
II.   TINJAUAN PUSTAKA

A. Media Kartu Bergambar

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Sedangkan

Gearlach dan Ely (Fathurrohman, 2009: 65) mengatakan bahwa media

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian

yang membangun suatu kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh

pengetahuan, keterampilan atau sikap.  Dalam aktivitas pembelajaran, media

dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan

pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan

peserta didik.

Menurut Brown (dalam Steofandi, 2010: 35) mengungkapkan bahwa media

pembelajaran yang digunakan guru atau siswa dalam pembelajaran dapat

mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Hal ini juga diperkuat oleh Hamalik

(dalam Arsyad, 2000: 15) bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses

belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru,

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa.



Terdapat beberapa manfaat lain dari penggunaan media pengajaran dalam

proses belajar siswa, seperti yang diungkapkan Sudjana dan Rivai (dalam

Arsyad, 2007: 24) manfaatnya, yaitu:

1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat

menumbuhkan motivasi belajar;

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih

dipahami oleh siswa dan memungkinkannya menguasai dan mencapai

tujuan pengajaran;

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi

verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan

dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi kalau guru mengajar pada setiap

jam pelajaran;

4. Siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati,

melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain.

Beberapa pakar media pendidikan membuat suatu pengklasifikasian media

pembelajaran, yang mengungkapkan karakteristik atau ciri-ciri khas suatu

media. Salah satu penggolongan media yang dikenal adalah menurut Brezt

(dalam Steofandi, 2010: 30), mengidentifikasi media ke dalam tiga unsur

pokok yaitu: suara, visual dan gerak.

Gambar merupakan salah satu media visual dua dimensi. Media visual yaitu

suatu media berupa image atau perumpamaan yang digunakan dalam

menafsirkan sesuatu secara jelas, tidak abstrak. Media visual memiliki
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beberapa keunggulan diantaranya, yaitu: dapat memperlancar pemahaman dan

memperkuat ingatan, selain itu juga dapat pula menumbuhkan minat siswa

dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia

nyata (Arsyad, 2000: 89).

Sadiman, dkk (2008: 29-31) menyatakan beberapa kelebihan media bergambar

diantaranya adalah :

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 siswa dapat dibawa ke

objek atau peristiwa tersebut.

3. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita.

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.

Media kartu bergambar merupakan modifikasi dari media gambar. Media

kartu atau flash card diperkenalkan oleh Glenn Doman, seorang dokter ahli

bedah otak dari Philadelpia, Pennsylvania. Flash card adalah kartu-kartu

bergambar yang dilengkapi oleh kata-kata (Herlina, 2011: 8). Kartu adalah

kertas tebal yang berbentuk persegi panjang (KBBI, 1991 dalam Prapita,

2009: 4). Sedangkan Prapita (2009: 4) menyatakan bahwa media kartu

bergambar adalah sebuah alat atau media belajar yang dirancang untuk
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membantu mempermudah dalam belajar. Media bergambar ini terbuat dari

kertas tebal atau karton berukuran 17 × 22 cm yang tengahnya terdapat

gambar materi yang sesuai dengan pokok bahasan.

Menurut Arsyad (2007: 120-121) kartu bergambar biasanya berukuran 8 x 12

cm atau disesuaikan dengan besar kecilnya kelas yang dihadapi. Gambar yang

terdapat pada kartu menjadi petunjuk dan rangsangan bagi siswa untuk

memberikan respon yang diinginkan.

B. Model Pembelajaraan Kooperatif Tipe Jigsaw

Pembelajaran kooperatif  menurut Trianto (2010: 56) muncul dari konsep

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit

jika mereka saling berdiskusi dengan temannya.  Siswa secara rutin bekerja

dalam kelompok untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks.  Jadi,

menurutnya hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek

utama dalam pembelajaran kooperatif.

Model pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang banyak

digunakan dan menjadi perhatian serta dianjurkan oleh para ahli pendidikan.

Hal ini dikarenakan berdasarkan hasil penelitian yang dianjurkan oleh Slavin

(1995) dalam Rusman (2010: 205) dinyatakan bahwa: (1) penggunaan

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan

sekaligus dapat meningkatkan hubungan sosial, menumbuhkan sikap toleransi,

dan menghargai pendapat orang lain, (2) pembelajaran kooperatif dapat
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memenuhi kebutuhan siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan

mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman.

Selanjutnya Arends (1997: 111, dalam Trianto 2010: 65-66), berpendapat

bahwa 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.

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

dan jenis kelamin yang beragam.

4. Penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu.

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah Jigsaw. Pembelajaran

kooperatif tipe Jigsaw adalah suatu pembelajaran kooperatif yang terdiri dari

beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas

penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut

kepada anggota lain di dalam kelompoknya (Arends, dalam Ainy 2000: 26).

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap

pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.  Siswa tidak hanya

mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan

dan mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain.

Dengan demikian, siswa saling tergantung satu dengan yang lain dan harus

bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan

(Lie, 2008: 27).
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Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan salah satu tipe pembelajaran

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam

menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi yang maksimal. Dalam

model belajar ini terdapat tahap-tahap dalam penyelenggaraanya. Tahap

pertama  siswa dikelompokkan dalam bentuk kelompok-kelompok kecil.

Pembentukan kelompok-kelompok siswa tersebut dapat dilakukan guru

berdasarkan pertimbangan tertentu. Namun untuk mengoptimalkan manfaat

belajar kelompok, keanggotaan kelompok seyogyanya heterogen, baik dari

segi kemampuannya maupun karakteristik lainnya (Isjoni 2009: 54).

Dalam Jigsaw ini setiap anggota kelompok ditugaskan untuk mempelajari

materi tertentu. Kemudian siswa-siswa atau perwakilan  dan kelompoknya

masing-masing bertemu dengan anggota-anggota dan kelompok lain yang

mempelajarai materi yang sama. Selanjutnya materi tersebut didiskusikan

mempelajari serta memahami setiap masalah yang dijumpai sehingga

perwakilan tersebut dapat memahami dan menguasai materi tersebut. Setelah

masing-masing perwakilan tersebut dapat menguasai materi yang

ditugaskannya, kemudian masing-masing perwakilan tersebut kembali ke

kelompok masing-masing atau kelompok asalnya. Selanjutnya masing-

masing anggota tersebut saling menjelaskan pada teman satu kelompoknya

sehingga teman satu kelompoknya dapat memahami materi yang ditugaskan

guru (Isjoni 2009: 55).
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Hubungan yang terjadi antar kelompok asal dan kelompok ahli digambarkan

oleh Arrends dalam Ainy (2000: 15) sebagai berikut:

Pada tahap selanjutnya siswa diberi tes/kuis, hal tersebut dilakukan untuk

mengetahui apakah siswa sudah dapat memahami suatu materi. Dengan

demikian, secara umum penyelenggaraan model belajar Jigsaw dalam proses

belajar mengajar dapat menumbuhkan tanggung jawab siswa sehingga terlibat

langsung secara aktif dalam memahami suatu persoalan dan

menyelesaikannya secara kelompok (Isjoni 2009: 55).

C. Berpikir Kritis

Menurut kamus Webster’s (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 62), Kritis

(critical) adalah menerapkan atau mempraktikan penilaian yang teliti dan

obyektif sehingga berpikir kritis dapat diartikan sebagai berpikir yang

membutuhkan kecermatan dalam membuat keputusan. Pengertian yang lain

diberikan oleh Suryanti dkk (dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 62) yaitu:

berpikir kritis merupakan proses yang bertujuan untuk membuat keputusan

yang masuk akal mengenai apa yang kita percayai dan apa yang kita kerjakan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hubungan antara kelompok asal dan kelompok ahli.
Arrends dalam Ainy (2000: 15)
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Berpikir kritis merupakan salah satu tahapan berpikir tingkat tinggi. Sugiarto

(dalam Amri dan Ahmadi, 2010: 62) mengkategorikan proses berpikir

kompleks atau berpikir tingkat tinggi ke dalam empat kelompok yang meliputi

pemecahan masalah (problem solving), pengambilan keputusan (decision

making), berpikir kritis (critical thinking), dan berpikir kreatif (creative

thingking). Berpikir kritis diperlukan dalam  kehidupan karena dalam

kehidupan di masyarakat, manusia selalu dihadapkan pada permasalahan yang

memerlukan pemecahan. Untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu

diperlukan data-data agar dapat dibuat keputusan yang logis, dan untuk

membuat suatu keputusan yang tepat, diperlukan kemampuan kritis yang baik.

Beberapa kemampuan yang dikaitkan dengan konsep berpikir kritis adalah

kemampuan-kemampuan untuk memahami masalah, menyeleksi informasi

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).

Pernyataan di atas didukung oleh Amri dan Ahmadi (2010: 64) dalam berpikir

kritis siswa dituntut menggunakan strategi kognitif tertentu yang tepat untuk

menguji keandalan gagasan, pemecahan masalah, dan mengatasi masalah serta

kekurangannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiarto (dalam Amri dan

Ahmadi, 2010: 64), bahwa berpikir kritis merupakan berpikir disiplin yang

dikendalikan oleh kesadaran. Cara berpikir ini merupakan cara berpikir yang

terarah, terencana, mengikuti alur logis sesuai dengan fakta yang diketahui.
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Keterampilan dan indikator berpikir kritis lebih lanjut diuraikan pada Tabel 1

dibawah ini:

Tabel 1. Indikator kemampuan berpikir kritis

Keterampilan
Berpikir Kritis

Sub Keterampilan
Berpikir Kritis

Aspek

1. 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
argumen

a. Mengidentifikasi
kesimpulan

b. Mengidentifikasi
alasan yang
dinyatakan

c. Mengidentifikasi
alasan yang tidak
dinyatakan

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
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Keterampilan
Berpikir Kritis

Sub Keterampilan
Berpikir Kritis Aspek

kasus tersebut?
g. Apa yang

menjadikan
perbedaannya?

h. Apa faktanya?
i. Apakah ini yang

kamu katakan?
j. Apalagi yang akan

kamu katakan
tentang itu?

2. 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

c. Laporan dilakukan
oleh pengamat
sendiri

d. Mencatat hal-hal
yang sangat
diperlukan

e. penguatan
f. Kemungkinan dalam

penguatan
g. Kondisi akses yang

baik
h. Kompeten dalam

menggunakan
teknologi

i. Kepuasan pengamat
atas kredibilitas
kriteria
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Keterampilan
Berpikir Kritis

Sub Keterampilan
Berpikir Kritis Aspek

3. 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
alternatif

e. Menyeimbangkan,
menimbang dan
memutuskan

4. 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
diperlukan:
rekonstruksi
argumen

5. 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
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Keterampilan
Berpikir Kritis

Sub Keterampilan
Berpikir Kritis Aspek

f. Memonitor
implementasi

12. Berinteraksi dengan
orang lain

a. Memberi label
b. Strategi logis
c. Strategi retorik
d. Mempresentasikan

suatu posisi, baik
lisan atau tulisan

Ennis (dalam Costa, 1985: 54).


