Penilaian Sikap pertemuan ke-12 Semester Ganjil 

MataPelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Sejahtera Bandar 

Lampung  

Kelas 

Sikap Sosial 

Jml 
Tanggung Jawab Percaya Diri Empati Disiplin  

K C B 
S

B 
K C B 

S

B 
K C B 

S

B 
K C B 

S

B 

 

VIIIA 
5 13 8   18 8   18 8   10 16  26 

VIIIB  15 11   19 7   17 9   15 7 5 27 

VIIIC 3 17 6   20 6   18 8   17 5 4 26 

Perse

ntase 

11

% 

57 

% 

31

% 
  

72

% 

27

% 
  

67

% 

32

% 
  

53

% 

35 

% 

12 

% 
79 

Sumber: guru mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP Sejahtera B. Lampung 
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Berdasarkan Tabel 1 pencapaian sikap siswa yang berhubungan dengan 

kecerdasan moral dapat diketahui bahwa nilai sikap siswa tergolong rendah. Hal 

ini terlihat dari persentasi jumlah siswa yang memiliki kriteria tanggung jawab 

“cukup” lebih besar yaitu 57% dibanding dengan jumlah siswa yang memiliki 

kriteria tanggung jawab “baik” yang hanya 31%. Begitupula dengan sikap 

percaya diri, siswa yang memiliki kriteria sikap percaya diri “cukup”  memiliki 

persentasi 72 %, lebih besar dibanding dengan siswa yang memiliki kriteria sikap 

percaya diri “baik”. Pada sikap empati atau peduli siswa yang memiliki kriteria 

“cukup” memiliki persentasi 67% dan siswa yang memiliki empati “baik” 32% 

jumlah ini lebih sedikit dibanding dengan siswa yang memiliki kriteria “cukup” . 

Sedangkan pada evaluasi sikap disiplin siswa yang memiliki kriteria “cukup” 

jumlahnyapun lebih besar dibanding siswa yang telah mencapai kriteria baik. 

Dengan memperhatikan Tabel 1 dapat diamati bahwa semua aspek sikap yang 

menyangkut hubungan dengan kecerdasan moral siswa masih pada kategori 

cukup, walaupun rasa percaya diri dan disiplin ada beberapa siswa yang sikap 

kurang. Selain data berupa angka yang didapatkan peneliti juga memperoleh hasil 

wawancara dengan guru IPS Terpadu.  

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan melalui hasil wawancara dengan guruIPS 

Terpadu kelas VIII SMP Sejahtera Bandar Lampungdiperoleh informasi sebagai 

berikut: 

1. Selama ini pembelajaran mata pelajaran IPS Terpadu lebih menekankan pada 

aspek kognitif berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan guru IPS 
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Terpadu bahwa penilaian kecerdasan moral tidak begitu diperhatikan mereka 

lebih menekankan pada hasil belajar kognitif. 

2. Kurang adanya empati antar siswa  

Empati merupakan inti emosi moral yang dapat membantu anak memahami 

perasaan orang lain, disini siswa masih terlihat adanya kurang peduli antar 

satu sama lain siswa masih mementingkan ego mereka masing-masing tanpa 

mengetahui dampak karakter yang akan ditimbulkan. 

3. Kontrol diri yang kurang stabil 

Kurang adanya kontrol diri di dalam diri siswa sehingga masih ada siswa yang 

belum bisa berpikir sebelum bertindak, seperti kurang adanya tanggung 

jawab, masih suka membolos, siswa masih suka mencotek, dan terkadang 

siswa masih ada yang suka bertengkar.  

4. Kurang adanya toleransi antar sesama 

Toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam diri 

orang lain, sedangkan sikap toleransi yang terlihat dalam diri siswa masi 

kurang tercermin dengan baik terlihat sekali, di dalam pembelajaran siswa 

masih sering kurang menghargai pendapat temannya, dan juga siswa masih 

suka memilih milih teman pada saat pemilihan kelompok belajar.  

5. Kurang percaya diri 

Terlihat sekali siswa masi kurang percaya diri dalam dirinya kurang yakin 

dengan kemampuan yang dimiliki, seperti masi suka mencotek, malu saat 

bertanya dan takut untuk menjawab disini sangat berdampak sekali pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.  
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6. Guru masih menggunakan metode konvensional 

Guru terkadang masih menggunakan metode konvensional atau disebut juga 

dengan metode ceramah kurang adanya variasi didalam model pembelajaran 

sehingga siswa banyak yang bosan dan kurang aktif terlihat siswa yang 

bertanya sedikit,kurang berani untuk mengungkapkan pendapat, dan merasa 

cukup menerima materi yang telah disampaikan oleh guru.  

 

Berdasarkan masalah diatas terlihat bahwa kecerdasan moral siswa SMP 

Sejahtera Bandar Lampung kelas VIII masih kurang baik, sudah sepatutnya 

menggunakan model pembelajaran cooperative dua di antaranya adalah model 

pembelajaran cooperative script dan rolle playing karena kedua model 

pembelajaran ini siswa dituntut untuk mempunyai tanggung jawab terhadap 

dirinya maupun kelompoknya dan siswa dituntut untuk saling kerja sama antar 

kelompok. Model pembelajaran cooperative script yaitu model pembelajaran 

penyampaian materi ajar yang diawali dengan pemberian wacana atau ringkasan 

materi ajar kepada siswa yang kemudian diberikan kesempatan kepada siswa 

untuk membacanya sejenak dan memberikan/memasukkan ide-ide atau gagasan-

gagasan baru kedalam materi ajar yang diberikan guru, lalu siswa diarahkan 

untuk menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap dalam meteri yang ada 

secara bergantian sesama pasangan masing-masing. 

 

Rolle playing adalah cara penguasaan bahan–bahan pelajaran melalui 

pengembangan imajinasi dan penghayatan yang dimiliki oleh setiap siswa. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan pembelajaran 
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ini, peran guru disini hanya sebagai pemberi arahan awal mengenai topik 

pembelajaran dan memberi arahan bagaimana siswa dapat mengikuti kedua 

model pembelajaran ini dengan baik. Model pembelajaran kooperatif ini yang 

mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan 

siswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan imajinasi dan 

penghayatan siswa di dalam kelas serta menumbuhkan sikap siswa terhadap 

peserta didik yang lain, disini guru mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab, 

saling peduli dan bergotong royong untuk mengerjakan suatu pekerjaan secara 

berkelompok, dan meningkatkan pentingnya kecerdasan moral dengan 

memperhatikan kecerdasan spiritual siswa yang ada di dalam diri masing-masing 

peserta didik agar berkembang dengan baik dan menjadi murid yang tauladan 

dan berbudi pekerti.  

 

Guru tidak hanya memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada siswa, 

disini guru bisa memasukan sisi-sisi moral yang baik kepada perserta didik. 

Sebagai contoh kecil, guru mencontohkan kepada siswa bagaimana 

mengucapkan tutur kata yang baik dan sopan kepada teman sekelompoknya pada 

saat bermain peran dan persentasi dan saling bekerja sama antar teman sehingga 

antara murid satu dengan yang lain akan peduli dengan teman sekelompoknya 

kecerdasan moral amatlah penting dikembangkan oleh peserta didik agar sikap 

yang ditunjukan di dalam belajar akan tercermin ketika mereka saat berinteraksi 

dilingkungannya. Kecerdasan moral bagi peserta didik menurut Borba dalam 

Zubaedi (2011: 55), “Kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal yang 
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benar dan yang salah artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak 

berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga orang bersikap benar dan terhormat”.  

Kecerdasan moral dan kecerdasan spiritual, dua hal ini yang akan menjadi fokus 

pembahasan judul ini. Barron dalam Hadiwinarto (2010: 13) mengatakan bahwa 

moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan tindakan yang 

membicarakan salah atau benar. Dengan demikian norma-norma moral adalah 

tolak ukur yang di pakai masyakat untuk mengukur kebaikan seseorang. 

 

Selain kecerdasan moral yang harus dikembangkan ternyata ada hal lain yang 

ternyata lebih penting untuk pembentukan adanya karakter siswa yaitu pentinya 

kecerdasan spiritual. Karena, ketika seseorang dengan kemampuan IQ 

(Intelektual Question) dan EQ (Emotional Question) yang cemerlang berhasil 

meraih kesuksesan, seringkali ia merasa kosong dan hampa dalam batin (hati). 

Hal ini terjadi karena tidak adanya spirit dari dalam diri yang memperkuat 

vitalitas hidup dan ini bisa membuat seseorang terjerumus pada hal-hal yang 

negatif. Di sinilah perlunya kecerdasan spiritual menurut Agustian (2009: 50) 

kecerdasan spiritual  merupakanlandasan yang di perlukan untuk mengfungsikan 

IQ dan EQ secara efektif. 

Sebagaimana yang dikatakan oleh Danah dan Zohar (2007:10) memiliki 

kecerdasan spiritual kolektif yang rendah, manusianya berada dalam budaya 

yang spiritual bodoh yang ditandai oleh matearilisme, kelayakan, egoisme diri 

yang sempit, kehilangan agama dan komitmen.  
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Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka diperlukan penelitian yang 

berjudul: ”Studi Perbandingan Kecerdasan Moraldengan Menggunakan 

Model Pembelajaran Cooperative Script dan Model Pembelajaran Rolle 

playing dengan Memperhatikan Kecerdasan Spiritual Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Sejahtera Bandar Lampung 

Tahun Ajaran 2014/2015”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian dapat 

diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran mata pelajaran IPS ini lebih menekankan pada ranah 

kognitif, sedangkan kurang memperhatikan karakteristik ke ranah afektif 

yang berhubungan dengan kecerdasan moral siswa. 

2. Kurang adanya rasa empati di dalam diri siswa. 

3. Kurang adanya kontrol diri di dalam diri siswa sehingga masi ada siswa 

yang belum bisa berpikir sebelum bertindak. 

4. Proses pembelajaran kurang adanya kerja sama dan rasa saling perduli antara 

siswa satu dengan yang lain. 

5. Masih minimnya perhatian terhadap pengetahuan siswa tentang pentingnya 

kecerdasan spiritual di dalam diri siswa.  

6. Siswa kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran dan kurang adanya 

interaksi di dalam proses belajar mengajar.  
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7. Cara pengajaran guru masih banyak yang menggunakan metode 

konvensional, guru menjelaskan siswa memperhatikan dan mencatat materi 

yang disampaikan guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka pembatasan 

masalah dalam penelitian ini adalah studi perbandingan kecerdasan moral IPS 

Terpadu siswa yang diajar menggunakan model pembelajaran cooperative script 

dengan yang diajarkan menggunakan model pembelajaran rolle playing pada 

siswa kelas VIII SMP Sejahtera Bandar Lampung Tahun Ajaran2014/2015. 

Dengan memperhatikan pengaruh variabel moderator yaitu kecerdasan spiritual.  

  

D. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi, dan pembatasan masalah, maka 

permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan kecerdasan moral antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran cooperative script dan model 

pembelajaran rolle playing pada mata pelajaran IPS Terpadu? 

2. Apakah kecerdasan moral siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran cooperative script lebih tinggi dibandingkan siswa yang diajar 
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mengggunakan model pembelajaran rolle playing pada siswa yang memiliki 

kecerdasan spiritual rendah ? 

3. Apakah kecerdasan moral siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran cooperative script lebih rendah dibandingkan siswa yang diajar 

mengggunakan model pembelajaran rolle playing pada siswa yang memiliki 

kecerdasan spiritual tinggi ? 

4. Apakah ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan spiritual 

terhadap kecerdasan moral siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu ? 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui perbedaan kecerdasan moral antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran cooperative script dan siswa yang diajar 

menggunakan model rolle playing. 

2. Mengetahui efektivitas model pembelajaran cooperative script dan rolle 

playing dalam kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan 

spiritual rendah. 

3. Mengetahui efektivitas antara model pembelajaran cooperative script dan 

rolle playing dalam kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan 

spiritual tinggi. 

4. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan spiritual 

terhadap kecerdasan moral siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu. 
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F. Kegunaan Penelitian 

 

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lengkap 

mengenai penelitian yang menekankan pada penelitian model pembelajaran 

yang berbeda pada mata pelajaran IPS Terpadu. Sumbangan khasanah 

keilmuan serta untuk melengkapi teori yang sudah diperoleh melalui 

penelitian sebelumnya. 

 

2. Secara Praktis  

a. Pendidikan budi pekerti secara kependidikan diperlukan bukan hanya 

sebagai subtansi yang semata-mata diajarkan, tetapi lebih mendasar sebagai 

interaksi sosial budaya dan edukatif antara siswa dengan seluruh unsur 

pendidikan yang ada di sekolah dan di luar sekolah serta terwujudnya 

individu yang berakhlak mulia.  

b. Para siswa jadi lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga 

pengetahuan afektif kognitif dan psikomotorik siswa dapat meningkat. 

c. Sebagai referensi bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut. 

d. Bagi peneliti sebagai bentuk praktik dan pengabdian terhadap ilmu yang 

telah diperoleh serta sebagai syarat menyelesaikan studi di Universitas 

Lampung. 

 

 



13 
 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian ini kecerdasan moral, model pembelajaran kooperatif tipe 

Cooperative Script dan tipe Rolle Playing, kecerdasan spiritual. 

2. Subjek penelitian  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester genap. 

3.   Tempat penelitian  

Penelitian inidilaksanakan di SMP Sejahtera Bandar Lampung. 

4. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

 


