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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Media Pembelajaran Kartu Bergambar 

 

Media pembelajaran merupakan salah satu alat komunikasi dalam proses 

pembelajaran yang mencakup semua bahan dan alat fisik yang mungkin 

digunakan untuk mengimplementasikan pengajaran dan memfasilitasi prestasi 

siswa terhadap sasaran  tujuan pengajaran (Indriana, 2011: 15-16). Dalam 

konteks komunikasi (Sanjaya, 2008: 206 ), media berfungsi sebagai alat bantu 

untuk guru dalam mengkomunikasikan pesan, agar proses komunikasi berjalan 

dengan baik dan sempurna sehingga tidak mungkin ada lagi kesalahan. 

 

Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media pembelajaran dapat 

dikelompokkan ke dalam empat macam, yaitu: 

1. media pembelajaran dua dimensi (2D), yaitu media yang tampilannya 

dapat diamati dari satu arah pandangan saja yang hanya dilihat dimensi 

panjang dan lebarnya saja, misalnya foto, peta, gambar, bagan, dan papan 

tulis; 

2. media pembelajaran tiga dimensi (3D), yaitu media yang tampilannya 

dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi 

panjang, lebar dan tinggi/tebal. Media ini juga tidak menggunakan media 
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proyeksi dalam pemakaiannya. Kebanyakan media tiga dimensi 

merupakan objek sesungguhnya (real object) atau miniatur suatu objek 

dan bukan foto, gambar atau lukisan; 

3. media pandang diam (still picture), yaitu media yang menggunakan 

media proyeksi yang hanya menampilkan gambar diam (tidak 

bergerak/statis) pada layar. Misalnya foto, tulisan, gambar binatang atau 

gambar alam semesta yang diproyeksikan dalam kegiatan pembelajaran; 

dan 

4. media pandang gerak (motion picture), media yang menggunakan media 

proyeksi yang dapat menampilkan gambar bergerak di layar, termasuk 

media televisi dan film (Asyhar, 2011: 46-47) 

 

 Yani (2011: 42) menyatakan bahwa kartu bergambar merupakan salah satu 

implementasi dari media berbasis visual yakni pesan yang dituangkan dalam 

bentuk tulisan dan gambar yang disajikan dalam ukuran seperti kartu. Kartu 

bergambar biasanya berukuran 8x12 cm atau disesuaikan dengan besar 

kecilnya kelas yang dihadapi. Arsyad (2007:120-121) menambahkan bahwa 

gambar yang terdapat pada kartu menjadi petunjuk dan rangsangan bagi siswa 

untuk memberikan respon yang diinginkan. Sedangkan Prapita (2009: 4) 

menyatakan bahwa media kartu bergambar adalah sebuah alat atau media 

belajar yang dirancang untuk 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. 
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Setiap media pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing- masing. 

Sadiman, dkk (2008: 29- 31) telah merumuskan beberapa kelebihan dan 

kekurangan dari media gambar. Kelebihan dari media bergambar adalah media 

ini bersifat konkret, sehingga mampu menunjukkan pokok masalah dengan 

lebih jelas disbanding bahasa verbal. Hal- hal yang dipelajari siswa terkadang 

tidak dapat dibawa ke dalam kelas secara riil. Gambar dapat mewakili objek 

nyata dengan baik sehingga media ini mampu mengatasi masalah tersebut. 

Selain itu, media gambar memiliki harga yang cenderung murah, mudah 

diperoleh, dan mudah digunakan tanpa memerlukan peralatan khusus.  

 

Sedangkan kelemahan dari media bergambar antara lain, hanya menekankan 

persepsi indera mata. Sehingga, hal- hal seperti suara dan gerakan praktis tidak 

dapat terwakili oleh media ini. Penggunaan media bergambar akan efektif jika 

dilakukan dalam kelompok kecil. Pada kelompok yang besar, media yang 

diperlukan juga harus sangat besar. Hal ini tentunya merupakan suatu kendala 

yang perlu dipertimbangkan dalam menggunakan media gambar dalam 

pembelajaran (Sadiman, dkk., 2008: 29- 31). 

 

B. Pembelajaran Kooperatif Tipe Group investigation (GI) 

 

Pembelajaran kooperatif, muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah 

menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi 

dengan temannya (Trianto, 2010: 56). Siswa secara rutin bekerja dalam 

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



13 

 

 

 

beliau hakikat sosial dan penggunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama 

dalam pembelajaran kooperatif. 

 

Salah satu tipe pembelajaran kooperatif adalah Group investigation (GI). 

Belajar kooperatif dengan teknik GI sangat cocok untuk bidang kajian yang 

memerlukan kegiatan studi proyek terintegrasi (dalam Juliantara, 2009: 1), 

yang mengarah pada kegiatan perolehan, analisis dan sintesis informasi dalam 

upaya untuk memecahkan suatu masalah. 

 

Langkah-langkah penerapan metode Group investigation, Komalasari 

(2010:75-76), dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Seleksi topik 

Para siswa memilih berbagai subtopik dalam suatu wilayah masalah umum 

yang biasanya digambarkan lebih dulu oleh guru. Para siswa selanjutnya 

diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang berorientasi pada tugas 

(task oriented groups) yang beranggotakan 2 hingga 6 orang. Komposisi 

kelompok heterogen baik dalam jenis kelamin, etnik maupun kemampuan 

akademik. 

2. Merencanakan kerjasama 

Para siswa bersama guru merencanakan berbagai prosedur belajar khusus, 

tugas dan tujuan umum yang konsisten dengan berbagai topik dan 

subtopik yang telah dipilih dari langkah a) diatas. 
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3. Implementasi 

Para siswa melaksanakan rencana yang telah dirumuskan pada langkah b). 

pembelajaran harus melibatkan berbagai aktivitas dan keterampilan 

dengan variasi yang luas dan mendorong para siswa untuk menggunakan 

berbagai sumber baik yang terdapat di dalam maupun di luar sekolah. 

Guru secara terus-menerus mengikuti kemajuan tiap kelompok dan 

memberikan bantuan jika diperlukan. 

4. Analisis dan sintesis 

Para siswa menganalisis dan mensintesis berbagai informasi yang 

diperoleh pada langkah c) dan merencanakan agar dapat diringkaskan 

dalam suatu penyajian yang menarik di depan kelas. 

5. Penyajian hasil akhir 

Semua kelompok menyajikan suatu presentasi yang menarik dari berbagai 

topik yang telah dipelajari agar semua siswa dalam kelas saling terlibat 

dan mencapai suatu perspektif yang luas mengenai topik tersebut. 

Presentasi kelompok dikoordinir oleh guru. 

6. Evaluasi 

Guru beserta siswa melakukan evaluasi mengenai kontribusi tiap 

kelompok terhadap pekerjaan kelas sebagai suatu keseluruhan. Evaluasi 

dapat mencakup tiap siswa secara individu atau kelompok, atau keduanya. 

 

Teknik kooperatif ini telah secara meluas digunakan dalam penelitian dan 

memperlihatkan kesuksesannya terutama untuk program-program 

pembelajaran dengan tugas-tugas spesifik. Menurut Slavin (dalam Rusman, 
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2010: 221), strategi belajar kooperatif sangatlah ideal untuk diterapkan dalam 

pembelajaran biologi (IPA). Dengan topik materi IPA yang cukup luas dan 

desain tugas-tugas atau sub-sub topik yang mengarah kepada kegiatan metode 

ilmiah, diharapkan siswa dalam kelompoknya dapat saling memberi kontribusi 

berdasarkan pengalaman sehari-harinya. Selanjutnya, dalam tahapan 

pelaksanaan investigasi para siswa mencari informasi dari berbagai sumber, 

baik di dalam maupun di luar kelas/sekolah. Para siswa kemudian melakukan 

evaluasi dan sintesis terhadap informasi yang telah didapat dalam upaya untuk 

membuat laporan ilmiah sebagai hasil kelompok.   

 

Adapun keunggulan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif GI menurut 

Jarolimek dan Parker (dalam Nurfarida, 2009: 19) adalah sebagai berikut: 

Keunggulan dari model pembelajaran ini adalah: 

a. Saling ketergantungan yang positif. 

b. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 

c. Siswa dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 

d. Suasana kelas rileks dan menyenangkan. 

e. Terjalinnya hubungan yang hangat dan bersahabat antara siswa dengan 

siswa, dan siswa dengan guru. 

f. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi 

yang menyenangkan.  

Kelemahan dari model pembelajaran ini adalah: 

a. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, sehingga lebih 

banyak memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga. 
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b. Dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai agar 

proses pembelajaran berjalan lancar. 

c. Selama diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan meluasnya 

topik permasalahan yang sedang dibahas, sehingga tidak sesuai dengan 

waktu yang telah ditentukan. 

d.Saat berdiskusi, terkadang cenderung didominasi oleh seseorang, 

sehingga dapat mengakibatkan siswa lain menjadi pasif. 

 

C. Keterampilan Berpikir Rasional 

 

Berpikir adalah suatu proses pengungkapan sesuatu dengan mengolah 

pengetahuan- pengetahuan yang telah ada dalam benak kita sehingga diketahui 

(Monalisa, 2007: 1). Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Wahab, 2009: 

144-145), Berpikir adalah kegiatan mental yang bertujuan, yaitu suatu proses 

mental dimana seseorang berinteraksi dengan data informasi untuk 

memperoleh pengetahuan. Berpikir adalah salah satu  bagian dari kecakapan 

hidup yang harus dimiliki manusia, sehingga siswa memiliki kecakapan hidup 

dan berani menghadapi problem kehidupan serta mampu memecahkan 

permasalahan yang ada (Dikmenum dalam Nurhayati, 2008:17). 

 

Keterampilan berpikir meliputi keterampilan berpikir dasar dan berpikir 

kompleks (Presseisen, 1982 dalam Costa, 1985: 44-45). Keterampilan berpikir 

dasar merupakan dasar dari Keterampilan berpikir kompleks. Keterampilan 

berpikir dasar mencakup berpikir kualifikasi, klasifikasi, hubungan variabel, 
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transformasi dan hubungan sebab akibat. Keterampilan berpikir kompleks 

meliputi pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis dan 

berpikir kreatif. Proses berpikir dasar menurut Preseisen (Suwondo, 2008:16) 

merupakan gambaran dari berpikir rasional, yang melibatkan sekumpulan 

proses mental dari yang sederhana menuju yang kompleks. 

 

Menurut Hutabarat(dalam Saprudin, 2010: 142) berpendapat bahwa berpikir 

rasional merupakan jenis berpikir yang mampu memahami dan membentuk 

pendapat, mengambil keputusan sesuai dengan fakta dan premis, serta 

memecahkan masalah secara logis. Sejalan dengan hal tersebut, Anwar(2006 

:29) mengemukakan bahwa kecakapan berpikir rasional mencakup antara lain 

kecakapan menggali informasi dan menemukan informasi (information 

searching and information finding), kecakapan mengolah informasi 

(information procesing), kecakapan mengambil keputusan (decision making 

skills) serta memecahkan masalah secara arif dan kreatif (creative problem 

solving skills).  

 

Dari beberapa aspek yang dikemukakan oleh Anwar tersebut, maka berikut ini 

adalah penjelasan mengenai aspek kecakapan berpikir rasional : 

1. Kecakapan menggali informasi  

Kecakapan menggali dan menemukan informasi memerlukan kecakapan 

dasar, yaitu membaca, menghitung dan melakukan observasi (Dikmenum, 

2005 (dalam Monalisa, 2007:1). Ketika seseorang membaca, ai akan 

mengerti maknanya sehingga ia dapat mengerti informasi apa yang 
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terkandung dalam bacaan tersebut. 

Dalam berhitung, seseorang akan mengartikan mengkalkulasikan 

informasi yang diperoleh membentuk suatu informasi mengingat setiap 

setiap informasi yang diterima seseorang dapat berlawanan maupun 

sebanding dengan informasi yang telah ada sebelumnya. 

 

Kecakapan melakukan observasi sangat penting dalam upaya menggali 

informasi. Observasi dapat dilakukan melalui pengamatan fenomena alam 

lingkungan, melalui berbagai kejadian sehari-hari, peristiwa yang teramati 

langsung maupun dari berbagai media cetak dan elektronik, termasuk 

internet. Melihat dengan cermat dan memaknai apa yang dilihat itulah 

yang disebut observasi. Dengan demikian setiap informasi yang diperoleh 

akan membentuk makna yang utuh dan bermakna. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas kecakapan menggali informasi ditunjukan 

melalui kecakapan siswa dalam menemukan informasi dalam data-data 

penting yang digunakan untuk menyelesaikan topik permasalahan yang 

telah dipilih sebelumnya. 

 

2. Kecakapan mengolah informasi  

Dalam mengolah suatu informasi seseorang dituntut untuk memiliki 

kemampuan membandingkan, membuat perhitungan tertentu, membuat 

analogi, sampai membuat analisis sesuai dengan informasi yang diolah 

maupun tingkatan simpulan yang diharapkan. 
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3. Kecakapan mengambil keputusan  

Ketika informasi telah diolah menjadi suatu simpulan, maka tahap 

berikutnya adalah  mengambil keputusan berdasarkan simpulan-simpulan 

tersebut dengan mempertimbangkan resiko dari setiap pilihan keputusan. 

Oleh karena itu, siswa perlu belajar mengambil keputusan dan belajar 

mengelola risiko. Dengan demikian siswa mampu memilih salah satu  

diantara alternatif pemecahan masalah melalui simpulan-simpulan analisis 

untuk menghasilkan solusi terbaik. 

 

4. Kecakapan memecahkan masalah secara kreatif  

Pemecahan masalah yang baik tentu berdasarkan informasi yang cukup 

dan telah diolah dan dipadukan dengan hal-hal lain yang (Tim BBE, 2006 

(dalam Budiarti, 2011: 45). Pemecahan masalah memerlukan kreativitas 

dan kearifan. Kreativitas untuk menemukan pemecahkan yang efektif dan 

efisien, sedangkan kearifan diperlukan karena pemecahkan harus selalu 

memperhatikan kepentingan berbagai pihak dan lingkungan sekitarnya. 

Dengan demikian siswa akan menghasilkan solusi inovatif dimana setiap 

solusi dapat memiliki lebih dari satu jawaban. 

 

D. Hubungan Model Pembelajaran Kooperatif tipe Group Investigation (GI) 

dengan Kecakapan Berpikir Rasional 

 

Model pembelajaran kooperatif tipe group investigation  dikembangkan 

berdasarkan premis bahwa proses belajar di sekolah menyangkut kawasan 

dalam domain sosial dan intelektual,dan proses yang terjadi merupakan 
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perpaduan nilai antara kedua domain tersebut Slavin  (dalam Juliantara,  

2007:1 ). Dalam proses pembelajarannya siswa dilatih untuk lebih banyak 

berpikir, berinteraksi, dan melakukan investigasi dalam menggali dan 

mengolah informasi, membuat kesimpulan, menentukan solusi dari suatu 

permasalahan berdasarkan dengan penerapan konsep yang telah dipelajari dan 

informasi yang diperoleh berdasarkan kegiatan investigasi. 

 

Secara lebih rinci hubungan antara model pembelajaran dengan kecakapan 

berpikir rasional siswa ditunjukan  pada tabel 1 berikut: 

 



21 

 

 

 

No Tahapan GI Proses pembelajaran Kegiatan siswa 
Kecakapan 

berpikir rasional 

1 

Tahap I 

Mengidentif

i-kasi topik 

dan 

membagi 

siswa ke 

dalam 

kelompok. 

Guru memberikan 

kesempatan bagi 

siswa untuk memberi 

kontribusi apa yang 

akan mereka selidiki. 

Kelompok dibentuk 

berdasarkan 

heterogenitas. 

Siswa meneliti berbagai  

sumber, mengusulkan 

sejumlah topik dan 

mengkategorikan saran-

saran. 

Siswa bergabung dalam 

kelompoknnya untuk 

mempelajari topik yang telah 

mereka pilih. 

Menggali 

Informasi 

2 

Tahap II 

Merencana-

kan tugas. 

Guru membantu 

kelompok 

merumuskan rencana 

realita, menjaga 

norma kooperatif dan 

membantu kelompok 

menemukan sumber-

sumber yang tepat. 

Siswa merenecanakan 

bersama mengenai :  

1. Apa yang kita pelajari? 

2.Bagaimana kita 

mempelajarinya? Siapa 

melakukan apa? (pembagian 

tugas). 

3.Untuk tujuan atau 

kepentingan apa kita 

menginvestigasi topik ini? 

Menggali 

informasi 

3 

Tahap III 

Membuat 

penyelidikan

. 

Guru memeriksa 

sumber-sumber dan 

membantu 

menemukan 

keterkaitan antara 

sumber-sumber. 

 

Siswa mengumpulkan 

informasi, menganalisis data 

dan membuat kesimpulan. 

 

Siswa saling bertukar 

informasi  , berdiskusi, 

mengklarifikasi, dan 

mensintesis semua gagasan. 

Mengolah 

informasi dan 

mengambil 

keputusan 

4 

Tahap IV 

Mempersiap

-kan tugas 

akhir. 

Guru membantu 

memperoleh sub 

materi pokok 

Invertebrata dan 

memastikan bahwa 

semua kelompok 

berpartisipasi. 

 

Setiap kelompok 

mempersiapkan tugas 

akhir yang akan 

dipresentasikan di 

depan kelas. 

Anggota kelompok 

menentukan pesan-pesan 

esensial dari proyek mereka. 

 

Anggota kelompok 

merencanakan apa yang akan 

mereka laporkan, dan 

bagaimana mereka akan 

membuat presentasi mereka. 

 

Wakil-wakil kelompok 

membentuk sebuah panitia 

acara untuk 

mengkoordinasikan rencana-

rencana presentasi. 

 

Kecakapan 

memecahkan 

masalah secara 

kreatif 

 

5 

Tahap V 

Mempresent

a-sikan 

tugas akhir. 

Guru mengkoordinasi 

presentasi siswa, 

mengarahkan 

komentar dan 

mengarahkan jalanya 

diskusi kelas. 

Kelompok lain tetap 

mengikuti sesuai 

aturan yang telah 

disepakati bersama. 

Presentasi yang dibuat untuk 

seluruh kelas dalam berbagai 

macam bentuk. 

Bagian presentasi tersebut 

harus dapat melibatkan 

pendengarnya secara aktif 

Para pendengar tersebut 

mengevaluasi kejelasan dan 

penampilan presentasi 

berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan sebelumnya 

olah seluruh anggota kelas 

Kecakapan 

memecahkan 

masalah secara 

kreatif 

 

Tabel 1. Hubungan antara model pembelajaran GI dengan kecakapan         

berpikir rasional siswa  
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             Diadaptasi dari Sharan, dkk. (dalam Slavin,  2008: 218-219) 

6 
Tahap VI 

Evaluasi. 

Guru  mengevaluasi 

pemahaman atas 

gagasan utama 

,memfasilitasi 

refleksi sisiwa 

tentang proses dan isi 

penelitian. 

Guru dan 

siswaberkolaborasi 

dalam mengevaluasi 

pembelajaran siswa. 

Guru memberikan 

soal ulangan 

mencakup seluruh 

topik yang telah 

diselidiki dan 

dipresentasikan 

( Penilaian. diarahkan 

untuk mengevaluasi 

pemahaman konsep 

dan keterampilan  

berpikir rasional 

siswa). 

Siswa saling memberikan 

umpan balik mengenai topik 

tersebut, mengenai tugas 

yang telah mereka kerjakan, 

mengenai keefektifan 

pengalaman-pengalaman 

mereka. 

Siswamengerjakan soal 

evaluasi berdasarkan 

pengalaman belajr yang 

mereka peroleh. 

Kecakapan 

memecahkan 

masalah secara 

kreatif 

 


