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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Media Kartu Bergambar 

 

Media merupakan sarana fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi atau 

materi pembelajaran. Media dapat berupa video, gambar, buku, film dan lain 

sebagainya. Media berfungsi untuk menanamkan konsep yang benar, konkrit 

dan realistis. Dengan demikian, media dalam proses pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa 

(Sadiman, dkk, 2008:7).  Hamidjojo (dalam Arsyad, 2007:4) memberi 

batasan media sebagai semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia 

untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat sehingga 

ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima 

yang dituju.   

 

Menurut Rossi dan Breidle (dalam Sanjaya, 2009:204) menyatakan bahwa 

media pembelajaran adalah seluruh alat dan bahan yang dapat dipakai untuk 

tujuan pendidikan, seperti radio, televisi, buku, koran, majalah, dan 

sebagainya.  Sedangkan menurut Hamalik (1994:12), ” Media pembelajaran 

adalah metode dan teknik yang digunakan untuk mengefektifkan komunikasi 
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dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan 

pengajaran”. 

 

Sehubungan dengan itu, Sudjana (1991: 28) menguraikan bahwa penggunaan 

media dalam pembelajaran membuat pengajaran lebih menarik perhatian 

siswa, bahan pelajaran lebih jelas maknanya, model mengajar lebih 

bervariasi, dan siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar.  Siswa 

menjadi tidak bosan belajar, karena mereka lebih banyak melakukan kegiatan 

lainnya dengan mengamati, melakukan atau mendemonstrasikan. 

Ada berbagai macam bentuk media pembelajaran.  Media pembelajaran dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi tergantung dari sudut mana 

melihatnya.  Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi ke dalam: 

1. Media auditif, yaitu media yang hanya dapat didengar saja, atau media 

yang hanya memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. 

2. Media visual, yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak 

mengandung unsur suara.  Yang termasuk ke dalam media ini adalah film 

slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan berbagai bentuk bahan 

yang dicetak seperti media grafis. 

3. Media audiovisual, yaitu jenis media yang selain mengandung unsur 

suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman 

video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya.  

Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab 

mengandung kedua unsur jenis media yang pertama (Sanjaya, 2009:211). 
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Menurut Rohani (1997:28-29) pemilihan dan pemanfaatan media perlu 

memperhatikan kriteria berikut ini: 

1. Tujuan, media hendaknya menunjang tujuan instruksional yang telah 

dirumuskan 

2. Ketepatgunaan (validitas), tepat dan berguna bagi pemahaman bahan yang 

dipelajari. 

3. Keadaan peserta didik kemampuan daya pikir dan daya tangkap peserta 

didik, dan besar kecilnya kelemahan peserta didik perlu pertimbangan. 

4. Biaya, hal ini merupakan pertimbangan bahwa biaya yang dikeluarkan 

apakah seimbang dengan hasil yang dicapai serta ada kesesuaian atau 

tidak.  

 

Selain itu, menurut Sadiman (1984:31-33) media gambar mempunyai 6 

syarat penggunaan, yaitu: 

1. Autentik, jujur melukiskan situasi kalau orang melihatnya 

2. Sederhana, komposisi gambar hendaknya cukup jelas menunjukkan poin – 

poin pokok dalam gambar 

3. Ukuran relative, gambar dapat memperbesar / memperkecil obyek / benda 

sebenarnya 

4. Gambar sebaiknya mengandung gerak atau perbuatan, gambar yang baik 

tidaklah menunjukkan obyek dalam keadaan diam tetapi memperlihatkan 

aktivitas tertentu. 

5. Gambar yang bagus belum tentu baik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Walaupun dari segi mutu kurang, gambar karya siswa 

sendiri sering kali lebih baik. 
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Salah satu media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran di kelas 

adalah media kartu bergambar.  Kartu bergambar adalah sebuah alat atau 

media belajar yang dirancang untuk membantu mempermudah dalam belajar.  

Media kartu bergambar ini terbuat dari kertas tebal atau karton berukuran 

17×22 cm yang tengahnya terdapat gambar materi yang sesuai dengan pokok 

bahasan (Prapita, 2009:4).  Sudjana dan Rivai (2010:21) menguraikan 

beberapa kriteria pemilihan kartu bergambar untuk pembelajaran yaitu: 

mendukung tujuan pencapaian pembelajaran, kualitas artistik, kejelasan dan 

ukuran yang memadai, validitas dan menarik.  Kartu bergambar benar-benar 

melukiskan konsep atau isi pelajaran yang ingin disampaikan sehingga dapat 

memperlancar pencapaian tujuan.  Kartu bergambar disesuaikan dengan 

tingkat usia siswa, sederhana atau tidak rumit sehingga siswa tidak salah 

dalam menafsirkan pesan dalam kartu tersebut. 

Kelebihan dan kelemahan media bergambar menurut Sadiman, dkk (2008:29-

31)  adalah: 

Kelebihan: 

1. Sifatnya konkret, lebih realistis menunjukkan pokok masalah 

dibandingkan  dengan media verbal semata. 

2. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Tidak semua benda, objek, 

atau peristiwa dapat dibawa ke kelas, dan tidak selalu dapat siswa 

dibawa ke objek atau peristiwa tersebut.  

3. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 
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4. Dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja dan untuk 

tingkat usia berapa saja sehingga dapat mencegah kesalahpahaman.  

5. Harganya murah, mudah diperoleh dan digunakan tanpa memerlukan 

peralatan khusus.  

Kelemahan: 

1. Hanya menekankan persepsi indera mata. 

2. Benda yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan 

pembelajaran. 

3. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share (TPS) 

Menurut Nurulyati (dalam Rusman, 2010 : 203) pembelajaran kooperatif 

merupakan model pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam 

satu kelompok untuk saling berinteraksi. Siswa dapat bekerja sama dengan 

anggota kelompoknya. Sehingga dalam pembalajaran ini, siswa belajar 

untuk dirinya sendiri dan juga bertanggung jawab untuk membantu sesama 

anggota kelompoknya untuk belajar. Sedangkan menurut Arends (dalam 

Trianto, 2010:65) menyatakan bahwa pelajaran yang menggunakan 

pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajar. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, 

sedang dan rendah. 
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3. Bila memungkinkan, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, 

jenis kelamin yang beragam. 

 

Model TPS merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang 

dikembangkan oleh Frank Lyman, dkk dari Universitas Maryland pada 

tahun 1985 sebagai salah satu struktur kegiatan cooperative learning. TPS 

memberikan waktu kepada para siswa untuk berpikir dan merespon serta 

saling bantu satu sama lain. Think pair share memberi siswa kesempatan 

untuk bekerja sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Menurut 

Nurhadi dan Senduk, (2004:67) TPS memiliki keunggulan dibanding 

dengan metode tanya jawab, karena TPS mengedepankan aspek berpikir 

secara mandiri, tanggung jawab terhadap kelompok, kerjasama dengan 

kelompok kecil, dan dapat menghidupkan suasana kelas.  Prosedur 

pembelajaran yang digunakan dalam TPS ini dapat memberikan lebih 

banyak waktu kepada siswa untuk berpikir, untuk merespon dan saling 

membantu satu sama lain.  

 

TPS dapat mengoptimalisasikan partisipasi siswa.  Siswa diberi kesempatan 

untuk bekerja sendiri serta bekerjasama dengan orang lain.  Waktu berpikir 

akan memungkinkan siswa untuk mengembangkan jawaban.  Siswa akan 

dapat memberikan jawaban yang lebih panjang dan lebih berkaitan.  

Jawaban yang dikemukakan juga telah dipikirkan dan didiskusikan.  Siswa 

akan lebih berani mengambil resiko dan mengemukakan jawabannya di 

depan kelas dan karena mereka telah “mencoba” dengan pasangannya.  

Proses pelaksanaan TPS akan membatasi munculnya aktivitas siswa yang 
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tidak relevan dengan pembelajaran karena siswa harus mengemukakan 

pendapatnya, minimal pada pasangannya (Lyman, 2002 : 2). 

 

Menurut Nurhadi dan Senduk (2004 : 67) tahapan-tahapan dalam TPS dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Thinking (berpikir) 

Guru mengajukan pertanyaan/permasalahan yang berkaitan dengan 

materi yang baru dipelajari, kemudian memberi kesempatan kepada 

seluruh siswa untuk memikirkan jawabannya secara mandiri dalam 1 

menit; 

2. Pair (berpasangan) 

Jawaban yang telah dipikirkan secara mandiri, kemudian disampaikan 

kepada pasangannya masing-masing (teman sebangkunya).  Pada tahap 

ini, siswa dapat menuangkan idenya, menambahkan gagasan, dan berbagi 

jawaban dengan pasangan.  Tahap ini berlangsung dalam 4 menit; 

3. Share (berbagi) 

Guru membimbing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi secara 

bergantian.  Sampai sekitar seperempat kelompok menyampaikan 

pendapat.  Pada tahap ini seluruh kelompok dapat mendengarkan 

pendapat yang akan disampaikan oleh perwakilan tiap kelompok.  

Kelompok yang menyampaikan pendapatnya harus bertanggung jawab 

atas jawaban dan pendapat yang disampaikan.  Pada akhir diskusi guru 

memberi tambahan materi yang belum terungkapkan oleh kelompok 

diskusi. 
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Singkat dan padatnya aktivitas pada masing-masing tahapan membuat siswa 

benar-benar merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 

permasalahannya, hal ini memberikan nilai yang positif seperti yang 

diungkapkan oleh Suardi (dalam Sardiman, 2005: 17) yang menyatakan 

bahwa pembatasan waktu merupakan salah satu hal yang dapat memotivasi 

siswa untuk dapat  menyelesaikan tugas belajarnya.  Pembelajaran 

kooperatif tipe TPS juga dapat mengatur dan mengendalikan kelas secara 

keseluruhan, serta memungkinkan siswa untuk mempunyai lebih banyak 

waktu berpikir, untuk merespon dan saling membantu.  Selain itu dengan 

pembelajaran kooperatif tipe TPS, siswa dapat mempertimbangkan apa yang 

telah dijelaskan dan dialaminya selama pembelajaran (Trianto, 2010: 61).  

Tahapan pelaksanaan TPS tersebut efektif dalam membatasi aktivitas siswa 

yang tidak relevan dengan pembelajaran, serta dapat memunculkan 

kemampuan dan keterampilan siswa yang positif.  Pada akhirnya TPS akan 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir secara terstruktur dalam 

diskusi mereka dan memberikan kesempatan untuk bekerja sendiri ataupun 

dengan orang lain melalui keterampilan berkomunikasi. 

 

Pada implementasinya, model pembelajaran TPS memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Menurut Adib (2010:21), keunggulan model pembelajaran TPS, 

antara lain: 

1. TPS mudah diterapkan diberbagai jenjang pendidikan dan dalam setiap 

kesempatan. 
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2. Menyediakan waktu berpikir untuk meningkatkan kualitas respon 

siswa. 

3. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir mengenai konsep dalam mata 

pelajaran. 

4. Siswa lebih memahami tentang konsep topik pelajaran selama diskusi. 

5. Siswa dapat belajar dari siswa lain. 

6. Setiap siswa dalam kelompoknya mempunyai kesempatan untuk 

berbagi atau menyampaikan idenya. 

Sedangkan menurut Lie (2005:46), kelebihannya yaitu : 

1. Akan meningkatkan pasrtisipasi siswa, 

2. Cocok untuk tugas sederhana, 

3. Lebih banyak memberi kesempatan untuk kontribusi masing-masing 

anggota kelompok, 

4. Interaksi lebih mudah, dan 

5. Lebih mudah dan cepat membentuk kelompok. 

 

Sedangkan menurut Lie (2005:46) Kelemahan model pembelajaran TPS, 

sebagai berikut: 

1. Lebih sedikit ide yang muncul. 

2. Banyak kelompok yang melapor dan dimonitor. 

3. Jika ada perselisihan tidak ada yang menengahi.  

       

C. Berpikir Kritis 

 

Untuk menghadapi situasi yang segalanya berkembang dengan sangat pesat 

seperti sekarang ini, seringkali pengetahuan yang kita dapat sulit untuk 
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diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, 

diperlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang meliputi keterampilan 

berpikir kritis dan kreatif (critical and creative thingking), keterampilan 

memecahkan masalah (problem solving), dan mengambil keputusan 

(decision making) (Zuchdi, 2008:124). 

 

Seperti yang diungkapkan oleh Reason (dalam Sanjaya , 2009:228) bahwa 

berfikir (thinking) adalah proses mental seseorang yang lebih dari sekedar 

mengingat (remembering) dan memahami (comprehending). “Mengingat” 

pada dasarnya hanya melibatkan usaha penyimpanan sesuatu yang telah 

dialami untuk suatu saat dikeluarkan kembali atas permintaan, sedangkan 

“memahami” memerlukan perolehan apa yang didengar  dan dibaca serta 

melihat keterkaitan antar-aspek dalam memori. Selanjutnya Djamarah 

(2008:34) mendefinisikan berpikir sebagai kemampuan jiwa untuk 

meletakkan hubungan antara bagian – bagian pengetahuan. 

 

Sedangkan Menurut Ennis (1985: 54), berpikir kritis adalah cara berpikir 

reflektif yang masuk akal atau berdasarkan nalar yang difokuskan untuk 

menentukan apa yang harus diyakini dan dilakukan. Sedangkan Johnson 

(2009:185) mengartikan berpikir kritis sebagai sebuah proses sistematis 

yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan 

dan pendapat mereka sendiri, atau sebuah proses terorganisasi yang 

memungkinkan siswa mengevaluasi bukti, asumsi, logika, dan bahasa yang 

mendasari pernyataan orang lain.  Adapun tujuan dari berpikir kritis ini 
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adalah untuk mencapai pemahaman yang mendalam, dalam mengungkapkan 

makna dibalik suatu kejadian.  

Beberapa kemampuan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis adalah 

kemampuan-kemampuan untuk memahami masalah, menyeleksi informassi 

yang penting untuk menyelesaikan masalah, memahami asumsi-asumsi, 

merumuskan dan menyeleksi hipotesis yang relevan, serta menarik 

kesimpulan yang valid dan menentukan kevalidan dari kesimpulan-

kesimpulan Dressel (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 63). 

 

Berpikir kritis dalam pembelajaran adalah perlunya mempersiapkan siswa 

agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang 

matang, dan orang yang tak pernah berhenti belajar. Keterampilan dan 

indikator berpikir kritis lebih lanjut diuraikan pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Aspek Keterampilan Berpikir Kritis  

 

Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

Memberikan 

Penjelasan dasar 

1) Memfokuskan 

pertanyaan 

a) Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

suatu pertanyaan 

b) Mengidentifikasi atau 

memformulasikan 

kriteria jawaban yang 

mungkin 

c) Menjaga pikiran 

terhadap situasi yang 

sedang dihadapi 

 

2) Menganalisis argument 

a) Mengidentifikasi 

kesimpulan 

b) Mengidentifikasi 

alasan yang dinyatakan 

c) Mengidentifikasi 

alasan yang tidak 

dinyatakan 
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Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

d) Mencari persamaan dan 

perbedaan 

e) Mengidentifikasi dan 

menangani 

ketidakrelevanan 

f) Mencari struktur dari 

sebuah 

pendapat/argument 

g) Meringkas 

3) Bertanya dan 

menjawab pertanyaan 

klarifikasi dan 

pertanyaan yang 

menantang 

a) Mengapa? 

b) Apa yang menjadi 

alasan utama? 

c) Apa yang kamu 

maksud dengan? 

d) Apa yang menjadi 

contoh? 

e) Apa yang bukan 

contoh? 

f) Bagaiamana 

mengaplikasikan kasus 

tersebut? 

g) Apa yang menjadikan 

perbedaannya? 

h) Apa faktanya? 

i) Apakah ini yang kamu 

katakan? 

j) Apalagi yang akan 

kamu katakan tentang 

itu? 

Membangun 

Keterampilan 

dasar 

4) Mempertimbangkan 

apakah sumber dapat 

dipercaya atau tidak? 

a) Keahlian 

b) Mengurangi konflik 

interest 

c) Kesepakatan antar 

sumber 

d) Reputasi  

e) Menggunakan prosedur 

yang ada 

f) Mengetahui resiko 

g) Keterampilan 

memberikan alasan 

h) Kebiasaan berhati-hati 

5) Mengobservasi dan 

mempertimbangkan 

hasil observasi 

a) Mengurangi 

praduga/menyangka 

b) mempersingkat waktu 

antara observasi 

dengan laporan 
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Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

c) Laporan dilakukan oleh 

pengamat sendiri  

d) Mencatat hal-hal yang 

sangat diperlukan 

penguatan  

e) Kemungkinan dalam 

penguatan 

f) Kondisi akses yang 

baik 

g) Kompeten dalam 

menggunakan 

teknologi 

h) Kepuasan pengamat 

atas kredibilitas criteria 

Menyimpulkan  6) Mendeduksi dan 

mempertimbangkan 

deduksi 

a) Kelas logika 

b) Mengkondisikan 

logika 

c) Menginterpretasikan 

pernyataan 

7) Menginduksi dan 

mempertimbangkan 

hasil induksi 

a) Menggeneralisasi 

b) Berhipotesis 

8) Membuat dan 

mengkaji nilai-nilai 

hasil pertimbangan 

a) Latar belakang fakta 

b) Konsekuensi 

c) Mengaplikasikan 

konsep (prinsip-

prinsip, hukum dan 

asas) 

d) Mempertimbangkan 

alternative 

e) Menyeimbangkan, 

menimbang dan 

memutuskan 

Membuat 

penjelasan lebih 

lanjut 

9) Mendefinisikan istilah 

dan 

mempertimbangkan 

definisi 

Ada 3 dimensi: 

a) Bentuk : sinonim, 

klarifikasi, rentang, 

ekspresi yang sama, 

operasional, contoh 

dan noncontoh 

b) Strategi definisi 

c) Konten (isi) 

10) Mengidentifikasi 

asumsi  

a) Alasan yang tidak 

dinyatakan 

b) Asumsi yang 
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Keterampilan 

Berpikir Kritis 

Sub Keterampilan 

Berpikir Kritis 
Aspek 

diperlukan: 

rekonstruksi argumen 

   

Strategi dan 

taktik 

11) Memutuskan suatu 

tindakan  

a) Mendefisikan masalah 

b) Memilih kriteria yang 

mungkin sebagai 

solusi permasalahan 

c) Merumuskan 

alternatif-alternatif 

untuk solusi 

d) Memutuskan hal-hal 

yang akan dilakukan 

e) Merivew 

f) Memonitor 

implementasi 

12) Berinteraksi dengan 

orang lain 

a) Memberi label 

b) Strategi logis 

c) Srtrategi retorik 

d) Mempresentasikan 

suatu posisi, baik 

lisan atau tulisan 

Ennis (dalam Costa, 1985: 54). 

 

 


