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Hasil observasi di kelas XII SMA Negeri 1 Ambarawa menunjukan bahwa 

proses pembelajaran sejarah kurang memanfatkan model pembelajaran yang telah ada 

sehingga hasil belajar masih belum mencapai yang diharapkan. Pemanfaatan model 

pembelajaran sejarah dalam penelitian ini adalah dengan memanfaatkan model 

pembelajaran kooperatif tipe active debate dan think pair and share. Rumusan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) bagaimana hasil belajar sejarah 

siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Ambarawa dengan melalui model pembelajaran 

kooperatif tipe active debate (2)  bagaimana hasil belajar sejarah siswa kelas XII IPS 

SMA Negeri 1 Ambarawa dengan melalui model pembelajaran kooperatif tipe think 

pair and share? (3) bagaimana perbedaan hasil belajar sejarah antara siswa kelas XII 

IPS SMA Negeri 1 Ambarawa melalui penggunaan model pembelajaran kooperatif 

tipe active debate dan melalui model pembelajaran kooperatif tipe think pair and 

share? 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan  pemanfaatan 

model pembelajaran kooperatif tipe active debate dan think pair and share terhadap 

peningkatkan hasil belajar siswa kelas XII SMA Negeri 1 Ambarawa tahun pelajaran 

2011/201. Manfaat dari penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi dan masukan 

tentang pentingnya pemanfaatan model pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar dalam pembelajaran sejarah.   

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain Eksperimen 

dengan desain Randomized pre test- post test , yaitu ada perbedaan perlakuan antara 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 agar dapat dilihat perbedaannya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Ambarawa. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan teknik Cluster Random Sampling. Sampel 

penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS 1 sebagai kelas Eksperimen 1 dan siswa 

kelas XII IPS 3 adalah kelas Eksperimen 2.  

Perbedaan hasil belajar yang lebih baik ditunjukan pada kelas eksperimen 1, 

yaitu nilai rata-rata hasil post tes kelas eksperimen 1 sebesar 85,33 sedangkan rata-

rata kelas eksperimen 2 sebesar 81,73. Dari hasil uji-t didapatkan thitung =  1,800 > ttabel 

= 1,67 yang berarti kedua kelas tersebut ada perbedaan signifikan, yaitu hasil belajar 

kelas eksperimen 1 lebih baik dari pada hasil belajar kelas eksperimen 2. Berdasarkan 

hasil penelitian disimpulkan bahwa melalui pemanfaatkan model pembelajaran 

kooperatif tipe active debate sebagai metode pembelajaran sejarah dengan materi G 

30 S lebih efektif dibandingkan pembelajaran sejarah dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe think pair and share. 

 


