
 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan  

 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1.  Kecerdasan moral siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Cooperative Script pada kelas kontrol dan siswa yang 

diajar menggunakan model Rolle Playing pada kelas eksperimen 

mempunyai perbedaan  pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa 

Kelas VIII Sejahtera Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan spiritual 

rendah yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

cooperative script pada kelas kontrol lebih tinggi dibandingkan 

dengan model pembelajaran rolle playing kelas eksperimen pada 

mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Sejahtera Bandar 

Lampung Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Kecerdasan moral pada siswa yang memiliki kecerdasan spiritual 

tinggi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

cooperative script kelas kontrol lebih rendah dibandingkan 

menggunakan model pembelajaran rolle playing kelas eksperimen 
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pada mata pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Sejahtera 

Bandar Lampung Tahun Ajaran 2014/2015.  

4. Ada interaksi antara model pembelajaran kooperatif dengan 

Kecerdasan Spiritual siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu Siswa 

Kelas VIII SMP Sejahtera Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2014/2015.  

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat di berikan saran-saran 

sebagai berikut. 

1. Cara yang efektif untuk membantu anak mengubah moral menjadi 

positif adalah mengajari perilaku moral dengan contoh, seperti 

memberi model pembelajaran yang di dalamnya berisitentang 

nilai-nilai kebenaran dan menghubungkan mereka dengan sebuah 

prinsip atau nilai. Model pembelajaran rolle playing 

menghubungkan rangsangan melalui pengembangan karakter, 

bermain suatu peran untuk memperkuat imajinasi, meningkatkan 

empati dan pemahaman memperkuat nilai dan etika dan 

merangsang proses pemikiran yang kreatif. 

2. Menumbuhkan hati nurani teguran dalam diri seseorang ketika 

melakukan kesalahan yakni seperti penggunaan model 

pembelajaran coperative scipt dan rolle playing di mana siswa 

belajar untuk menerima dan menghargai pendapat dirinya 
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maupun kelompoknya agar dapat membantu siswa membedakan 

mana yang benar dan mana yang salah. 

3. Sebaiknya guru mengenalkan karakteristik siswa, termaksud 

kecerdasan spiritual siswa dimulai dari kejujuran siswa dalam 

bertingkah laku baik didalam maupun di luar proses 

pembelajaran, sehingga guru dapat mengambil inisiatif dalam 

upaya pengembangan potensi tersebut. 

4. Sebaiknya guru untuk menilai kecerdasan moral siswa pada siswa 

yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi baik menggunakan 

model pembelajaran rolle playing karena model pembelajaran 

rolle playing lebih baik dibandingkan dengan model 

pembelajaran cooperative script.  

 


