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II.  TINJAUAN PUSTAKA KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Deskripsi Teori  

 

Tinjauan pustaka memiliki arti peninjauan terhadap pustaka-pustaka yang 

terkait. Fungsi dari peninjauan pustaka yang terkait merupakan hal yang 

pokok dan mendasar dalam penelitian. Juga harus mengetahui dan memahami 

akan penelitian-penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya agar penelitian 

dapat di pertanggungjawabkan keotentikannya.  

 

1. Definisi Belajar dan Teori Belajar 

a. Definisi Belajar 

 

Belajar merupakan proses dimana seseorang memahami mengenai suatu 

hal yang belum ia ketahui, dengan belajar mereka yang belum tahu akan 

menjadi tahu. Teori belajar adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat 

tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan 

siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di 

kelas maupun di luar kelas. 
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Belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, 

dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas 

dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, 

sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain 

kemampuan. Approach dalam Arsyad (2011: 3) mengemukakan bahwa 

“belajar adalah perubahan perilaku, sedangkan perilaku itu adalah 

tindakan yang dapat diamati. Dengan kata lain perilaku adalah suatu 

tindakan yang dapat diamati atau hasil yang diakibatkan oleh tindakan 

atau beberapa tindakan yang dapat diamati”. 

Menurut Arden dalam Slavin (2002: 23) mengatakan bahwa hal yang 

mendorong seseorang itu untuk belajar antara lain sebagai berikut: 

1. adanya sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas; 

2. adanya sifat kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk 

maju; 

3. adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, 

dan teman-teman; 

4. adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan 

usaha yang baru, baik dengan koperasi maupun dengan kompetensi; 

5.  adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman; 

6. adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari pada belajar. 
 

 
 

b. Teori Belajar  

 

Menurut Sani (2013: 4) dari berbagai tulisan yang membahas tentang 

perkembangan teori belajar memaparkan tentang teori belajar yang 

secara umum dapat dikelompokkan  dalam empat kelompok aliran, teori 

belajar yang termasuk ke dalam aliran model pembelajaran yang di 

pakai dalam penerapan model cooperative script dan rolle playing yaitu: 
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1) Teori Belajar Behavioristik (tingkah laku) 

Menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar 

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 

interaksi antara stimulus dan respons. Beberapa ilmuan yang 

termasuk pendiri sekaligus penganut bihavioristik antara lain adalah 

Thorndike (1911), Watson (1963), Hull (1943), dan Skinner (1968). 

a) Thorndike 

 Thorndike mengemukakan bahwa belajar adalah proses interaksi 

antara stimulus (yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau 

gerakan) dan respons ( yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, 

atau gerakan). Dari pengertian ini, wujud tingkah laku tersebut 

bisa saja dapat diamati ataupun tidak dapat diamati.Teori belajar 

Thorndike disebut sebagai “aliran koneksionis” (connectionism). 

 Menurut Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-

coba (trial and error). Mencoba-coba dilakukan bila seseorang 

tidak tahu bagaimana harus memberikan respons atas sesuatu, 

kemungkinan akan ditemukan respons yang tepat berkaitan 

dengan masalah yang dihadapinya.  

b) Watson  

Menurut Watson, setelah mengadakan serangkaian eksperimen, 

ia menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku dapat 

dilakukan melalui latihan/membiasakan mereaksi terhadap 

stimulus dan respons tersebut harus berbentuk tingkah laku yang 
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dapat diamati (observable). Dengan kata lain, Watson 

mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi 

dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak 

perlu diketahui. Sebab menurut Watson, faktor-faktor yang tidak 

teramati tersebut tidak dapat menjelaskan apakah proses belajar 

sudah terjadi atau belum. 

 

c) Clark Hull 

Teori ini, terutama setelah Skinner memperkenalkan teorinya, 

ternyata tidak banyak dipakai dalam dunia praktis, meskipun 

sering digunakan dalam berbagai eksperimen dalam 

laboratorium.Dua hal yang sangat penting dalam proses belajar 

dari Hull ialah adanya Incentive motivation (motivasi insentif) 

dan Drive reduction (pengurangan stimulus pendorong). 

Kecepatan berespon berubah bila besarnya hadiah (revaro) 

berubah. 

 

d) Skinner 

Dari semua pendukung teori tingkah laku, mungkin teori Skinner 

lah yang paling besar pengaruhnya terhadap perkembangan teori 

belajar. Beberapa program pembelajaran seperti Teaching 

machine, Mathetics, atau program-program lain yang memakai 

konsep stimulus, respons, dan factor penguat (reinforcement), 

adalah contoh-contoh program yang memanfaatkan teori skinner. 
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2) Teori Belajar Humanistik  

a) Dalam hal ini, Bloom dan Krathowl menunjukkan apa yang 

mungkin dikuasai (dipelajari) oleh siswa, yang tercakup dalam 

tiga kawasan berikut. 

1.) Kognitif 

Kognitif terdiri dari enam tingkatan yaitu : 

i. Pengetahuan (mengingat, menghafal) 

ii. Pemahaman(menginterprestasikan) 

iii. Aplikasi (menggunakan konsep untuk memecahkan suatu 

masalah) 

iv. Analisis (menjabarkan suatu konsep) 

v. Sintesis (menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi 

suatu konsep utuh) 

 

2.) Psikomotor 

Psikomotor terdiri dari lima tingkatan, yaitu: 

i.Peniruan (menirukan gerak). 

ii.Penggunaan (menggunakan konsep untuk melakukan gerak). 

iii.Ketepatan (melakukan gerak dengan benar). 

iv.Perangkaian (beberapa gerakan sekaligus dengan benar). 

v.Naturalisasi (melakukan gerak secara wajar). 

 

3.) Afektif 

Afektif terdiri dari lima tingkatan. 

i.Pengenalan (ingin menerima, sadar akan adanya sesuatu) 

ii.Merespons (aktif berpartisipasi) 

iii.Penghargaan (menerima nilai-nilai, setia pada nilai nilai 

tertentu) 

iv.Pengorganisasisan (menghubung-hubungkan nilai-nilai yang 

dipercayai) 

v.Pengamalan (menjadikan nilai-nilai sebagi bagian dari pola 

hidup). 
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b) Kolb 

Sementara, Kolb membagi tahapan belajar dalam empat tahap, 

yaitu; pengalaman konkret, pengamatan aktif dan reflektif, 

konseptualisasi, dan ekperimen aktif. Tahap paling dini dalam 

proses belajar, seorang siswa hanya mampu sekedar ikut mengalami 

suatu kejadian. Dia belum mempunyai kesadaran tentang hakikat 

kejadian tersebut.Pada tahap kedua, siswa tersebut lambat laun 

mampu mengadakan observasi aktif terhadap kejadian itu, serta 

mulai berusaha memikirkan dan memahaminya.Pada tahap ketiga, 

siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau “teori” tentang 

suatu hal yang diamatinya.Pada tahap akhir (eksperimentasi aktif), 

siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum kesituasi 

yang baru. 

c) Honey dan Mumford 

Berdasarkan teori Kolb ini, Honey dan Mumford membuat 

penggolongan siswa.Menurut mereka ada empat macam atau tipe 

siswa, yaitu; a).aktivis, b). reflector c). teoris, dan d). pragmatis. 

d) Habermas 

Ahli psikologi lain adalah Habermas yang dalam pandangannya 

bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan 

lingkungan maupun dengan sesama manusia. Dengan asumsi ini, 
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Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi tiga bagian, yaitu; 

belajar teknis (technical learning), belajar praktis 

(practicalearning), dan belajar emansipatoris (emancipatory 

learning). 

 

2. Model Pembelajaran Kooperatif  

 

Model pembelajaran adalah pedoman berupa program atau petunjuk 

strategi mengajar yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan 

pembelajaran. Pedoman ini memuat tanggung jawab guru dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran kelompok 

dengan jumlah peserta didik 2-5 orang dengan gagasan untuk saling 

memotivasi antara anggotanya untuk saling membantu agar tercapainya 

suatu tujuan pembelajaran yang maksimal. 

Eggen and Kauchak dalam Putri (2014:30), “Pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa 

bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama”. Menurut 

Ibrahim dkk dalam Putri (2014: 21), “Pembelajaran kooperatif juga 

memiliki tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, adapun tujuan 

daripembelajaran kooperatif.” 

1. Hasil belajar akademik 

     Pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam 

membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit. 
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2. Pengakuan adanya keragaman  

Penerimaan terhadap keragaman, yaitu agar siswa menerima teman-

temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. 

3. Pengembangan keterampilan sosial  

Pengembangan keterampilan social, yaitu untuk mengembangkan 

keterampilan social siswa diantaranya: berbagi tugas, aktif bertanya, 

menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, 

mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok. 

 

Teori yang melandasi pembelajaran kooperatif adalah teori 

konstruktivisme. Pada dasarnya pendekatan teori konstrukvisme dalam 

belajar adalah suatu pendekatan dimana siswa harus secara individual 

menemukan dan mentransformasikan informasi yang kompleks, 

memeriksa informasi dengan aturan yang ada dan merevisinya bila perlu. 

Jadi, pembelajaran kooperatif mencerminkan pandangan bahwa manusia 

belajar dari pengalaman mereka dan partisipasi aktif dalam kelompok 

kecil membantu siswa belajar keterampilan sosial yang penting, 

sementara itu secara bersamaan mengembangkan sikap demokrasi dan 

keterampilan berpikir logis.  

 

Menurut Davidson dan Warsham (2011: 28), “Pembelajaran kooperatif 

adalah model pembelajaran yang mengelompokkan siswa untuk tujuan 

menciptakan pendekatan pembelajaran yang berefektifitas yang 

mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademik”. Slavin 

dalam Isjoni (2011: 15) menyatakan bahwa, “Pembelajaran kooperatif 

adalah suatu model pembelajaran dimana siswa belajar dan bekerja sama 

dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok heterogen”. Jadi dalam 
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model pembelajaran kooperatif ini, siswa bekerja sama dengan 

kelompoknya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dengan begitu 

siswa akan bertanggung jawab atas belajarnya sendiri dan berusaha 

menemukan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 

diberikan pada mereka.  

 

Fokus pembelajaran kooperatif tidak saja tertumpu pada apa yang 

dilakukan peserta didik tetapi juga pada apa yang dipikirkan peserta didik 

selama aktivitas belajar berlangsung. Informasi yang ada pada kurikulum 

tidak ditransfer begitu saja oleh guru kepada peserta didik, tetapi peserta 

didik difasilitasi dan dimotivasi untuk berinteraksi dengan peserta didik 

lain dalam kelompok, dengan guru dan dengan bahan ajar secara optimal 

agar ia mampu mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Menurut Suprijono (2010: 54), “Model pembelajaran kooperatif adalah 

konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk 

bentuk-bentuk yang dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru”. 

Sedangkan menurut Solihatin dan Raharjo dalam Putri (2014: 19) 

mengungkapkan pada dasarnya cooperative learning mengandung 

pengertian sebagai suatu sikap atau prilaku bersama dalam bekerja atau 

membantu diantara sesama dalam struktur kerja sama yang teratur dalam 

kelompok, yang terdiri dari dua orang atau lebih dimana keberhasilan 

kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan oleh setiap anggota kelompok 

itu sendiri.  
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3. Kecerdasan Moral  

 

    Pendidikan karakter secara esensial, yaitu untuk mengembangkan 

kecerdasan moral atau mengembangkan kemampuan moral anak-anak. 

Cara menumbuhkan karakter yang baik dalam diri anak didik adalah 

dengan membangun kecerdasan moral.  

     Menurut Borba dalam Zubaedi (2011: 55),“Kecerdasan moral kemampuan 

memahami hal yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan 

etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga 

orang bersikap benar dan terhormat”. Kecerdasan yang sangat penting ini 

mencakup karakter –karakter utama, seperti kemampuan untuk memahami 

penderitaan orang lain dan tidak bertindak jahat, mampu mengendalikan 

dorongan dan menunda pemuasan, mendengarkan dari berbagai pihak 

sebelum memberikan penilaian, menerima dan menghargai perbedaan, 

dapat berempati, menunjukan kasih sayang dan rasa hormat terhadap orang 

lain dan memperjuangkan keadilan. Ini merupakan sifat-sifat utama yang 

akan membentuk anak menjadi baik hati, berkararakter baik inilah yang 

diharapkan anak-anak kita dimasa yang akan datang.   

 

Meskipun penyebab merosotnya moralitas sangatlah kompleks, terdapat 

fakta yang tidak dapat di pungkiri. Lingkungan moral anak-anak 

dibesarkan saat ini sangat meracuni kecerdasan moral mereka. Mengapa 

demikian?  

Berikut penyebab timbulnya kemerosotan tindakan moral pada anak:  

a. pertama, sejumlah faktor sosial kritis yang membentuk karakter 

bermoral secara perlahan mulai runtuh, yaitu pengawasan orang tua, 

teladan prilaku bermoral, pendidikan spiritual dan agama, dukungan 

masyarakat, stabilitas dan pola asuh orang tua; 

b. kedua, anak-anak secara terus -menerus menerima masukan dari luar 

yang bertentangan dengan norma-norma yang tengah kita tumbuhkan. 
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     Kedua faktor inilah yang berperan terhadap kerusakan moral anak-

anak bersamaan dengan  hilangnya kepolosan mereka.  

 

Meski kecerdasan moral dapat dipelajari, tetapi tidak dijamin dapat 

dicapai. Kecerdasan moral harus secara sadar dipelajari dan di 

tumbuhkan. Semakin cepat menanamkan kemampuan kecerdasan moral 

anak, semakin besar kesempatannya membangun dasar-dasar yang 

dibutuhkan bagi pembentukkan karakter yang kuat, serta kesempatannya 

mengembangkan kemampuan berpikir, berkeyakinan, dan bertindak 

sesuai dengan nilai-nilai moral.  

Menurut Borba dalam Zubaedi (2011: 57) berikut tujuh  kebajikan utama 

yang akan membangun kecerdasan moral pada anak yaitu:  

1. empati merupakan inti emosi moral yang dapat membantu anak 

memahami perasaan orang lain. Kebajikan ini membuat anak menjadi 

peka terhadap kebutuhan dan perasaan orang lain, dan mendorongnya 

menolong orang yang memerlukan bantuan, serta memperlakukan 

orang dengan kasih sayang; 

2. hati nurani adalah suara hati yang membantu anak memilih jalan yang 

benar serta tetap berada di jalur yang bermoral; membuat dirinya 

merasa bersalah ketika menyimpang. Kebijakan ini merupakan fondasi 

bagi sifat jujur, tanggung jawab, dan integritas diri yang tinggi 

3. kontrol diri membantu anak menahan dorongan dari dalam dirinya dan 

berpikir sebelum bertindak, sehingga ia melakukan hal yang benar. 

Kebajikan ini membuat anak menjadi mandiri.Sifat ini akan 

membangkitkan sifat murah dan baik hati dan tidak egois 

4. rasa hormat mendorong bersikap baik dan menghormati orang lain, 

sehingga mencegah anak berbuat jahat, tidak adil, bertindak kasar dan 

bersikap memusuhi, dan juga anak akan memperhatikan hak-hak serta 

perasaan orang lain 

5. kebaikan hati membantu anak mampu menunjukan kepedulian 

terhadap kesejahteraan dan perasaan orang lain. Kebajikan ini 

menjadikan anak lebih belas kasih dan tidak hanya memikirkan diri 

sendiri 

6. toleransi membuat anak mampu menghargai perbedaan kualitas dalam 

diri orang lain, terbuka terhadap pandangan dan keyakinan baru dan 

menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya ,dll. 
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7. keadilan menuntun anak agar memperlakukan orang lain dengan baik, 

tidak memihak serta adil dalam menjalankan sesuatu hal. 

 

Moral merupakan aspek lingkungan yang menentukan pengembangan 

karakter individu.  Brendt dalam Zubaedi (2011: 29) mengemukakan 

bahwa, moral adalah prinsip atau dasar untuk menentukan perilaku. 

Prinsip ini berkaitan dengan sangsi atau hukum yang diberlakukan pada 

setiap individu, dampaknya adalah terdapat perilaku dalam rentang tidak 

bermoral (amoral) sampai bermoral. Kriteria untuk menentukan seseorang 

bermoral atau tidak bermoral adalah norma. Dengan kata lain, norma 

merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kualitas perilaku 

setiap individu. Menurut Lickona (2013: 29) mengemukakan bahwa 

karakter berkaitan dengan konsep moral (moral knowing), sikap moral 

(moral felling), dan perilaku moral (moral behavior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Keterkaitan antara Komponen Kecerdasan Moral   

dalam Rangka Pembentukan Karakter yang Baik 

Menurut Pandangan Thomas Lickona 
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Likcona (2013: 29) menjelaskan bahwa karakter berkaitan dengan konsep 

moral (moral knowing), sikap moral (moral felling), dan perilaku moral 

(moral behavior). Konsep moral memiliki komponen kesadaran moral, 

pengetahuan nilai moral, pandangan ke depan, penalaran moral, 

pengambilan keputusan, dan pengetahuan sendiri.  

 

Menurut paham ahli pendidikan moral, jika tujuan pendidikan moral akan 

mengarahkan seeorang menjadi bermoral, yang terpenting adalah 

bagaimana agar seseorang dapat menyesuaikan diri dengan tujuan hidup 

bermasyrakat. Oleh karena itu, dalam tahap awal perlu dilakukan 

pengkondisian moral (moral conditioning)  dan latihan moral (moral 

training) untuk pembiasaan. Menurut Megawangi dalam Zubaedi  

(2011: 33),  kecerdasan moral dan karakter memiliki perbedaan. Moral 

adalah pengetahuan seseorang terhadap hal baik atau buruk.  

Kecerdasan moral menjadi otot kuat yang diperlukan untuk melawan 

tekanan buruk dan membekali anak kemampuan bertindak benar tanpa 

bantuan orang lain.Kecerdasan moral dapat dipelajari, dan dapat memulai 

membangunnya saat anak masih dalam usia balita. Meski pada usia 

tersubut mereka belum mempunyai kemampuan kognitif  untuk 

melakukan penalaran moral, seperti melatih kontrol diri, bersikap adil, 

menunjukan rasa hormat, berbagi, dan berempati.  
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Menurut Colles (2010:8), “Mengatakan bahwa kecerdasan moral tidaklah 

dicapai hanya dengan mengingat kaidah dan aturan hanya dengan diskusi 

abstrak disekolah maupun dirumah. Kita tumbuh secara moral sebagai 

hasil mempelajari bagaimana bersikap terhadap orang lain, bagaimana 

berprilaku di dunia ini, pelajaran yang ditimbulkan oleh tindakan 

memasukkan ke dalam hati apa yang kita lihat dan apa yang kita 

perbuat”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Komponen Karakter yang Baik Menurut Thomas     

Lichkona(2013: 14) 
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Menurut pandangan Lichkona untuk membentuk karakter-karakter yang 

baik harus mempunyai komponen seperti, pengetahuan tentang moral, 

perasaan moral, dan aksi moral yang diartikan sebagai berikut: 

 

1. penilaian moral dapat memunculkan perasaan moral, tetapi perasaan 

moral juga bisa memengaruhi pemikiran moral. Gambar 2 di atas 

diatas memperlihatkan beberapa kualitas moral, ciri karakter yang 

membentuk pengetahuan moral, perasaan moral, dan perbuatan moral; 

2. tidak terpisahkan namun saling mempengaruhi dengan beragam cara. 

Anak panah yang menghubungkan setiap domain karakter dengan dua 

domain lainnya berarti memperkuat hubungan di antara domain-

domain tersebut. Pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan 

moral. 

 

4. Model Pembelajaran Cooperative Script  

Metode Cooperative Script adalah salah satu dari beberapa metode yang 

ada di model pembelajaran kooperatif (Cooperative Learning). 

Pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara 

berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkonstruksi 

konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Pada pembelajaran 

kooperatif para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan 

diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan, 



29 
 

dalam hal ini sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa 

yakni mempelajari materi pelajaran dan didiskusikan untuk memecahkan 

masalah (tugas). Miftahul dalam Nurhadijah (2012: 97), model 

pembelajaran cooperative script di sebut juga Skrip kooperatif adalah 

metode belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan secara lisan 

mengikhtisarkan bagian-bagian dari materiyang dipelajarinya dalam 

ruangan kelas. Pembelajaran cooperative script menurut Schank dan 

Abelson dalam Nurhadijah (2012: 18) adalah pembelajaran yang 

menggambarkan interaksi siswa seperti ilustrasi kehidupan sosial siswa 

dengan lingkungannya sebagai individu dalam keluarga, kelompok 

masyarakat, dan masyarakat yang lebih luas. Sedangkan menurut 

Brousseau dalam Nurhadijah (2012: 18), “menyatakan bahwa 

modelpembelajaran cooperative script adalah secara tidak langsung 

terdapat kontrak belajar antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa 

mengenai cara berkolaborasi”.  

 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diungkapkan di atas, antara satu 

dengan yang lainnya memiliki maksud yang sama yaitu terjadi suatu 

kesepakatan antara siswa dengan guru dan siswa dengan siswa untuk 
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berkolaborasi memecahkan suatu masalah dalam pembelajaran dengan 

cara-carayang kolaboratif seperti halnya menyelesaikan masalah yang 

terjadi dalam kehidupan sosial siswa. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat dijelaskan, pembelajaran kooperatif 

adalah salah satu strategi pembelajaran dimana siswa dikelompokkan 

menjadi beberapa kelompok, yang terdiri dari dua orang atau empat orang 

untuk bekerja sama, saling membantu memberikan ide-ide pokok diantara 

anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Dengan 

pembelajaran kooperatif ini siswa belajar berkaloborasi untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam suasana belajar 

kelompok yang nantinya dapat mencapai potensi sikap seseorang secara 

optimal. 

 

Menurut Miftahul dalam Pratama (2010: 98) model pembelajaran 

cooperative script mempunyai kelebihan diantaranya sebagai berikut: 

melatih pendengaran, ketelitian/kecermatan, setiap siswa mendapatkan 

peran dan dapat melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan 

lisan. Isjoni (2011:12), model pembelajaran cooperative script baik 

digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan ide-ide atau gagasan 
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baru (dalam pemecahan suatu permasalahan), daya berfikir kritis serta 

mengembangkan jiwa keberanian dalam menyampaikan hal-hal baru  

yang diyakininya benar. Model pembelajaran ini  mengajarkan siswa 

untuk percaya kepada guru dan lebih percaya lagi pada kemampuan 

sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari sumber lain dan belajar dari 

siswa lain.  

Menurut Riyanto (2009:280), langkah-langkah untuk menerapkan model 

pembelajran coopertive script adalah sebagai berikut: 

1. guru membagi siswa untuk berpasangan; 

2. guru membagiakan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan 

membuat ringkasan; 

3. guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai 

pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar; 

4. pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan 

memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya, sementara 

pendengar: 

a. menyimak/mengoreksi/melengkapi ide-ide pokok yang kurang 

lengkap 

b. membantu mengingat/menghafal ide/ide pokok dengan 

menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya 

5. bertukar peran, semula berperan sebagai pembicara ditukar menjadi 

pendengar dan sebaliknya. Kemudian lakukan seperti kegiatan tersebut 

kembali; 

6.  merumuskan kesimpulan bersama-sama siswa dan guru; 

7.  penutup. 

 

 

Menurut Roger dan Johnson dalam Umaroh (2012:28) Ada 5 komponen 

dasar pembelajaran kooperatif yang efisien yaitu.         

a. Saling ketergantungan positif. 

Keberhasilan kelompok sangat bergantung usaha tiap anggotanya. 

Dengan demikian siswa harus merasa bahwa mereka saling bergantung 

secara positif dalam kelompok. 
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b. Tanggung jawab perseorangan. 

Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari 

materi dan bertanggung jawab terhadap hasil belajar kelompok. 

c. Interaksi tatap muka. 

Hasil belajar yang terbaik dapat diperoleh dengan cara adanya 

komunikasi verbal antar siswa yang didukung oleh saling 

ketergantungan positif. Siswa harus saling berhadapan dan saling 

membantu dalam pencapaian tujuan belajar. 

d.  Komunikasi antar anggota. 

Keterampilan sosial sangatlah penting dalam belajar kooperatif dan 

harus diajarkan kepada siswa. Keberhasilan tiap kelompok bergantung 

pada keaktivan tiap anggota mengutarakan pendapatnya. 

e.  Evaluasi proses kelompok. 

Siswa memproses keefektivan kelompok belajar mereka dengan cara 

menjelaskan tindakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, 

serta membuat keputusan terhadap tindakan yang bisa dilanjutkan atau 

yang perlu diubah. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat di jelaskan bahwa pembelajaran 

kooperatif merupakan model pembelajaran yang dilandaskan atas kerja 

kelompok yang dilakukan untuk mencapai tujuan khusus. Para ahli telah 

menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik, unggul dalam membantu siswa 

memahami konsep-konsep yang sulit dan menumbuhkan kemampuan 

berpikir kritis. “Pembelajaran kooperatif dapat memberikan keuntungan 

baik pada siswa kelompok bawah maupun kelompok atas yang bekerja 

menyelesaikan tugas-tugas akademik” (Pratama 2010:59). 

Menurut Prasetyo (2013:  23) manfaat dari Cooperative Script bagi siswa 

yang berprestasi rendah antara lain: 

1. meningkatkan pencurahan waktu pada tugas; 

2. rasa harga diri lebih tinggi; 

3. memperbaiki sikap terhadap ilmu pengetahuan dan sekolah; 

4. memperbaiki kehadiran siswa di kelas; 

5. penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar; 

6. perselisihan antar pribadi kurang; 

7. sikap apatis kurang; 
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8. pemahaman lebih mendalam; 

9. motivasi lebih mendalam; 

10. hasil belajar lebih baik; 

11. meningkatkan budi pekerti, moral, kepekaan dan toleransi antar 

sesama . 

  

 

Melalui pembelajaran cooperative diharapkan, siswa lebih aktif dalam 

mendiskusikan konsep tentang pelajaran mereka. Siswa yang bekerja dalam 

situasi pembelajaran cooperative, didorong untuk bekerjasama pada tugas 

bersama, untuk mencapai suatu penghargaan bersama. Satu aspek penting 

pembelajaran cooperative adalah disamping membantu tingkah laku 

cooperative, hubungan yang lebih baik diantara siswa, juga secara bersama 

membantu siswa dalam pelajaran akademis mereka.  

Adapun karakteristik model pembelajaran cooperative script: 

a. siswa dalam kelompok secara kooperative menyelesaikan materi belajar 

sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. 

b. kelompok dibentuk dari beberapa siswa yang memiliki kemampuan 

berbeda-beda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang dan rendah. 

c. penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada masing-masing 

individu.  

(Sumber : mukhsin dalam penerapan model cooperative script.edu, 

2014.html) 

 

5. Model Pembelajaran Rolle Playing  

 

Nama lain dari pembelajaran role playing ini adalah Sosiodrama. 

Sosiodrama (Rolle playing) oleh Syaiful dalam Umaroh (2012:213)  berasal 

dari kata Sosio dan drama. Sosio berarti sosial menunjuk pada objeknya 

yaitu masyarakat menunjukan pada kegiatan–kegiatan sosial, dan drama 

berarti mempertunjukan, mempertontonkan atau memperlihatkan.  
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Jadi sosiodrama adalah metode mengajar yang dalam pelaksanaannya 

peserta didik mendapat tugas dari guru untuk mendramatisasikan suatu 

situasi sosial yang mengandung suatu problem, agar peserta didik dapat 

memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi sosial. 

Model pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu kepada 

peserta didik dan mendramatisasikan peran tersebut kedalam sebuah  

pentas. Bermain peran (rolle playing) adalah salah satu model pembelajaran 

interaksi sosial yang menyediakan kesempatan kepada murid untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan belajar secara aktif dengan personalisasi. Oleh 

karena itu, lebih lanjut Hamalik (2004: 214) mengemukakan bahwa, “bentuk 

pengajaran rolle playing memberikan pada murid seperangkat atau 

serangkaian situasi-situasi belajar dalam bentuk keterlibatan pengalaman 

sesungguhnya yang dirancang oleh guru”.  

 

Menurut Abdullah (2013: 59) menyatakan bahwa model pembelajaran 

bermain peran (rolle playing) adalah model yang pertama, dibuat 

berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin menciptakan analogi otentik 

ke dalam suatu situasi permasalahan kehidupan nyata, kedua bahwa bermain 

peran dapat mendorong murid mengekspresikan perasaannya dan bahkan 

melepaskan, ketiga bahwa proses psikologis melibatkan sikap, nilai dan 

keyakinan kita serta mengarahkan pada kesadaran melalui keterlibatan 

spontan yang disertai analisis. 
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Prasetyo dalam Ubaydillah  (2001 : 72)   

(fromhttp://rujukanskripsi.blogspot.com/2013/06/kajian-teori-hakikat-

metode.html) Pembelajaran dengan rolle Playing adalah suatu  penguasaan 

bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan 

siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dilakukan siswa 

dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Metode ini 

banyak melibatkan siswa dan membuatsiswa senang belajar serta metode ini 

mempunyai nilai tambah yaitu  

 

a) dapat menjamin partisipasi seluruh siswa dan memberi kesempatan yang 

sama untuk menunjukan kemampuan dalam bekerja sama hingga berhasil 

  b)  permainan merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. 

fromhttp://rujukanskripsi.blogspot.com/2013/06/kajian-teori-hakikat 

metode.html). 

 

Prasetyo dalam Alwa (2014: 74) mengungkapkan pembelajaran dengan rolle 

playing biasanya ditampilkan oleh sekelompok kecil siswa, bertujuan 

mengeksploitasi beberapa yang ditemukan untuk melengkapi partisipasi dan 

pengamat dengan pengalaman belajar yang nantinya dapat meningkatkan 

pemahaman dan penghayatan siswa dalam belajar. 

Metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan 

emosional dan pengamatan indera ke dalam suatu situasi masalah yang 

secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subyek pembelajaran, 

secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya dan menjawab) 

bersama teman-temannya pada situasi tertentu. Belajar efektif dimulai dari 

lingkungan yang berpusat pada diri murid. 

 

Menurut Abdullah (2013: 14) langkah-langkah pembelajarannya adalah 

sebagai berikut: 

1. guru menyusun/menyiapkan skenario yang akan ditampilkan; 

2. menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dalam waktu 

beberapa hari sebelum pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar; 

http://rujukanskripsi.blogspot.com/2013/06/kajian-teori-hakikat-metode.html
http://rujukanskripsi.blogspot.com/2013/06/kajian-teori-hakikat-metode.html
http://rujukanskripsi.blogspot.com/2013/06/kajian-teori-hakikat%20metode.html
http://rujukanskripsi.blogspot.com/2013/06/kajian-teori-hakikat%20metode.html
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3. guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang; 

4. memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai; 

5. memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk melakonkan skenario 

yang sudah dipersiapkan; 

6. masing-masing siswa berada di kelompoknya sambil mengamati skenario 

yang sedang diperagakan; 

7. setelah selesai ditampilkan, masing-masing siswa diberikan lembar kerja 

untuk membahas/memberi penilaian atas penampilan masing-masing 

kelompok; 

8. masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya; 

9. guru memberikan kesimpulan secara umum; 

10. evaluasi; 

11. penutup. 

 

Tujuan dari metode pembelajaran bermain peran ini menurut Hamalik  

(2004: 198) disesuaikan dengan jenis belajar, diantaranya sebagai berikut:: 

1. belajar dengan berbuat. Para siswa melakukan peranan tertentu sesuai 

dengan kenyataan yang sesungguhnya. Tujuannya adalah untuk 

mengembangkan keterampilan-keterampilan interaktif atau keterampilan-

keterampilan reaktif; 

2. belajar melalui peniruan (imitasi). Para siswa pengamat drama 

menyamakan diri dengan pelaku (aktor) dan tingkah laku mereka; 

3. belajar melalui balikan. Para pengamat mengomentari (menanggapi) 

prilaku para pemain atau pemegang peeran yang telah ditampilkan. 

Tujuannya adalah untuk mngembangkan prosedur-prosedur kognitif dan 

prinsip-prinsip yang mendasari perilaku keterampilan yang telah 

didramatisasikan; 

4. belajar melalui pengkajian, penilaian dan pengulangan. Para peserta dapat 

memperbaiki keterampilan-keterampilan mereka dengan mengulanginya 

dalam penampilan berikutnya. 

 

 

Menurut Sanjaya dalam Umaroh (2012: 161) metode role playing ini 

merupakan sebagian dari simulasi yang diarahkan utuk mengkreasikan 

peristiwa- peristiwa aktual atau kejadian- kejadian yang mungkin muncul 

pada masa mendatang. 
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Menurut Israni dalam Umaroh (2012: 13) penggunaan metode sosiodrama 

atau bermain peran dilakukan: 

1. apabila ingin melatih para siswa agar mereka dapat menyelesaikan 

masalah yang bersifat sosial psikologis; 

2. apabila ingin melatih para siswa agar mereka dapat bergaul dan memberi 

pemahaman terhadap orang lain serta masalahnya; 

3. apabila ingin menerangkan suatu peristiwa yang didalamnya menyangkut 

banyak orang. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas penggunaan metode sosiodrama atau rolle 

playing baik digunakan untuk pembentukan karakter dan sikap seseorang 

karena bersifat psikologis. Menerangkan suatu peristiwa dengan cara 

memainkan suatu peran di dalam kehidupan sosial yang di dalamnya 

menyangkut masalah di dalam pelajaran.  

 

6. IPS Terpadu 

Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu "ilm" yang berarti memahami, mengerti, 

atau mengetahui. Secara sederhana ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk 

menyelidiki, menemukan dan meningkatkan pemahaman manusia dari 

berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar 

memperoleh rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian 

dengan membatasi lingkup pandangannya, maksudnya setiap ilmu membatasi 

diri pada salah satu bidang kajian tertentu.Ilmu lebih mengkhususkan diri 

pada kejelasan konsep yang dikajinya secara khusus, lebih sempit dan 

mendalam. Hal ini untuk memudahkan para pencari ilmu dalam memfokuskan 

diri dalam bidang yang dikaji.  Ilmu bukan sekedar pengetahuan tetapi ilmu 

merupakan sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati 
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dan dapat secara sistematik diuji kebenarannya menggunakan metode-metode 

tertentu sesuai dengan bidang yang dikaji. 

 

Ilmu merupakan hasil olah pikir manusia secara mendalam sehingga 

menghasilkan suatu konsep ilmu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan 

manusia. Selain ilmu, juga terdapat kata yang selalu berkaitan dengan ilmu 

yaitu pengetahuan. Pengetahuan adalah segala sesuatu atau hal yang diketahui 

melalui tangkapan pancaindera, rasio, firasat, intiusi, dan pengetahuan sikap. 

Oleh karena itu, tidak semua pengetahuan adalah ilmu, tetapi semua ilmu 

adalah pengetahuan. 

(Sumber: whandi dalam pembelajaran IPS Terpadu.edu, 2014.html) 

Tujuan utama dari pembelajaran IPS ini adalah untuk membina para peserta 

didik menjadi warga negara yang mampu mengambil keputusan secara 

demokratis dan rasional yang dapat diterima oleh semua golongan yang ada di 

dalam masyarakat.  

Menurut Linda dalam Putri (2014: 32) rincian tujuan mata pelajaran IPS 

adalah agar peserta didik memiliki kemampuan. 

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 

sosial; 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan 

kemanusiaan; 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama, dan berkompetisi 

dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan global.   
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Cokrodikardjo dalam Putri (2014: 45) mengemukakan bahwa IPS adalah 

perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosaial.Ia 

merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial, yakni sosiologi, 

antropologi budaya, psikologi, sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik dan 

ekologi manusia, yang diformulasikan untuk tujuan instruksional dengan 

materi dan tujuan yang disederhanakan agar mudah di pelajari. Pendapat 

tersebut sejalan dengan pendapat Nu’man Soemantri (2009: 132) yang 

menyatakan bahwa IPS merupakan pelajaran ilmu ilmu sosial yang 

disederhanakan untuk pendidikan tingkat SD, SLTP, dan SLTA. 

Penyederhanaan mengandung arti: 

a.menurunkan tingkat kesukaran ilmu ilmu sosial yang biasanya dipelajari di 

universitas menjadi pelajaran yang sesuai dengan kemampuan berpikir siswa 

siswi sekolah dasar dan lanjutan; 

b.mempertautkan dan memadukan bahan aneka cabang ilmu sosial dan 

kehidupan masyarakat sehingga menjadi pelajaran yang mudah di cerna. 

Kemudian, Standar Kompetensi yang digunakan dalam pembelajaran IPS 

Terpadu adalah mengenai pokok bahasan yang akan diajarkan kepada para 

siswa yang disusun secara sistematis. 
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7. Kecerdasan Spiritual  

 

Pendidikan adalah cermin kepribadian bangsa, hal ini tentunya esensial 

dengan amanat UU No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang mengatakan 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah, “menciptakan manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”. Tapi apa yang terjadi pada penerapannya sistem 

pendidikan pada saat ini yang lebih berorientasi pada pengembangan IQ dan 

EQ saja, dimensi kecerdasan yang lain seperti SQ di marginalkan. Mungkin 

banyak pihak yang mempertanyakan apa dampak pendidikan karakter 

terhadap keberhasilan akademik.  

 

Menurut Agustian (2009: 62) mengungkapkan dengan menggunakan 

kecerdasan spiritual, dalam pengambilan keputusancenderung akan 

melahirkan keputusan yang terbaik, yaitu keputusan spiritual. Keputusan 

spiritual itu adalah keputusan yang diambil denganmengedepankan sifat-sifat 

Ilahiah dan menuju kesabaran mengikuti Allah Ash-Shabuur atau tetap 

mengikuti suara hati untuk memberi atau taqarub kepada Al-Wahhaab dan 

tetap menyayangi, menuju sifat Allah Ar-Rahim. 

 

 

Kecerdasan spiritual mengarahkan hidup kita untuk selalu berhubungan 

dengan kebermaknaan hidup agar hidup kita menjadi lebih bermakna. 

Danah dan Marshall (2009: 89), menggambarkan orang yang memiliki SQ 

sebagai orang yang mampu bersikap fleksibel, mampu beradaptasi secara 

spontan dan aktif, mempunyaikesadaran diri yang tinggi, mampu menghadapi 
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dan memanfaatkanpenderitaan, rasa sakit, memiliki visi dan prinsip nilai, 

mempunyaikomitmen dan bertidak penuh tanggung jawab. 

Menurut Sukidi (2004:28-29) manfaat SQ ditinjau dari dua sisi: 

1. SQ mengambil metode vertikal, bagaimana kecerdasan spiritual bisa 

mendidik hati kita untuk menjalin hubungan atas kehadirat Tuhan. 

Dengan berzikir atau berdoa menjadikan diri lebih tenang. 

2. SQ mengambil metode horizontal, dimana kecerdasan spiritual mendidik 

hati kita di dalam budi pekerti yangbaik. Di tengah arus demoralisasi 

perilaku manusia akhir-akhir ini, seperti sikap destruktif dan masifikasi 

kekerasan secara kolektif.  

 

Danah dan Marshall (2009: 20) kecerdasan spiritual merupakan landasan yang 

diperlukan untuk memfungsikan IQ (Intelectual Question) dan EQ (Emotional 

Quation) secara efektif, dan kecerdasan spiritual iniadalah kecerdasan 

tertinggi manusia. Menurut Agustian (2009: 20), “IQ memang penting 

kehadirannya dalam kehidupan manusia, yaitu agar manusia memanfaatkan 

teknologi demi efisiensi dan efektivitas. Juga peran MQ (Kecerdasan Moral) 

yang memang begitu penting dalam membangun hubungan antar manusia 

yang efektif sekaligus perannya dalam meningkatkan kinerja, namun tanpa 

kecerdasan spiritual yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran, maka 

keberhasilan ituhanyalah akan menghasilkan Hitler-Hitler baru atau Fir’aun-

Fir’aun kecildi muka bumi”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kecerdasan spiritual itu selain bisa membawa 

seseorang ke puncak kesuksesan dan memperoleh ketentraman diri, juga bisa 

melahirkan karakter-karakter yang mulia di dalam dirimanusia. 

Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan 

dari beberapa penemuan penting mengenai hal ini diterbitkan oleh sebuah 
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buletin, Character Educator, yang diterbitkan oleh Character Education 

Partnership. Dalam buletin ini diuraikan bahwa hasil studiMarvin Berwokitz 

dari University of Missouri – St. Loius, menunjukan peningkatan motivasi 

siswa disekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang 

menerapkan pendidikan karakter, ternyata kesuksesan seseorang tidak 

ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) 

saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). 

 

Menurut Muhaimin dalam Mulyasa (2013 : 51 ),“manusia memiliki berbagai 

potensi yang hebat dan unik, baik lahir maupun batin, bahkan pada setiap 

anggota tubuhnya, dimana  sebagian ahli menyatakan manusia memiliki 

potensi-potensi dalam bentuk IQ (Intelligent Quotient), EQ (Emotional 

Quotient), CQ (Creativity Quotient), dan SQ (Spiritual Quotient)”. Pendidikan 

sebagai salah satu upaya yang dilaksanakan guna memaksimalkan seluruh 

potensi dalam diri setiap individu tentunya memiliki tugas untuk 

memaksimalkan potensi-potensi tersebut”. 

 

 

Sebagai pribadi, salah satu tugas besar kita dalam hidup ini adalah berusaha 

mengembangkan segenap potensi (fitrah) kemanusiaan yang kita miliki, serta 

berusaha untuk memperbaiki kualitas diri pribadi secata terus-menerus, 

hingga pada akhirnya dapat diperoleh aktualisasi diri dan prestasi hidup yang 

sesuangguhnya. Pendidikan karakter harus berupaya untuk menumbuhkan 

kemampuan dalam memberi makna spiritual terhadap pemikiran, prilaku dan 

kegiatan serta menyinergikan IQ, EQ dan SQ secara komperhensif. 

Kepedulian kita terhadap peningkatan mutu lulusan SD, SMP, SMU perlu 

direalisasikan dengan optimalisasi pendidikan karakter. Kecerdasan spiritual 

dibutuhkan oleh setiap individu dalam menjalani kehidupan, termasuk anak-
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anak dan remaja.Kecerdasan spritual merupakan inti yang dapat menggerakan 

kecerdasan lainnya. Kecerdasan spiritual merepresentasikan motif dasar 

individu dalam pencarian makna sebagai makhluk. 

 

Covey dalam Rurul (2013: 53) mengungkapkan bahwa, “Spiritual Intelligence 

is the central and most fundamental of all the intelligence because it becomes 

the source of guidance of the other three. Spiritual intelligence represents 

ours drive for meaning and connection with infinite”. 

Pendapat tersebut menegaskan bahwa kecerdasan spiritual 

merupakanjembatan yang menghubungkan,dimensi kecerdasan lain yang 

secara fitrah menyeimbangkan perkembangan dimensi telah diberikan oleh 

Yang Maha Pencipta.  

 

 

Selain itu Danah dan Marshall (2007: 58) mendefinisikan SQ sebagai 

kecerdasan untuk menghadapai persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan 

untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih 

luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup 

seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 

 

Agustian (2009: 13) dalam bukunya berjudul ESQ, kecerdasan spiritual adalah 

kemampuan untuk memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, prilaku 

dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ dengan 

komperhensif.Oleh karena itu, setiap individu perlu mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual sebagai salah satu kecakapan 

hidup yang harus dimiliki. 

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat di jelaskan dengan adanya kecerdasan 

spiritual dalam diri siswa didik, maka ia akan memahami dirinya,akan 

mengenal diri mereka,mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada pada 

mereka serta memahami status sosial mereka dimanapun mereka hidup dan 

bergaul. Dengan demikian dengan sendirinya mereka mampu membawa diri 
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mereka, bertingkah laku sesuai dengan aturan norma-normayang berlaku 

disuatu tempat di manapun mereka berada. Apabila seorang siswa memiliki 

kecerdasan spiritual, hal ini membina dirinya bertingkah laku. Karena, pada 

hakikatnya segala keputusan yang akan diambil akan tercermin dalam sifat 

atau tingkah laku yang terpancar dari kuatnya iman itu sendiri.Hal ini tentunya 

juga berlaku bagi siswa-siswa yang memiliki kecerdasan spiritual yang lebih 

tinggi biasanya lebih sopan dalam bertindak dan berbicara dari pada siswa-

siswa yang memiliki kecerdasan spiritual yang rendah. 

Menurut Agustian (2001: 50) dalam kecerdasan spiritual yang dialami peserta 

didik juga, kita dapat melihat satu persatu tanda-tanda dari kecerdasan 

spiritual yang telah berkembang dengan baik mencakup hal-hal berikut untuk 

menguji kecerdasan spiritual peserta didik: 

a)  kemampuan bersikap fleksibel (adaptif secara spontan dan aktif); 

b)  tingkat kesadaran diri yang tinggi; 

c)   kemampuan untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan; 

d)   kualitas hidup yang diilhami oleh visi dan nilai-nilai; 

e)   kemampaun untuk menghadapi melampaui rasa sakit; 

f)    keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu; 

g)   Menjaga lingkungan hidup di manapun baik disekolah, dimasyarakat 

maupun lingkungan keluarga 

h)    kecenderungan nyata untuk bertanya “mengapa” atau “bagaimana jika” 

untuk mencari jawaban-jawaban yang  mendasar; 

i)    menjadi apa yang disebut oleh para psikolog sebagai bidang mandiri yaitu 

memiliki kemudahan untuk bekerja melawan konvensi. 

f.) Kemampuan dalam menghadapi masalah 

g) Mempunyai tanggung jawab 

 

Perkembangan pengahayatan keagamaan dalam sudut pandang Santrock, 

(2009: 108) merupakan pengakuan atas keberadaan (the excistence of great 
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power) dan mengakui-Nya sebagai sumber nilai-nilai luhur yang eternal 

(abadi) yang mengatur tata hidup manusia dan alam semesta raya ini. 

Ginanjar dalam Mulyasa (2013 : 16 ) mengungkapkan dengan teori ESQ 

menyodorkan pemikiran bahwa setiap karakter positif sesungguhnya akan 

merujuk kepada sifat-sifat mulia Allah, yaitu: 

al-Asma al-Husna. Sifat-sifat dan nama-nama mulia ini merupakan sumber 

inspirasi setiap karakter positif yang dirumuskan oleh siapa pun. Dari sekian 

banyak karakter yang bisa di teladani dari nama-nama Allah itu, Ginanjar 

merangkum 7 (tujuh) karakter dasar berikut ini. 

1. Jujur 

2. Tanggung jawab 

3. Disiplin 

4. Visioner 

5. Adil 

6. Peduli, dan 

7. Kerja sama  

 

 

Pendapat tersebut di atas, menegaskan bahwa perkembangan kecerdasan 

spiritual sejalan dengan aspek perkembangan lainnya, antara lain 

perkembangan kognitif, emosi, moral, dan penghayatan keagamaan. 

Intelegensi spiritual dapat diibaratkan sebagai permata yang tersimpan dalam 

batu. Allah senantiasa mencahayai permata itu seperti yang diungkapkan 

dalam al-quran surat An-Nur ayat 35, baik melalui wahyu yang 

diturunkanNya, baik bersifat tekstual(Al-kitab) maupun alam semesta itu 

sendiri.Tetapi bagaimanakah memberdayakan permata itu sangat bergantung 

pada apakah kita menggosoknya hingga bercahaya atau malah kita tumpuk 

dengan sampah. 
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Faktor- faktor yang mempengauhi kecerdasan spiritual  menurut Sinetar 

dalam Agustian (2009: 23) yaitu intuitif yaitu kejujuran, keadilan, kesamaan 

perlakuan terhadap semua orang, memunyai factor yang mendorong 

kecerdasan spiritual. 

Menurut Adnan dalam Agustian (2001: 66) Sering kali suara hati kita turut 

andil memberi informasi penting dalam menentukan prioritas. Tapi sering kali 

pula suara hati diabaikan oleh nafsu sesaat atau kepentingan tertentu demi 

keuntungan jangka pendek, yang justru sering kali mengakibatkan kerugian 

jangka panjang. 

Menurut Akhmad Sudrajat dalam Zubaedi (2011: 51),“mengungkapkan 

berangkat dari pandangan bahwa sehebat apapun manusia dengan kecerdasan 

intelektual maupun kecerdasan emosionalnya pada saat-saat tertentu melalui 

pertimbangan fungsi afektif, kognitif, dan konatifnya manusia akan meyakini 

dan menerima tanpa keraguan bahwa di luar dirinya ada sesuatu kekuatan 

yang maha agung yang melebihi apappun termasuk dirinya. Kecerdasan 

spiritual mempunyai kemampuan potensial setiap diri manusia yang 

menjadikan ia dapat menyadari dan menentukan makna, nilai, moral, serta 

cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dan sesama makhluk hidup, karena 

merasa sebagai bagian dari keseluruhan”. 
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B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Tabel 1. Penelitian yang Relevan  

No Nama       Judul Penelitian          Hasil Penelitian  

1. Andi Wibowo 

(2011) 

Pengaruh Pendidikan 

Akhlaq terhadap 

Pembentukan 

Kecerdasan Spiritual 

Siswa MTS NU Salatiga 

Tahun Ajaran 

2010/2011.  

Jadi dapat disimpulkan terdapat 

pengaruh bahwa pembentukan 

kecerdasan spiritual siswa di 

MTS NU Salatiga adalah tinggi. 

Kemudian dari hasil analisis 

dengan menggunakan rumus 

product moment di peroleh nilai 

ro (product moment hasil 

hitung) sebesar 0,512. tersebut 

kemudian dikonsultasikan 

dengan table r product moment 

(N = 35) taraf signifikansi 5% 

(rt5% = 0,334 maka diketahui 

bahwa ro lebih besar dari rt5%. 

Hasil perbandingan nilai 

tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pendidikan 

akhlak dan pembentukan 

kecerdasan spiritual siswa. Jadi 

dapat disimpulkan bahwasanya 

ada pengaruh yang signifikan 

antara pendidikan akhlak 

terhadap pembentukan 

kecerdasan spiritual siswa di 

MTS NU Salatiga. 

 

2.  Al Ratnanda 

(2010) 

Pengaruh Lingkungan 

Pergaulan terhadap 

Kecerdasan Moral Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 

4 Karanganyar Tahun 

Ajaran 2010/2011 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan: lingkungan 

pergaulan berpengaruh terhadap 

kecerdasan moral siswa kelas 

VIII SMP Negeri 4 

Karanganyar tahun ajaran 

2010/2011. Terbukti dengan 

hasil rhitung = 0,630. Hasil 

perhitungan kemudian 

dikonsultasikan dengan rtabel 

(N = 43) untuk taraf signifikansi 

= 5% diperoleh 0,301. Karena 

rhitung = 0,630 > rtabel = 0,301 



48 
 

maka Ho ditolak dan Ha 

diterima jadi dapat ditarik 

kesimpulan lingkungan 

pergaulan berpengaruh terhadap 

kecerdasan moral. Besarnya 

pengaruh lingkungan pergaulan 

terhadap kecerdasan moral 

adalah 39,7% dan sisanya 

60,3% dipengaruhi faktor lain. 

Untuk memprediksi tinggi 

rendahnya kecerdasan moral 

jika lingkungan pergaulan 

diubah-ubah maka dapat 

mengunakan persamaan regresi 

yˆ = 1,188 + 0,938 X. 

 

3. Nadia 

Nandana 

Lestari 

(2011) 

Hubungan Antara 

Pendidikan Keluarga 

dengan Kecerdasan 

Spiritual dan Kecerdasan 

Moral Anak di Desa 

Kaligondo Kecamatan 

Genteng Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2011 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan hasil dari 

analisis ditunjukkan bahwa r 

empiri lebih besar dari pada r 

tabel untuk N 50 dan taraf 

signifikansi 5%=  0,279.  

Setelah data diraih dan 

dianalisis dapat disimpulkan 

bahwa ada hubungan antara 

pendidikan keluarga dengan 

kecerdasan spiritual dan 

kecerdasan moral anak. 

4. Merza Pratama 

Putri 

(2010) 

Penggunaan Metode 

Pembelajaran 

Cooperative Script 

Dalam Upaya 

Meningkatkan Moral 

Siswa Mata Pelajaran 

IPS Siswa Kelas VII 

SMP Negri 1 Bandung 

Tahun Ajaran 2009/2010 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa ada perbedaan 

perkembangan moral siswa 

yang diajar menggunakan 

cooperative script dengan siswa 

yang tidak diajar dengan 

menggunakan cooperative 

script. Hal ini terlihat dari 

persentase hasil perkembangan 

moral siswa dengan metode 

cooperative script memiliki 

persentase nilai kategori tinggi 

mencapai 43,59%, persentase 

nilai kategori sedang 33,34%, 

dan persentase nilai kategori 

rendah hanya 23,07%. 

Tabel 1. (Lanjutan) 
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5. Muhammad 

Alwa (2014) 

Pengaruh Penggunaan 

Model Pembelajaran 

Rolle Playing Terhadap 

Peningkatan Kecerdasan 

Moral Siswa Kelas VII 

SMP Negri 2 Kota Bumi 

Semester Ganjil 

(2013/2014) 

Hasil Penelitiannya menunjukan 

bahwa ada pengaruh 

penggunaan yang signifika 

model pembelajaran rolle 

playing terhadap peningkatan 

kecerdasan moral siswa kelas 

VII dengan hasil penelitian 

sebesar F hitung= 24,159 > 

Ftabel 3,99. Tingkat signifikansi 

penggunaan model 

pembelajaran terhadap 

peningkatan kecerdasan moral 

siswa  r= 0,512. 

 

C. Kerangka Pikir  

Berhasil atau tidaknya dalam belajar disekolah dalam meraih prestasi 

akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter, 

ternyata kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan 

dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan 

mengelola diri dan orang lain (soft skill) berdasarkan hasil penelitian di 

Harvard University Amerika Serikat dalam buku Zubaedi (2011: 45)  yang 

memaparkan bahwa kesuksesan hidup seseorang tidak ditentukan semata mata 

oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) yang diperoleh lewat 

pendidikan, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri yang didalamnya 

termasuk karakter dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapan, 

bahwa kesuksesan seseorang hanya ditentukan sekitar 20%  oleh hard skill 

dan sisanya 80% dari soft skill hal ini mengisyaratkan bahwa pendidikan 

karakter perlu dikembangkan. 

 

Tabel 1. (Lanjutan) 
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Stephen Covey dalam Rurul (2013: 53) mengungkapkan bahwa  

“Spiritual Intelligence is the central and most fundamental of all the 

intelligence because it becomes the source of guidance of the other three. 

Spiritual intelligence represents our drive for meaning and connection with 

infinite”.Pendapat tersebut menegaskan bahwa kecerdasan spiritual 

merupakanjembatan yang 

menghubungkan,menyeimbangkanperkembangandimensi-dimensi 

kecerdasan lain yang secara fitrah telah diberikan oleh Yang Maha Pencipta. 

Berdasarkan pendapat diatas jelas bahwa dengan adanya kecerdasan spiritual 

dalam diri siswa didik, maka ia akan memahami dirinya, akan mengenal diri 

mereka, mengetahui kelemahan dan kelebihan yang ada pada mereka serta 

memahami status sosial mereka dimanapun mereka hidup dan bergaul. 

Dengan demikian dengan sendirinya mereka mampu membawa diri mereka, 

bertingkah laku sesuai dengan aturan norma-normayang berlaku disuatu 

tempat di manapun mereka berada. 

Apabila seorang siswa memiliki kecerdasan spiritual, hal ini membina 

dirinya bertingkah laku. Karna pada hakikatnya segala keputusan yang akan 

diambil akan tercermin dalam sifat atau tingkah laku yang terpancar dari 

kuatnya iman itu sendiri. Hal ini tentunya juga berlaku bagi siswa-siswa 

yang memiliki kecerdasan spiritual yang lebih tinggi biasanya lebih sopan 

dalam bertindak dan berbicara dari pada siswa-siswa yang memiliki 

kecerdasan spiritual yang rendah. 

Seperti yang dikemukakan oleh Agustian (2009: 13) dalam ESQ, SQ adalah 

kemampuan untuk memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, prilaku 

dan kegiatan, serta mampu menyinergikan IQ, EQ, dan MQdengan 

komperhensif. Oleh karena itu, setiap individu perlu mengembangkan dan 

meningkatkan kualitas kecerdasan spiritual sebagai salah satu kecakapan 

hidup yang harus dimiliki. 
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Teori pembelajaran yang dipakai dalam pembahasa judul ini adalah teori 

belajar Humanistik menurut Habermas. Bagi penganut Humanistik proses 

belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia. Teori inilah yang paling 

abstrak yang paling mendekati dunia filsafat dari pada dunia pendidikan 

kenyataannya, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses 

belajar dalam bentuknya paling ideal. Teori belajar Humanistik menurut 

pendapat ahli Habermas belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik 

dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia.  

 

Variabel independen dalam penelitian ini ada dua, model pembelajaran 

kooperatif sebagai X1dan X2 yang terdiri dari dua tipe yaitu tipe Cooperative 

Script (X1) dan tipe Rolle Playing (X2). Kecerdasan spiritual sebagai (Z) 

terdiri dari kecerdasan spiritual rendah dan kecerdasan spiritual tinggi 

sebagai variabel moderator (Z). Sedangkan dalam penelitian ini kecerdasan 

moral di dalam mata pelajaran IPS Terpadu (Y).  

 

a. Perbedaan Kecerdasan Moral Siswa dalam Pelajaran IPS Terpadu 

Antara Penggunaan Model PembelajaranCooperative Script dan Model 

Pembelajaran  Rolle Playing. 

 

 

Model pembelajaran kooperatif memiliki bermacam tipe, dua diantaranya 

adalah model pembelajaran  cooperative script dan rolle playing. Kedua 

model pembelajaran ini memiliki kelemahan dan kelebiham masing-masing 

namun juga memiliki kesamaan yaitu penguasaan bahan-bahan pelajaran 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa secara 
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berkelompok maupun kelompok kecil atau kelompok besar kedua model 

pembelajaran ini sama-sama menuntut keaktifan siswa dalam belajar dikelas, 

sehingga guru dalam model pembelajaran ini hanya bersifat sebagai 

fasilitator dimana guru hanya memfasilitasi siswa di dalam belajar. . 

 

Model pembelajaran tipe cooperative script adalah metode belajar dimana 

siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian 

dari materi yang dipelajarinya dalam ruangan kelas di dalam model 

pembelajaran ini salah satu strategi pembelajaran dimana siswa 

dikelompokkan menjadi  

beberapa kelompok secara berpasangan, yang terdiri dari dua orang atau 

empat orang untuk bekerja sama, saling membantu memberikan ide-ide 

pokok diantara anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama 

dimana ada pihak untuk mendengar dan ada pihak untuk menyajikan materi 

pihak mendengar diwajibkan memberikan ungkapan baik sanggahan maupun 

ide-ide pokok yang diberikan kepada teman kelompoknya begitupun 

sebaliknya. Pembelajaran Cooperative ini siswa belajar berkaloborasi untuk 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam suasana belajar 

kelompok yang nantinya dapat mencapai potensi sikap seseorang secara 

optimal dan mengembangkan penghayatan dan imajinasi siswa secara positif. 

Berbeda dengan model pembelajaran tipe rolle playing adalah suatu  

penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan siswa.  
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Pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dilakukan siswa dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Metode ini banyak 

melibatkan siswa dan membuat siswa senang belajar serta metode ini 

mempunyai nilai tambah yaitu dapat menjamin partisipasi seluruh siswa dan 

memberi kesempatan yang sama untuk menunjukan kemampuan dalam 

bekerja sama hingga berhasil dan juga model pembelajaran ini permainan 

merupakan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran 

dengan rolle playing biasanya ditampilkan oleh sekelompok kecil siswa, 

bertujuan mengeksploitasi beberapa yang ditemukan untuk melengkapi 

partisipasi dan pengamat dengan pengalaman belajar yang nantinya dapat 

meningkatkan pemahaman dan penghayatan siswa dalam belajar.  

 

Kedua model pembelajaran tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan 

masing-masing, kelemahan dari model pembelajaran rolle playing adalah 

Sebagian anak yang tidak ikut bermainperan menjadi kurang aktif dimana 

siswa yang cenderung tidak pintar berbicara akan merasa sulit mengikuti 

permainan ini dimana dia harus memaikan perannya sendiri di dalam mata 

pelajaran tersebut dan juga model pembelajaran ini memakan banyak waktu 

karena model pembelajaran memerlukan waktu yang cukup banyak agar 

permainan tersebut mendapatkan hasil yang baik dan optimal. Cara 

mengatisinya yaitu dengan cara  guru harus menerangkan kepada siswa, 

untuk dapat memecahkan masalah hubungan sosial yang aktual ada di 

masyarakat dan juga guru harus dapat memilih masalah yang urgent 
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sehingga menarik minat anak agar peserta didik dapat menjelaskan dengan 

baik dan menarik, sehingga menarik minat anak. 

Model pembelajaran cooperative script sedikit berbeda dengan model 

pembelajaran role playing model pembelajaran cooperative script Melatih 

pendengaran, ketelitian/kecermatan, setiap siswa mendapatkan peran dan 

dapat melatih mengungkapkan kesalahan orang lain dengan lisan. Model 

pembelajaran ini  mengajarkan siswa untuk percaya kepada guru dan lebih 

percaya lagi pada kemampuan sendiri untuk berpikir, mencari informasi dari 

sumber lain dan belajar dari siswa lain. Siswa dilatih untuk mengungkapkan 

idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, sehingga 

dapat membantu siswa belajar menghormati siswa yang pintar dan siwa yang 

kurang pintar dan menerima perbedaan yang ada. Sehingga dalam hal ini 

model pembelajaran coperative script lebih baik diterapkan pada siswa kelas 

VIII SMP Sejahtera Bandar Lampung terlebih untuk membentuk pendidikan 

karakter yaitu membentuk kecerdasan moral siswa masih tergolong rendah. 

 

b. Rata-rata Perbedaan Kecerdasan Moral pada Siswa yang Memiliki 

Kecerdasan Spiritual Rendah dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Cooperative Script Lebih Tinggi Dibandingkan Siswa 

yang Diajar Menggunakan Model Pembelajaran Rolle Playing 

 

 

Penerapan model pembelajaran cooperative script metode belajar dimana 

siswa bekerja berpasangan dan secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian 

dari materi yang dipelajarinya dalam ruangan kelas dan antara siswa satu 

dengan yang lain akan saling membantu memberikan ide-ide pokok diantara 
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anggota kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama. Apabila siswa yang 

memiliki SQ rendah maka pembelajaran cooperative script ini tidak merasa  

sulit siswa untuk belajar berkaloborasi dalam mengembangkan pengetahuan 

dan keterampilan dalam suasana belajar kelompok yang nantinya tidak 

menghambat potensi sikap seseorang secara optimal, siswa hanya melatih 

dirinya sendiri untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan 

membandingkan dengan ide temannya, siswa menerangkan ide-ide pokok 

yang diketahui lalu dipersentasikan dengan teman sekelompoknya siswa 

yang memiliki SQ rendah tidak begitu sulit dalam penerapan model 

coopererative script ini sehingga tidak sulit membantu siswa belajar untuk 

saling menghormati antara siswa yang pintar dan siswa yang kurang pintar.  

 

Sedangkan apabila siswa menggunakan model pembelajaran rolle playing 

dengan memperhatikan SQ yang tergolong rendah maka penerapan model 

pembelajaran ini  sulit untuk menciptakan analogi otentik ke dalam suatu 

situasi permasalahan kehidupan nyata, kedua apabila kecerdasan spiritual 

yang dimiliki siswa tergolong masih rendah akan mengakibatkan dalam 

bermain peran murid akan sulit untuk menghayati suatu peran yang akan 

dimainkannya dan mengekspresikan perasaannya. Diduga kecerdasan moral 

siswa dengan melihat SQ yang tergolong rendah model pembelajaran 

cooperative script lebih tinggi dibandingkan menggunakan model 

pembelajaran rolle playing. 
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c. Rata- rata Perbedaan Kecerdasan Moral pada Siswa yang Memiliki 

Kecerdasan Spiritual Tinggi dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Cooperative Script Lebih Rendah Dibandingkan Siswa 

yang Diajar Menggunakan Model Pembelajaran Rolle Playing 

 

 

Model pembelajaran cooperative script pada siswa yang memiliki 

kecerdasan spiritual tinggi terkadang siswa masi sulit memliki tanggung 

jawab masing-masing atas tugas yang diberikan oleh guru dan 

dipersentasikan oleh pasangannya dimana pendengar terkadang  sulit 

memahami dan  kurang mempunyai ide-ide atau sanggahan yang pas.Siswa 

lebih mengutamakan perkembangan secara kognitif yaitu harus mempelajari 

materi yang diberikan baru bekerja sama secara kolektif.  

Pembelajaran cooperative script ini siswa sulit untuk belajar berkaloborasi  

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam suasana belajar 

kelompok yang nantinya dapat mencapai potensi sikap seseorang secara 

optimal.Apabila siswa menggunakan model pembelajaran Rolle playing bagi 

siswa yang mempunyai SQ tinggi akan lebih mudah dalam penghayatan 

dalam belajar,disiplin, bertanggung jawab dan bersikap sopan dalam 

berakhlak dan menemukan ide-ide serta gagasan yang baik dalam 

berinteraksi dan bersosialisasi dalam berdialok pengucapan yang baik dan 

benar dalam memainkan perannya di mata pelajaran IPS sehingga model 

pembelajaran rolle playing lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

cooperative script. 
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Model pembelajaran tipe rolle playing lebih baik di dalam penghayatan dan 

imajinasi bagi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi karena 

menurutAgustian (2001: 13) dalam ESQ, SQ adalah kemampuan untuk 

memberikan makna spiritual terhadap pemikiran, prilaku dan kegiatan, serta 

mampu menyinergikan IQ, EQ, dan SQ dengan komperhensif. Oleh karena 

itu, setiap individu perlu mengembangkan dan meningkatkan kualitas SQ 

sebagai salah satu kecakapan hidup yang harus dimiliki. Hubungannya 

dengan model pembelajaran rolle playing apabila SQ siswa tinggi di dalam 

mengikuti mata pelajaran ini maka pengembangan imajinasi, penghayatan 

dan cara bersosialisasi yang baik terhadap teman sekelompok nya akan 

semakin lebih baik karena SQ dapat mengfungsikan dan mengoptimalkan 

kecerdasan peserta didik ke arah yang lebih positif.  

 

d. Ada Interaksi Antara Model Pembelajaran Kecerdasan Spiritual dan 

Kecerdasan Moral Mata Pelajaran IPS Terpadu  

 

 

Jika pada model pembelajaran kooperatif tipe cooperative script, siswa yang 

memiliki SQ yang tergolong rendah dalam pelajaran IPS Terpadu 

kecerdasan moral siswa lebih baik dari pada siswa yang memiliki kecerdasan 

spiritual tinggi, dan jika model pembelajaran kooperatif tipe rolle playing, 

siswa yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi kecerdasan moral siswa 

lebih baik daripada siswa yang memiliki SQ rendah, maka terjadi interaksi 

antara model pembelajaran kooperatif dan kecerdasan spiritual siswa 

masing-masing. 
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Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pikir penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut. 

Gambar 5. Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis  

 

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka pikir 

dan anggapan dasar yang telah diuraikan terdahulu, maka rumusan hipotesis 

penelitian ini adalah. 

 

1. Terdapat perbedaan kecerdasan moral antara siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model pembelajaran Cooperative Script dan siswa yang 

Proses Pembelajaran 

Model Pembelajaran  

Cooperative Script 

Model Pembelajaran  

Rolle Playing  

Kecerdasan Spiritual Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan Moral 

Perencanaan  Pembelajaran  
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diajar menggunakan model Rolle Playing pada mata pelajaran IPS 

Terpadu. 

2. Kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan spiritual rendah 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran cooperative 

script lebih tinggi dibandingkandengan model pembelajaran rolle playing. 

3. Kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran cooperative 

script lebih rendah dibandingkan menggunakan model pembelajaran rolle 

playing. 

4. Ada pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan 

spiritual terhadap kecerdasan moral siswa pada mata pelajaran IPS 

Terpadu 

 

 


