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SARI 

Pembelajaran sejarah yang selalu monoton dan  tidak menarik  dalam 

penyampaiannya akan membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas XI SMAN 1 NALUMSARI, 

guru belum melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, guru 

kesulitan memberi variasi dalam pembelajaran, dan media yang tersedia masih 

kurang. Sehingga hasil belajar siswa cenderung rendah. Penggunaan model 

pembelajaran cooperative learning dengan media kartu dalam pembelajaran 

sejarah diharapkan siswa akan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan 

hasil belajarpun meningkat.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran 

cooperative learning menggunakan media kartu dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas XI SMAN 1 NALUMSARI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah model pembelajaran cooperative learning menggunakan 

media kartu dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan mengembangkan model 

pembelajaran sejarah agar dapat menarik minat siswa. 

Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang terdiri 

dari 2 siklus. Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. Adapun yang menjadi subyek penelitian adalah siswa 

kelas XI D yang berjumlah 36 siswa. Siswa dikatan tuntas belajar jika siswa 

mendapat nilai minimal > 67,00 dan ketuntasan belajar klasikal mencapai 75 % 

dari jumlah siswa yang ada dikelas. 

Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 

66,9 dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 71,8%. Pada siklus I setelah 

diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 70,1 dengan persentase 

ketuntasan klasikal 74,3%. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar 

klasikal sudah meningkat, tapi ketuntasan belajar belum mencapai indikator. 

Kemudian hasil belajar yang diperoleh pada siklus II nilai rata-rata sebesar 74,9 

dengan ketuntasan klasikal 79,5%. 

Pada siklus II telah mengalami peningkatan dari siklus I, dengan 

ketuntasan belajar klasikal yaitu 79,5% dari jumlah siswa satu kelas dan nilai rata-

rata mencapai 74,9. berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran cooperative learning menggunakan media 

kartu dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

Kata Kunci : Cooperative Learning, Hasil Belajar 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menuntut 

kualitas pendidikan yang lebih baik, agar menghasilkan produk pendidikan yang 

siap menghadapi era globalisasi. Setiap individu yang terlibat dalam pendidikan 

dituntut berperan secara maksimal guna meningkatkan mutu pendidikan. Salah 

satu inti dari pendidikan yang bermutu terletak pada proses pembelajaran di kelas.  

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran 

didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi, 

otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa 

dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari (Sanjaya,2006:1). 

Pendidikan dikatakan berkualitas apabila terjadi penyelenggaraan 

pembelajaran yang efektif dan efisien dengan melibatkan semua komponen-

komponen pendidikan seperti mencakup tujuan pembelajaran, guru,  peserta didik, 

bahan pembelajaran, metode pembelajaran, alat, dan sumber pembelajaran. 

Pelajaran sejarah bagi siswa menduduki posisi yang sangat strategis dan mendasar 

sebagai sarana pendidikan. Sedangkan guru mempunyai peran dan fungsi yang 

sangat penting dalam pembelajaran, oleh karena itu guru harus selalu 

meningkatkan peranan dan kompetensinya dalam mengelola komponen-

komponen pembelajaran. 

Keberhasilan dari proses pendidikan di sekolah dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya prestasi belajar siswa. Hasil belajar siswa sangat dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa dan faktor yang berasal 

dari luar atau faktor lingkungan. Faktor yang datang dari dalam diri siswa berupa 

kemampuan, motivasi belajar, kebiasaan belajar, faktor fisik dan  psikis. Faktor 

yang datang dari luar yaitu sesuatu yang mempengaruhi hasil belajar siswa di 

sekolah yaitu kualitas pembelajaran (Sudjana, 2005: 36). 
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Dalam pembelajaran di sekolah guru hendaknya memilih dan 

menggunakan model, strategi, metode, pendekatan, dan teknik yang melibatkan 

siswa aktif dalam belajar. Untuk menumbuhkan minat dan semangat siswa dalam 

mempelajari sejarah. Perlu dicoba model baru dalam pembelajaran sejarah. 

Salah satu tugas guru yaitu merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran, dalam tugas ini guru dituntut memiliki seperangkat pengetahuan 

dan keterampilan teknik mengajar, menyajikan pelajaran dengan metode yang 

menarik, yang mampu mengajak siswa untuk belajar secara aktif (Sudjana, 2005: 

15). 

Media diperlukan dalam proses pembelajaran karena mempunyai 

kemampuan atau  kompetensi yang dapat dimanfaatkan. Media yang efektif 

adalah media yang mampu mengkomunikasikan sesuatu yang ingin disampaikan 

oleh pemberi pesan kepada penerima pesan. Jadi proses penerimaan pesan sangat 

dipengaruhi oleh media.  

Telah dilakukan observasi awal di SMAN 1 NALUMSARI dan diperoleh 

informasi bahwa kriteria ketuntasan minimal kelas XI adalah 67. Dari hasil nilai 

ulangan harian nilai rata-rata pelajaran sejarah di kelas XI 66,9, dengan ketuntasan 

secara klasikal 71,8 %. Nilai rata-rata masih sama dengan kriteria ketuntasan 

minimal, jadi masih perlu ditingkatkan lagi menjadi kriteria ketuntasan maksimal.  

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan dikelas XI dengan jumlah siswa 36. Siswa 

yang mendapatkan nilai kurang dari 66,9 ada 11 siswa, dan yang nilainya lebih 

dari 66,9 ada 25  siswa.  

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas XI dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar sejarah 48,7 % yaitu 19 siswa tidak mendengarkan penjelasan 

dari guru, hanya 2 sampai 3 siswa saja yang mengajukan pertanyaan, jika 

dilaksanakan diskusi tidak berjalan dengan baik karena semua siswa belum aktif 

dalam melaksanakan diskusi.  

Hal ini disebabkan karena dalam proses pembelajaran sejarah guru hanya 

menggunakan metode ceramah, siswa lebih banyak mendengarkan dan mencatat. 
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Dalam pembelajaran dikelas ini siswa kurang dilibatkan secara aktif dalam proses 

pembelajaran dan guru kesulitan memberi variasi dalam pembelajaran sejarah, 

serta media yang tersedia masih kurang.  

 Menurut observasi awal, siswa masih mengalami kesulitan dalam 

mempelajari materi sejarah. Menurut siswa pelajaran sejarah membosankan dan 

tidak menarik. Jadi akar permasalahan hasil belajar siswa masih kurang bagus 

dikarenakan guru dalam proses pembelajaran hanya ceramah saja, variasi 

pembelajaran kurang, siswa tidak dilibatkan secara aktif, dan media kurang 

mencukupi. 

Keberhasilan dari pembelajaran sangat ditentukan oleh pemilihan metode 

belajar yang ditentukan oleh guru. Sebab dengan penyajian pembelajaran secara 

menarik akan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, sebaliknya jika 

pembelajaran itu disajikan dengan cara yang kurang menarik, membuat motivasi 

siswa rendah. Untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, upaya yang harus 

dilakukan guru adalah memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan 

materi pembelajaran. Dengan model pembelajaran yang tepat diharapkan akan 

meningkatkan aktivitas siswa dalam belajar sehingga hasil belajarpun dapat 

ditingkatkan.  

Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas siswa 

adalah pembelajaran kooperatif (cooperative learning). Pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama (Trianto, 2007: 42). 

Media yang digunakan berupa kartu pembelajaran. Pembelajaran 

menggunakan media kartu ini dapat memudahkan siswa untuk memahami materi 

sejarah yang telah disampaikan dan sifatnya tidak membosankan. Kartu adalah 

media grafis bidang datar yang memuat tulisan, gambar, dan simbol tertentu. 

Dalam fungsi media pembelajaran kartu dapat dibuat dengan berbagai bentuk dan 

model. Kartu termasuk media yang berfungsi untuk mempermudah siswa dalam 
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pemahaman suatu konsep, sehingga hasil prestasi bisa lebih baik, pembelajaran 

lebih menyenangkan dan lebih efektif. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas XI  Semester II SMAN 1 NALUMSARI 

Tahun Pelajaran 2022/2023. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas 

(PTK).  

Penelitian ini terdiri atas dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap 

pelaksanaan. Pada tahap persiapan dilakukan observasi awal. Pada observasi awal 

peneliti bersama guru pengampu mengidentifikasi permasalahan dan menentukan 

tindakan yang tepat untuk mencari pemecahannya. Kemudian peneliti 

mengembangkan silabus, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, alat 

evaluasi, lembar observasi, dan lembar wawancara. Pada tahap pelaksanaan terdiri 

atas dua siklus, masing-masing siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.  

Perencanaan  

 Membuat skenario pembelajaran, mempersiapkan fasilitas dan sarana 

pendukung yang diperlukan dikelas, mempersiapkan instrument untuk merekam 

dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan, melaksanakan simulasi 

pelaksanaan tindakan perbaikan untuk menguji keterlaksanaan rancangan. 

Pelaksanaan Tindakan 

 Pelaksanaan tindakan yang meliputi siapa melakukan apa, kapan, dimana, 

dan bagaimana melakukannya. Skenario tindakan yang telah direncanakan, 

dilaksanakan dalam situasi yang aktual. Pada saat yang bersamaan kegiatan ini 

juga disertai dengan kegiatan observasi dan interpretasi serta diikuti dengan 

kegiatan refleksi. 

Pengamatan 

 Pada bagian pengamatan dilakukan perekaman data yang meliputi proses 

dan hasil dari pelaksanaan kegiatan. Tujuan dilakukannya pengamatan adalah 

untuk mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan 

landasan dalam melakukan refleksi. 
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Refleksi 

 Pada bagian refleksi dilakukan analisis data mengenai proses, masalah, 

dan hambatan yang dijumpai dan dilanjutkan dengan refleksi terhadap dampak 

pelaksanaan tindakan yang dilaksanakan. 

Cara Pengumpulan Data 

Data tentang hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes atau 

evaluasi kepada siswa secara individual pada akhir pembelajaran. Data tentang 

kinerja guru dalam model pembelajaran cooperative learning menggunakan 

media kartu dengan lembar observasi kinerja guru. Data tentang aktivitas siswa 

dalam model pembelajaran cooperative learning menggunakan media kartu, 

dengan lembar observasi aktivitas siswa. Data tentang tanggapan guru terhadap 

proses pembelajaran diambil menggunakan wawancara. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Setelah dilakukan analisis hasil tes diperoleh nilai rata-rata dan ketuntasan 

belajar pada siklus I dan II dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Hasil belajar siswa pada siklus I dan II 

No Data Hasil Belajar 

Sebelum Siklus I Siklus II 

1. Rata-rata 66,9 70,1 74,9 

2. Ketuntasan 71,8 % 74,3 % 79, 5 % 

Sumber: Data Hasil Penelitian 2009 

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I dan II 

mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata yang lebih baik. Pada siklus I 
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ketuntasan klasikal belum memenuhi indikator dan pada siklus II sudah 

memenuhi indikator  yang telah ditetapkan. 

Hasil observasi keaktifan siswa dapat diperoleh dari hasil catatan lapangan 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan catatan lapangan dapat 

diketahui adanya peningkatan minat siswa dalam belajar sejarah. Setelah 

dilakukan analisis terhadap observasi keaktifan siswa, hasil analisis dapat dilihat 

pada tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Hasil pengamatan terhadap aktivitas siswa siklus I dan II 

No Hal yang diamati Persentase (%) 

Siklus I Siklus II 

1. Peserta didik yang hadir dalam satu 

kelas 

100 % 100 % 

2. Peserta didik yang mendengarkan 

dengan baik 

56,4 % 94,9 % 

3. Peserta didik yang menjalankan tugas 

sesuai tanggung jawab 

 82, 0 % 97,4 % 

4. Peserta didik yang aktif bekerja sama 

dengan kelompoknya 

71, 8 % 92, 3 % 

5. Kelompok yang melakukan presentasi 50 % 50 % 

6. Kelompok yang melakukan pembagian 

tugas 

25 % 75 % 

7. Peserta didik yang bertanya 10, 2 % 10, 2 % 

8. Peserta didik yang menyampaikan 

pendapat 

5, 1 % 7,7 % 
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9. Peserta didik yang menyampaikan 

kembali informasi 

2, 6 % 2, 6 % 

10. Peserta didik yang memeriksa ketepatan 

atau membandingkan jawaban 

20, 5 % 30, 7 % 

Data hasil observasi kinerja guru digunakan untuk mengetahui kinerja 

guru selama proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil observasi 

kinerja guru selama proses pembelajaran dari siklus I ke siklus II mengalami 

peningkatan. Kekurangan guru pada siklus I terletak pada penyampaian materi 

yang kurang diperhatikan oleh siswa dan kurang dapat memanfaatkan waktu 

dengan baik, sehingga pada waktu menyimpulkan materi yang sudah dibahas 

terburu-buru. Sedangkan pada siklus II guru sudah melaksanakan tugasnya 

dengan baik, sehingga kekurangan pada siklus I sudah dapat terpenuhi pada siklus 

II. Data hasil observasi kinerja guru dapat dilihat pada tabel 3 berikut.  

Tabel 3. Hasil Pengamatan Kinerja Guru Siklus I dan II 

No Aspek yang diamati Siklus I Siklus II 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. 
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6. 

7. 

8. 

kedalam kelompok 

Membimbing kelompok 

Melaksanakan penilaian 

Menyimpulkan pelajaran 

 

v 

 

 

 

v 

 

 

v 

 

 

v 

v 

 

v 

Keterangan:  

1. Kurang Sekali 

2. Kurang 

3. Cukup 

4. Baik 

5. Baik sekali 

Pembahasan 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 17  

Februari 2009 dengan alokasi waktu 1x40 menit dan pada tanggal 21 Februari 

2009 dengan alokasi waktu 2x40 menit. Pada siklus I guru menyampaikan materi 

proses persiapan kemerdekaan Indonesia. 

Didalam tahap perencanaan guru melakukan berbagai langkah yaitu 

merumuskan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran dengan 

model cooperative learning menggunakan media kartu,  guru mempersiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), merancang pembentukan kelompok 

secara heterogen yang terdiri dari 4-5 siswa, kemudian guru juga merancang 

lembar kegiatan untuk diskusi yang berupa kartu dan merancang alat evaluasi 

yang diberikan kepada peserta didik untuk mengukur keberhasilan belajar. 

Didalam merumuskan perencanaan tersebut guru bekerja sama dengan peneliti. 

Kegiatan yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran pada 

siklus I ini yaitu, guru mengkondisikan peserta didik agar siap mengikuti proses 

pembelajaran. Kegiatan pokok dalam pembelajaran guru memberikan ulasan 

secara garis besar tentang materi proses persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada 
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saat guru sedang menerangkan materi masih banyak siswa yang tidak 

memperhatikan penjelasan dari guru. Hal ini perlu di diskusikan antara guru 

dengan peneliti untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Kemudian pada pertemuan berikutnya guru membentuk kelompok yang 

terdiri dari delapan kelompok, yang setiap kelompoknya terdiri dari 4-5 siswa. 

Setelah pembagian kelompok guru membagikan lembar kegiatan diskusi berupa 

kartu kepada masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok 

diberi waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan berdasarkan informasi atau 

pernyataan pada kartu tersebut. Untuk memperlancar kegiatan diskusi guru 

mengawasi dan membimbing setiap kelompok dan memberi arahan kepada 

kelompok yang membutuhkan.  

Setelah selesai melakukan diskusi, guru meminta kepada kelompok untuk 

mempresentasikan hasil dari pada diskusi mereka. Dalam kegiatan diskusi kelas 

ada empat kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi yaitu kelompok satu, 

dua, tiga, dan empat. Kemudian ada empat peserta didik yang bertanya dan  dua 

peserta didik yang berpendapat dalam diskusi kelas tersebut. 

Kegiatan penutup dalam pembelajaran ini berupa penarikan simpulan dari 

materi yang telah dipelajari. Dalam kegiatan ini guru membacakan jawaban dari 

setiap kelompok dan menjelaskan bagian-bagian yang penting. 

Di dalam tahapan pengamatan, peneliti mengamati proses pembelajaran 

yang berlangsung dan mencatat temuan-temuan yang ada pada lembar kegiatan. 

Ada dua aspek yang peneliti amati dalam proses pembelajan, yaitu aspek peserta 

didik dan aspek guru. 

Dari refleksi yang telah dilaksanakan didapat hasil bahwa 17 siswa tidak 

memperhatikan penjelasan materi dari guru, keaktifan siswa yang belum optimal 

dikarenakan guru terkesan terburu-buru dalam menyampaikan materi. Guru 

kurang bisa memanfaatkan waktu dengan baik sehingga terlalu cepat dalam 

menyampaikan dan menyimpulkan materi. Berdasarkan masalah diatas maka 

perlu adanya peningkatan dalam proses pembelajaran selanjutnya.  Guru harus 
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meningkatkan pengelolaan dalam proses pembelajaran, lebih memotivasi siswa, 

dan menasehati siswa yang kurang tertib. Selain itu guru juga harus lebih tegas 

kepada peserta didik agar peserta didik fokus pada materi yang telah disampaikan 

dan harus lebih pintar dalam membagi waktu. 

Pada observasi pelaksanaan pembelajaran siklus II diperoleh nilai rata-rata 

hasil belajar 74,9 dengan ketuntasan belajar secara klasikal 79,5 %. Perolehan 

hasil belajar tersebut menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan 

hasil belajar pada siklus I. Adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dan 

ketuntasan belajar secara klasikal berarti pemahaman siswa terhadap materi yang 

dipelajari meningkat. Peningkatan pada siklus II ini dipengaruhi oleh 

meningkatnya keaktifan siswa dan kinerja guru dalam pembelajaran.  

Didalam pelaksanaan siklus I indikator penelitian yang telah ditetapkan 

belum sepenuhnya tercapai, maka dilanjutkan dengan siklus II. Siklus II 

dilaksanakan dalam satu kali pertemuan yaitu pada hari senin 23 Februari 2009 

dengan alokasi waktu 3x40 menit. Secara umum kegiatan yang dilaksanakan pada 

siklus II lebih meningkat dibandingkan siklus I. 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran sejarah dengan 

model cooperative learning menggunakan media kartu pada siklus II telah 

mengalami peningkatan. Mulai dari keaktifan peserta didik, kinerja guru, dan nilai 

tes yang diperoleh peserta didik. Beradasrkan hasil observasi dapat diketahui 

bahwa guru telah memperbaiki kekurangan yang dijumpai pada siklus I. Tindakan 

perbaikan yang dilakukan adalah guru mengelola proses pembelajaran dengan 

baik, memanfaatkan waktu dengan optimal, dan menasehati siswa yang 

mengganggu anggota kelompok lain. 

Pada siklus I ketuntasan belajar secara klasikal 74,3 % dan nilai rata-rata 

70,1. Sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar secara klasikal sebanyak 79,5 % 

dan nilai rata-rata kelas mencapai 74,9. Pada pelaksanaan siklus II ketuntasan 

belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator yang 

ditetapkan. Oleh karena itu peneliti merasa tidak perlu melakukan siklus ketiga.  



12 
 

Pelaksanaan pada siklus II didasarkan pada hasil refleksi pada siklus I. 

Sebelum proses pembelajaran pada siklus II dilakukan, guru mengkoreksi 

kekurangan pada siklus I.  Pada tahap ini guru tetap merumuskan tujuan 

pembelajaran yang hendak dicapai dalam pembelajaran sejarah dengan model 

pembelajaran cooperative learning menggunakan media kartu. 

Proses pembelajaran pada siklus II lebih ditekankan kepada peserta didik 

agar lebih fokus mendengarkan penjelasan materi yang disampaikan oleh guru 

dan diharapkan peserta didik lebih aktif dalam berdiskusi maupun bertanya. Untuk 

kegiatan dan pengamatan masih sama dengan siklus I. 

Berdasarkan hasil pengamatan dalam proses pembelajaran sejarah dengan 

model cooperative learning menggunakan media kartu pada siklus II telah 

mengalami peningkatan. Mulai dari keaktifan peserta didik, kinerja guru, dan nilai 

tes yang diperoleh peserta didik. Beradasrkan hasil observasi dapat diketahui 

bahwa guru telah memperbaiki kekurangan yang dijumpai pada siklus I. Tindakan 

perbaikan yang dilakukan adalah guru mengelola proses pembelajaran dengan 

baik, memanfaatkan waktu dengan optimal, dan menasehati siswa yang 

mengganggu anggota kelompok lain. 

Pada siklus I ketuntasan belajar secara klasikal 74,3 % dan nilai rata-rata 

70,1. Sedangkan pada siklus II ketuntasan belajar secara klasikal sebanyak 79,5 % 

dan nilai rata-rata kelas mencapai 74,9. Pada pelaksanaan siklus II ketuntasan 

belajar peserta didik dan nilai rata-rata kelas sudah mencapai indikator yang 

ditetapkan. Oleh karena itu peneliti merasa tidak perlu melakukan siklus ketiga.  

Cooperative learning mengandung pengertian bekerja sama dalam mencapai 

tujuan bersama. Pada dasarnya cooperative learning mengandung pengertian 

sebagai suatu sikap atau perilaku 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 dari setiap anggota kelompok itu sendiri (Solihatin, 2007: 4). 
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Jadi guru dalam meningkatkan aktivitas siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran cooperative learning merupakan langkah yang tepat. Karena dengan 

metode ini siswa akan terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan peserta 

didik juga belajar secara bersama-sama dengan kelompoknya. Menurut Eggen dan 

Kauchak pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama (Trianto, 2007: 42). Kemudian untuk mempermudah proses 

pembelajaran sejarah guru menggunakan media kartu, didalam pembelajaran ini 

kartu yang digunakan berupa kertas berbentuk persegi panjang yang berisi 

gambar, konsep atau pernyataan, dan soal. media ini juga diperlukan untuk 

membantu siswa dalam melaksanakan diskusi. Sehingga dalam proses 

pembelajaran sejarah lebih menyenangkan dan tidak membosankan. 

SIMPULAN 

 Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran sejarah dengan model cooperative learning menggunakan 

media kartu dapat meningkatkan hasil belajar siswa di kelas XI SMAN 1 

NALUMSARI. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas yang 

terdiri dari 2 siklus. Setiap siklus terdapat 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi. 

 Hasil belajar siswa sebelum diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata 66,9 

dengan persentase ketuntasan klasikal sebesar 71,8%. Pada siklus I setelah 

diadakan penelitian diperoleh nilai rata-rata sebesar 70,1 dengan persentase 

ketuntasan klasikal 74,3%. Pada siklus I nilai rata-rata dan ketuntasan belajar 

klasikal sudah meningkat, tapi ketuntasan belajar belum mencapai indikator. 

Kemudian hasil belajar yang diperoleh pada siklus II nilai rata-rata sebesar 74,9 

dengan ketuntasan klasikal 79,5%. 

 Kemudian dapat diketahui bahwa pada siklus II telah mengalami peningkatan 

dari siklus I, dengan ketuntasan belajar klasikal yaitu 79,5% dari jumlah siswa 

satu kelas dan nilai rata-rata mencapai 74,9. 
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