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BAB II 

KAJIAN TEORI 

1.1 Deskripsi Teori 

1.1.1 Efektivitas Pembelajaran 

1.1.1.1 Pengertian Efektivitas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Efektivitas berasal dari kata 

“efektif” berarti ada efeknya, manjur, mujarab, mapan (Djaka, 2011). 

Efektivitas menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha 

dikatakan efektif jika usaha itu mencapai tujuannya. Menurut Mulyasa, 

efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan 

memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional 

(Mulyasa, 2003). Sehingga efektivitas pembelajaran dapat diartikan sebagai 

sejauhmana suatu pembelajaran mencapai tujuan yang direncanakan.  

Efektivitas adalah ukuran yang menyatakan sejauh mana sasaran 

atau tujuan (kualitas, kunatitas, dan waktu) telah dicapai. Efektivitas adalah 

penilaian yang dibuat sehubungan dengan prestasi individu, kelompok 

organisasi, makin dekat pencapaian prestasi yang diharapkan supaya lebih 

efektif hasil penilaiannya. Efektivitas pengajaran dapat ditinjau dari dua segi, 

yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Efektivitas 

mengajar guru dalam kegiatan pembelajaran yang direncanakan dapat 

dilaksanakan lebih baik. (Aan & Cepi, 2005). 

Menurut Trianto, keefektivan pembelajaran adalah hasil guna yang 

diperoleh setelah pelaksanaan proses belajar mengajar sedangkan menurut 

Tim IKIP Surabaya dalam Trianto, bahwa efisiensi dan keefektifan mengajar 
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dalam proses interaksi belajar yang baik adalah segala daya upaya guru untuk 

membantu para siswa agar bisa belajar dengan baik. Untuk mengetahui 

keefektivan mengajar, dengan memberikan tes, sebab hasil tes dapat dipakai 

untuk mengevaluasi berbagai aspek proses pengajaran (Trianto, 2009). 

Menciptakan kelas efektif dengan peningkatan efektivitas proses 

pembelajaran menurut Hunt dalam Rosyada dalam Teori Hunt ada lima 

bagian  penting dalam peningkatan efektivitas pembelajaran, yaitu 

perencanaan, komunikasi, pengajaran, pengaturan dan evaluasi (Dede 

Rosyada, 2004). Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan 

seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, atau makin 

besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya (Mohamad 

Syarif, 2015). 

Dapat disimpulkan efektivitas merupakan suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantias, kualitas dan waktu) yang telah 

tercapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih 

dahulu. Hal ini dapat di padankan dalam pembelajaran seberapa jauh tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan capaian kuantitas, 

kualitas dan waktu. Dalam konteks kegiatan pembelajaran perlu 

dipertimbangkan efektivitas artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 

dapat dicapai sesuai harapan. 

Menurut Harry Firman (1987) menyatakan bahwa keefektivan 

program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditentukan. 
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b. Memberikan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa secara 

aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional. 

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.  

Berdasarkan ciri program pembelajaran efektif seperti yang 

digambarkan diatas, keefektivan program pembelajaran tidak hanya ditinjau 

dari segi tingkat prestasi belajar saja, melainkan harus pula ditinjau dari segi 

proses dan sarana penunjang. Aspek hasil meliputi tinjauan terhadap hasil 

belajar siswa setelah mengikuti program pembelajaran yang mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

1.1.1.2 Kriteria Efektivitas  

Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. 

Kriteria keefektivan dalam penelitian ini mengacu pada:  

a. Ketuntasan belajar, pembelajaran dikatakan tuntas apabila sekurang-

kurangnya 75% dari jumlah siswa telah memperoleh nilai 60 dalam 

peningkatan hasil belajar. 

b. Metode pembelajaran dikatakan efektif meningkat hasil belajar siswa 

menunjukkan perbedaan antara pemahaman awal dengan pemahaman 

setelah pembelajaran. 

c. Metode pembelajaran dikatakan efektif dapat meningkatkan minat dan 

motivasi apabila setelah pembelajaran siswa menjadi lebih termotivasi 

untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

Serta siswa belajar dalam keadaan menyenangkan (Ahmad, 2012). 
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Efektivitas metode pembelajaran merupakan suatu ukuran yang 

berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari suatu proses pembelajaran. 

Kriteria keefektifan dalam penelitian ini mengacu pada media pembelajaran 

dikatakan efektif meningkatkan hasil belajar siswa apabila secara statistik 

hasil belajar siswa menunjukkan perbedaan yang signifikan antara 

pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran (peningkatan 

yang signifikan). Media pembelajaran dikatakan efektif jika dapat 

meningkatkan minat dan motivasi apabila setelah pembelajaran siswa 

menjadi lebih termotivasi untuk belajar lebih giat dan memperoleh hasil 

belajar yang lebih baik, serta siswa belajar dalam keadaan yang 

menyenangkan. 

Terdapat beberapa kriteria pembelajaran efektif yaitu jelasnya 

keterangan dan petunjuk guru, terbangunnya iklim ruang kelas yang 

berorientasi tugas, penggunaan beragam aktivitas belajar, terbangunnya dan 

terpeliharanya momentum dan gerak langkah pelajaran, pendorongan 

partisipasi peserta didik dan pelibatan semua peserta didik, pemantauan 

kemajuan peserta didik dan pemenuhan kebutuhan para peserta didik dengan 

cepat, penyampaian pelajaran yang terstruktur dengan baik dan terorganisir 

dengan baik, pemberian umpan balik yang positif dan konstruktif bagi peserta 

didik, pemastian terliputnya tujuan pendidikan, penggunaan teknik bertanya 

yang baik (Chirs, 2012). 

1.1.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas 

Komponen utama yang harus dipenuhi dalam proses belajar 

mengajar yaitu peserta didik, pendidik, tujuan pembelajaran, media dan 
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evaluasi. Semua komponen tersebut sangat mempengaruhi tercapainya tujuan 

pembelajaran. Selain faktor tersebut, ada dua faktor lagi yang mempengaruhi 

efektif atau tidaknya suatu pembelajaran yaitu faktor situasi atau suasana 

pembelajaran dan faktor guru (Endang, 2011). 

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas suatu 

pembelajaran, baik dari faktor guru, faktor siswa, materi pembelajaran, 

media, metode maupun model pembelajaran. Namun dalam penelitian ini, 

peneliti hanya terfokus pada efektivitas penggunaan model pembelajaran 

jigsaw berbantuan media visual terhadap hasil belajar siswa materi dampak 

pencemaran lingkungan. Peneliti menggunakan kriteria efektif apabila pada 

hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi jika dibandingkan dengan kelas 

kontrol. 

1.1.2 Konsep Model Pembelajaran Jigsaw 

1.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Jigsaw 

Keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan 

guru untuk dapat mengembangkan model-model pembelajaran yang 

berorientasi pada peningkatan intensitas keterlibatan siswa secara efektif 

dalam proses pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran yang tepat 

pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

memungkinkansiswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga 

siswa dapat meraih hasil belajar dan prestasi belajar yang optimal. Tujuan 

jangka panjang kegiatan pembelajaran adalah membantu siswa mencapai 

kemampuan secara optimal untuk dapat belajar lebih mudah dan efektif di 

masa yang akan datang. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan model 
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pembelajaran yang menentukan tercapainya tujuan belajar Berikut 

penngertian model pembelajaran menurut beberapa ahli: 

a. Menurut Winataputra dalam Sugiyanto (2009), menyatakan bahwa model 

pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang 

sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai 

tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang 

pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan 

aktivitas pembelajaran. Berdasarkan penjelasan tersebut model 

pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan 

prosedur pembelajaran secara sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar seseorang guna tercapainya tujuan belajar. 

b. Menurut Hamzah B Uno (2010), menyatakan bahwa model pembelajaran 

didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru yang dalam menjalankan 

fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

berupa cara yang dipilih serta digunakan oleh guru dalam mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan. Cara yang akan diterapkan ini terlebih dulu 

mempertimbangkan fungsinya dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Menurut Arends dalam Suprijono (2012), menjelaskan bahwa model 

pembelajaran adalah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun teritorial. Berdasarkan 

uraian tersebut model pembelajaran merupakan konsepkonsep yang 

membentuk suatu pola. Pola tersebut digunakan pengajar sebagai acuan 
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dalam menyusun rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan 

baik di kelas maupun kelompok belajar kecil. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat penulis simpulkan bahwa 

model pembelajaran adalah suatu bentuk dari pembelajaran yang didalamnya 

terdapat prosedur yang sistematis untuk mengatur aktivitas pembelajaran 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang dipilih dan digunakan para perancang 

pembelajaran dan pengajar di dalam kelas maupun kelompok belajar kecil di 

dalamnya, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang diinginkan. Jadi model pembelajaran merupakan hal yang sangat 

subjektif sesuai dengan kepribadian, pengalaman serta pendirian para 

perancang pembelajaran maupun pengajar masing-masing. 

Berdasarkan pengertian diatas model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw menekankan pada diskusi kelompok dengan jumlah anggota relative 

kecil dan bersifat heterogen. Hal utama yang membedakan jigsaw dengan 

diskusi kelompok biasa adalah bahwa dalam model Jigsaw masing-masing 

individu mempelajari bagian masing-masing dan kemudian bertukar dengan 

temannya sehingga akan terjadi ketergantungan positif antara siswa yang satu 

dengan yang lainnya. 

Jigsaw pada hakekatnya melibatkan tugas yang memungkinkan 

siswa saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam menyelesaikan 

tugas. Model pembelajaran ini siswa akan memiliki persepsi yang sama, 

mempunyai tanggungjawab individual dan kelompok dalam mempelajari 
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materi yang diberikan saling membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 

besarnya dalam kelompok serta dapat belajar kepemimpinan. Di dalam 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw kelas dibagi ke dalam beberapa 

kelompok yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal 

adalah kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan 

dan asal yang berbeda, sedangkan kelompok ahli adalah kelompok siswa 

yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk 

mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas 

yang berhubungan dengan topik untuk kemudian dijelaskan kepada kelompok 

asal. 

Pelaksanaan pengajaran kooperatif tipe jigsaw dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membentuk kelompok Jigsaw yang terdiri dari 5 atau 6 siswa, anggota 

kelompok hendaknya berbeda secara kelaminnya, budaya, ras dan 

kemampuan. 

b. Menunjuk salah satu siswa sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok 

hendaknya dipilih yang paling dewasa diantara yang lainnya. 

c. Membagi materi menjadi 5 atau 6 bagian. 

d. Meminta siswa untuk mempelajari satu bagian, yakinkan bahwa siswa 

hanya mendapat satu bagian dan mempelajari bagian mereka sendiri. 

e. Memberi waktu pada siswa untuk membaca bagiannya agar mereka tahu 

apa yang harus mereka lakukan, dalam langkah ini siswa tidak perlu 

menghafal materinya. 
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f. Membentuk kelompok sesaat atau kelompok ahli (expert), siswa yang 

memiliki bagian yang sama membentuk satu kelompok dan 

mendiskusikannya agar mereka benar-benar paham. 

g. Mengembalikan siswa dalam kelompok asalnya (kelompok jigsaw) 

masing-masing. 

h. Memberikan waktu kepada tiap siswa untuk menjelaskan apa yang mereka 

peroleh dalam kelompok ahli dan siswa diberi kesempatan untuk bertanya 

dan meminta penjelasan. 

i. Guru dapat berkeliling dari kelompok satu ke kelompok lain untuk 

mengawasi prosesnya. Guru dapat memberikan bantuan penjelasan atau 

mengintervensi secara tidak langsung. 

j. Pada akhir pelajaran siswa diminta untuk mengerjakan tes atau kuis agar 

mereka sadar bahwa pelajaran berlangsung serius, bukan hanya bermain. 

Oleh karena itu diperlukan adanya penggunaan model pembelajaran 

yang bervariasi guna menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan bagi siswa. Untuk itu salah satu model pembelajaran yang 

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran IPA yaitu dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran yang konstruktivistik. Hal ini atas dasar bahwa siswa 

akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep-konsep yang sulit 

apabila siswa dapat saling mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi 

dengan temannya. 

Pembelajaran  kooperatif  yang dimungkinkan dapat digunakan 

untuk mengatasi masalah tersebut dan cocok untuk digunakan pada 
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pembelajaran Ipa yaitu dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw diharapkan akan lebih 

menarik dan cocok jika digunakan dalam pembelajaran Sosiologi. Mengingat 

mata pelajaran IPA adalah mata pelajaran yang dapat dipelajari dengan 

membagi ke dalam pokok-pokok bahasan yang tidak mengharuskan urutan 

penyampaian. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menekankan pada 

diskusi kelompok dengan jumlah anggota relatif kecil dan bersifat heterogen. 

Hal utama yang membedakan jigsaw dengan diskusi kelompok biasa adalah 

bahwa dalam model jigsaw masing-masing individu mempelajari bagian 

masing-masing dan kemudian bertukar pengetahuan dengan temannya. 

1.1.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Jigsaw 

Model pembelajaran ini siswa akan memiliki persepsi yang sama, 

mempunyai tanggung jawab individual dan kelompok dalam mempelajari 

materi yang diberikan, saling membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 

besarnya dalam kelompok, serta dapat belajar kepemimpinan. Jigsaw 

sebagaimana metode mengajar yang lain, memiliki kelebihan dan 

kekurangan. 

a. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw antara lain: 

1) Kelas jigsaw merupakan cara pembelajaran materi yang efisien, 

karena dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing 

kelompok mempelajari salah pokok bahasan yang telah diberikan 

oleh guru. 
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2) Proses pembelajaran pada kelas jigsaw melatih kemampuan 

pendengaran, dedikasi dan empati dengan cara memberikan peran 

penting kepada setiap anggota kelompok dalam aktivitas akademik. 

3) Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide 

maupun gagasan untuk memecahkan suatu masalah. 

4) Meningkatkan kemampuan sosial siswa yaitu percaya diri dan 

hubungan interpersonal yang positif. 

5) Siswa lebih aktif dalam berpendapat karena siswa diberikan 

kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi dan 

menjelaskan materi kepada masing-masing anggota kelompok. 

6) Siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. 

7) Materi yang diberikan oleh guru akan lebih merata dan mudah 

dipahami 

b. Kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw antara lain: 

1) Siswa yang dominan yaitu siswa yang aktif akan lebih mendominasi 

diskusi dan cenderung mengontrol jalannya diskusi. 

2) Siswa yang lambat yaitu jika dalam kelompok terdapat siswa dengan 

kemampuan belajar yang rendah maka akan kesulitan dalam 

menyampaikan atau mempresentasikan materi kepada anggota 

kelompok lainnya. 

3) Siswa yang cerdas cenderung merasa cepat bosan. 

4) Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk 

mengikuti proses pembelajaran. 
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5) Keadaan atau kondisi kelas yang kurang kondusif (ramai) akan 

membuat siswa sulit berkonsentrasi dalam menyampaikan 

pembelajaran yang telah dikuasainya. 

6) Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah, 

misalnya jika ada anggota yang hanya membonceng atau pasif dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dalam diskusi tersebut.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penggunaan model pembelajaran tipe 

Jigsaw dalam kegiatan pembelajaran diharapkan akan dapat menumbuhkan 

keaktifan dan kreativitas serta tanggungjawab siswa. Meskipun demikian, 

model pembelajaran ini masih jarang digunakan oleh guru. Hal ini disebabkan 

pengetahuan dan pengalamanguru terhadap model pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw masih kurang, Jigsaw kurang efektif digunakan bila waktu yang 

tersedia relatif singkat sedangkan materi pelajaran sangat luas, selain itu 

suasana kelas terkesan ribut dan  kurang tertib. Akan tetapi teknik yang 

terdapat didalamnya juga mendorong siswa untuk meningkatkan keaktifan, 

semangat belajar dan kerjasama mereka di sekolah yang nantinya diharapkan 

dapat meningkatka hasil belajar siswa. 

Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dirancang untuk meningkatkan 

rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga 

pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari tentang materi yang 

diberikan tetapi mereka juga harus siap untuk memberikan dan mengajarkan 

materi tersebut untuk anggota kelompok lainnya. Dengan demikian siswa 

saling tergantung satu sama lain dan harus bekerja secara kooperatif untuk 

mempelajari materi yang diajarkan. 
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1.1.3 Media Pembelajaran 

Dilihat dari perkembangannya, media hanya dianggap sebagai alat bantu 

mengajar guru (teaching aids). Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, 

misalnya gambar, model, objek dan alat-alat lain yang dapat memberikan 

pengalaman konkret, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi 

belajar siswa. Selayaknya, media tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu 

belaka bagi guru untuk mengajar, tetapi lebih sebagai alat penyalur pesan dari 

pemberi pesan (guru) ke penerima pesan (siswa) (Arief, 2007). 

Perkembangan teknologi pendidikan berpengaruh besar dalam upaya 

pembaharuan dalam bidang pendidikan karena dengan adanya teknologi 

pendidikan akan meningkatkan dan memajukan pendidikan, seperti tersedianya 

media pembelajaran dan bahan ajar yang mudah diakses dari internet akan dapat 

mendukung dan memudahkan dalam proses pembelajaran. Media dalam 

pembelajaran, memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar 

(Suryani, Khairil, dan Cut, 2015). 

Penggunaan media dalam pembelajaran di kelas merupakan sebuah 

kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, mengingat proses belajar yang dialami 

siswa tertumpu pada berbagai kegiatan menambah ilmu dan wawasan untuk 

bekal hidup dimasa sekarang dan masa akan datang. Salah satau cara yang dapat 

ditempuh adalah menciptakan suasana belajar yang dapat terjadinya proses 

pengalaman belajar pada diri siswa dengan menggerakkan segala sumber belajar 

dan cara belajar yang efektif dan efisien. Sehingga media pembelajaran 

merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya 

proses belajar (Mahnun, 2012). 
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Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media harus 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. 

Misalnya bila tujuan atau kompetensi peserta didik bersifat menghafalkan kata-

kata tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika kompetensi yang 

dicapai bersifat memahami isi bacaan maka media cetak lebih tepat digunakan. 

Disamping itu terdapat kriteria lainnya yang bersifat melengkapi (komplemen) 

seperti biaya, ketepat gunaan, keadaan peserta didik, ketersediaan dan mutu 

teknis (Umar, 2013). 

1.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Sadiman (2009) menyatakan bahwa media berasal dari 

bahasa latin yaitu medius yang berarti perantara atau pengantar. Dalam 

bahasa Arab media disebut wasail yang berarti perantara. Media adalah 

segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim 

ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta parhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. 

Media adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka 

mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran di sekolah. Media tidak hanya digunakan dalam suatu proses 

pembelajaran oleh guru di dalam kelas, media juga diperlukan oleh guru 

untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang baru. Pengetahuan dan 

informasi yang baru tersebut akan menambah wawasan guru sehingga secara 

tidak langsung juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas (Victoria, Tien, Dan wita, 2009). 
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1.1.3.2 Pengertian Media Visual 

Media visual adalah jenis media yang digunakan dalam 

pembelajaran dengan melibatkan indra penglihatan peserta didik. Dalam 

pembelajaran, penggunaan media visual dinilai efektif apabila digunakan 

pada peserta didik yang memiliki karakteristik yang senang belajar dengan 

cara melihat. Media ini dapat digunakan untuk memperlancar pemahaman 

dan memperkuat ingatan peserta didik dengan menghubungkan antara materi 

pembelajaran dengan dunia nyata sehingga mereka akan termotivasi dan 

merasa nyaman dalam proses pembelajaran karena informasi yang 

disampaikan melalui media visual akan terasa lebih menarik bila 

dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan guru saja. 

Di antara media pembelajaran, media visual adalah media yang 

paling umum dipakai. Hal ini dikarenakan siswa lebih menyukai gambar dari 

pada tulisan, apalagi jika visualnya dibuat dan disajikan sesuai dengan 

persyaratan visual yang baik, sudah barang tentu akan menambah semangat 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut Hamalik (1994), media 

visual adalah segala sesuatu yang diwujudkan secara visual kedalam bentuk 

dua dimensi sebagai curahan ataupun pikiran yang bentuknya bermacam-

macam seperti lukisan, potret, slide, film, strip, opaque projector. 

Media visual adalah media yang paling umum dipakai, yang 

merupakan bahasa umum yang dapat dimengerti dan dinikmati dimana-mana. 

Media visual merupakan peniruan dari benda-benda dan pemandangan dalam 

hal bentuk, rupa, serta ukurannya relative terhadap lingkungan Soelarko 

(1980). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media visual adalah 
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perwujudan lambang dari hasil peniruan-peniruan benda-benda, 

pemandangan, curahan pikir atau ide-ide yang divisualisasikan kedalam 

bentuk dua dimensi. 

Media visual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah media 

visual gerak yang merupakan media intruksional modern yang sesuai dengan 

perkembangan zaman (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi) karena 

meliputi penglihatan, pendengaran dan gerakan, serta menampilkan unsur 

gambar yang bergerak. Jenis media yang termasuk dalam kelompok ini 

adalah televisi, video tape, dan film bergerak. Media visual gerak dapat 

menampilkan suara dan gambar yang bergerak seperti film, video cassete 

DVD (Syaiful dan Azwan, 1997). Contoh media yang mencakup media visual 

gerak yaitu video.  

Video sebagai media visual yang menampilkan gerak, yaitu 

penyampaian informasi menggunakan matreri video rekaman. Semakin lama 

penyampaian informasi melalui video semakin populer dalam masyarakat 

kita. Pesan yang disajikan dapat bersifat fakta (kejadian / peristiwa penting, 

berita), maupun fiktif. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa media 

visual gerak merupakan media intruksional modern karena meliputi 

penglihatan, pendengaran dan gerakan, serta menampilkan unsur gambar 

yang bergerak, jenis media yang termasuk dalam kelompok ini adalah video 

dan film bergerak. Media visual gerak dapat menggambarkan suatu proses 

pembuatan atau keterampilan, mempunyai warna dalam video atau film, 

untuk melihat video atau film tidak membutuhkan biaya yang mahal karena 
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dapat dilihat di handphoneatau laptop dengan diakses atau di download di 

internet atau youtube.   

1.1.3.2.1 Manfaat Media Visual 

Dalam penggunaannya media visual memiliki manfaat antara lain:  

a. Media bersifat konkrit, lebih realistis dibandingkan dengan media 

verbal atau non visual sehingga lebih memudahkan dalam 

pengaplikasiannya. 

b. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap 

melalui media penglihatan (media visual), terutama media visual yang 

menarik dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami 

pelajaran yang disampaikan. 

c. Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para peserta didik dan dapat melampaui batas ruang kelas. 

Pengalaman peserta didik tidak hanya didaptkan melalui kegiatan 

sehari-hari, tetapi pengalaman juga bisa didapatkan melalui 

pengalaman-pengalaman, contohnya dengan melihat gambar. 

d. Lebih efektif dan efesien dibandingkan media verbal lainnya karena 

jenisnya yang beragam, pendidik dapat menggunakan semua jenis 

media visual yang ada seperti gambar atau foto, sketsa, bagan, grafik. 

e. Penggunaanya praktis, maksudnya media visual ini mudah dioperasikan 

oleh setiap orang yang memilih media-media tertentu serta biaya yang 

relatif murah (Asnawi, 2002). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa, Pemanfaatan media visual dalam 

proses pembelajaran perlu memperhatikan keterbacaan visual agar peserta 
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didik mudah memahami isi materi pelajaran. Dengan memperhatikan hal 

tersebut, maka penyampaian informasi dapat tersalurkan dengan mudah juga 

akan memberikan dampak positif pada keaktifan peserta didik dalam proses 

belajar. 

1.1.3.2.2 Fungsi Media Visual 

Pemanfaatan media pembelajaran ada dalam komponen metode 

mengajar sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi 

guru-siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajarnya. Oleh sebab 

itu fungsi utama dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu 

mengajar, yakni menunjang penggunaan metode mengajar yang 

dipergunakan guru. 

Melalui penggunaan media pembelajaran diharapkan dapat 

mempertinggi kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Hamalik (1994) Secara garis 

besar, fungsi penggunaan media visual adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi edukatif, yang artinya mendidik dan memberikan pengaruh positif 

pada pendidikan. 

b. Fungsi sosial, memberikan informasi yang autentik dan pengalaman 

berbagai bidang kehidupan dan memberikan konsep yang sama kepada 

setiap orang.  

c. Fungsi ekonomis, meningkatkan produksi melalui pembinaan prestasi 

kerjasecara maksimal. 

d. Fungsi politis, berpengaruh pada politik pembangunan. 
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e. Fungsi seni budaya dan telekomunikasi, yang mendorong dan 

menimbulkan ciptaan baru, 

f. termasuk pola usaha penciptaan teknologi kemediaan yang modern. 

1.1.3.2.3 Kelebihan Dan Kekurangan Media Visual 

Sadiman (1996) Adapun kelebihan dari media visual adalah 

sebagai berikut: 

a. Sifatnya konkrit dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah, 

jika dibandingkan dengan bahasa verbal. 

b. Dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. 

c. Dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. 

d. Memperjelas masalah dalam bidang apa saja dan untuk semua orang 

tanpa memandang umur sehingga dapat mencegah atau membetulkan 

kesalahpahaman. 

e. Harganya murah dan mudah didapat serta digunakan. 

Rahadi (2003), Selain kelebihan yang dimiliki media visual 

memiliki kelemahan, diantaranya sebagai berikut. 

a. hanya menampilkan persepsi indera mata, ukurannya terbatas hanya 

dapat terlihat oleh sekelompok siswa. 

b. visual diintepretasikan secara personal dan subyektif. 

c. visual disajikan dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga kurang efektif 

dalam pembelajaran. 
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1.1.4 Hasil Belajar 

1.1.4.1 Pengertian Belajar  

Belajar adalah suatu kata yang sudah akrab dengan semua lapisan 

masyarakat. Bagi para pelajar atau mahasiswa “belajar” merupakan kata yag 

tidak asing. Bahkan sudah merupakan bagian yang ridak terpisahkan dari 

semua kegiatan mereka dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan formal. 

Kegiatan belajar mereka lakukan setiap waktu sesuai dengan keinginan. 

Entah malam hari, siang hari, sore hari, atau pagi hari (Syaiful, 2011). 

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada 

semua orang yang berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi (bahkan 

dalam kandungan) hingga liang lahat. Salah sati pertanda bahwa seorang telah 

belajar sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat 

pengetauan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif) (Eveline, 2010). 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu 

proses perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi 

dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam aspek tingkah laku. Pengertian belajar 

dapat didefinisikan sebagai berikut: “belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatuperubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya” (Slameto, 2010). 
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Menurut Gagne dalam Ratna Wilis Dahar, belajar dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses di mana suatu organisasi berubah 

perilakunya sebagai akibat pengalaman (Ratna, 2015). Beberapa pakar 

pendidikan mendefinisikan belajar sebagai berikut (Agus, 2016):  

1) Belajar menurut Gagne adalah perubahan disposisi atau kemampuan 

yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut 

bukan   langsung dari proses pertumbuhan seseorang secra alamiah. 

2) Belajar menurut Travers adalah proses menghasilkan penyesuaian 

tingkah laku. 

3) Belajar menurut Cronbach Learning is shown by a change in behavior as 

a result of experience. (Belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil 

dari pengalaman). 

4) Belajar menurut Harold Spears Learning is to observe, to read, to 

imitate, to try something themselves, to listen, to follow direction. 

(Dengan kata lain, bahwa belajar adalah mengamati, membaca, meniru, 

mencoba sesuatu, mendengar dan mengikuti arah tertentu). 

5) Belajar menurut Geoch Learning is change in performance as a result of 

practice. (Belajar adalah perubahan kinerja sebagai hasil latihan). 

6) Belajar menurut Morgan Learning is any relatively permanent change in 

behavior that is a result of past experience. (Belajar adalah perubahan 

perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman). 

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa 

mengenal batas usia, dan berlangsung seumur hidup (long live aducational). 

Belajar merupakan usaha yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan 
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lingkungannya untuk merubah perilakunya. Dengan demikian hasil dari 

kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku yang relatif permanen pada 

diri orang yang belajar, perubahan tersebut diharapkan adalah perubahan 

perilaku positif (Iskandar, 2012). Bukti bahwa seorang telah belajar ialah 

terjadinya perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak 

tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti (Oemar, 2014). 

1.1.4.2 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut KBBI (1995), Secara etimologis, hasil belajar merupakan 

gabungan dari kata hasil dan belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, hasil adalah sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan) akibat 

usaha. Belajar adalah suatu proses usahayang dilakukan individu untuk 

memperotes suatu perubahan tingkah laku yangbaru secara keseluruhan. 

Hasil belajar merupakan peristiwa yang bersifat internal dalam arti 

sesuatu yang terjadi pada diri seseorang. Peristiwa tersebut di mulai dari 

adanya perubahan kognitif atau pengetahuan untuk kemudian berpengaruh 

pada perilaku belajar seseorang yang dapat diketahui melalui tes yang pada 

akhirnya memunculkan nilai belajar dalam bentuk riil atau non riil. 

Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, 

yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui saluran/media 

tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan,saluran/media dan penerima 

pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Pesan yang akan 

dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum 

(Arif, 2007). Hasil belajar sebagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya (Nana, 2009) 
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Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diperoleh suatu pengertian 

bahwa hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa, setelah mengalami 

proses belajar mengajar dan ditandai dengan adanya perubahan kepandaian, 

kecakapan dan tingkah laku pada diri siswa itu sendiri. Hasil belajar juga 

akan menumbuhkan pengetahuan seseorang sehingga ia dapat mempunyai 

kemamuan berupa keterampilan dan membentuk kebiasaan sikap dan cita-cita 

hidupnya. Proses pembelajaran erat kaitannya dengan hasil belajar siswa. 

proses pembelajaran yang monoton, tidak menarik, cenderung, cenderung 

menurunkan hasil belajar. Sebaliknya, proses pembelajaran yang 

meningkatkan minat dan aktivitas siswa terhadap pembelajaran cenderung 

meningkatkan hasil belajar mereka. 

1.2 Penelitian Relevan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian, penulis mencantumkan 

penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Tujuannya dalah 

sebagai bahan perbandingan dan referensi penulis. Dalam penelusuran peneliti, 

terdapat sejumlah penelitian yang membicarakan tentang penggunaan model 

pembelajaran jigsaw berbantuan media visual diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

Peneliti Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

Luh Putu Dian 
Krisna 
Anggreni 
(2017) 

Terdapat perbedaan yang 
signifikan penguasaan 
kompetensi pengetahuan 
IPS antara kelompok 
siswa yang dibelajarkan 
melalui model kooperatif 
tipe jigsaw berbantuan 
media audio visual 
dengan kelompok siswa 
yang dibelajarkan 
melalui pembelajaran 

Penggunaan 
model 
pembelajaran 
kooperatif 
tipe jigsaw 
 

- Penguasaan 
kompetensi IPS 

- Media audio 
visual 

- Kelas IV SD 
GUGUS 1 
DALUNG 
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konvensional pada kelas 
IV SD Gugus 1 Dalung 

Desty 
Carroline, 
Irdam Idrus, 
dan Yennita 
(2018) 

Pembelajaran dengan 
model koopetaif tipe 
jigsaw pada materi 
Pencemaran Lingkungan 
dapat meningkatkan 
aktifitas mengajar guru 
dan aktivitas belajar 
peserta didik kelas VII.1 
SMPN 8 Kota Bengkulu.  

- Penerapan 
model 
pembelajar
an 
kooperatif 
tipe jigsaw 

- Hasil 
belajar 

- Materi 
pencemara
n 
lingkungan 

- Kelas VII 

Media visual 

Aan Syafi’i, 
Heni Rusnita 
Dewi, dan M. 
Sahid (2019) 

Model pembelajaran 
kooperatif tipe Jigsaw 
dengan menggunakan 
media visual sangat 
efektif, hal ini dapat 
dilihat dari proses belajar 
mengajar yang dilakukan 
guru PKN dan hasil 
belajar siswa sudah 
cukup baik dan 
mengalami peningkatan.  

- Efektivitas 
model 
pembelajar
an 
kooperatif 
tipe jigsaw 

- Media 
visual 

- Kelas VII 
SMP 

Hasil belajar PKN 

Febrian 
Afirsta 
Kusumajaya, 
Djoko Dwi 
Kusumajanto, 
dan Sarbini 

Pembelajaran 
menggunakan media 
visual yang diterapkan 
pada kelas X 
(eksperimen) tampak 
terlihat ketertarikan dan 
minat dari siswa terhadap 
materi serta respon siswa 
yang menggunakan 
media visual 
menunjukkan bahwa 
kegiatan belajar menjadi 
lebih menarik minat dan 
perhatian siswa. 

Efektivitas 
media visual 

- Hasil belajar 
mata pelajaran 
korespondensi 

- Siswa kelas X 
Administrasi 
Perkantoran di 
SMK 
Muhammadiyah 
5 Kepanjen 

 

1.3 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar adalah tingkat pencapaian yang telah dicapai oleh peserta didik 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang studi setelah 
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mengikuti program pembelajaran dalam waktu tertentu.. Hasil belajar diketahui 

setelah siswa mengerjakan tes yang diberikan ketika materi pembelajaran 

terselesaikan. Hasil belajar siswa secara operasional dinyatakan dalam bentuk 

skor/angka yang menunjukkan sejauh mana pemahaman siswa terhadap bahan 

pembelajaran. Semakin besar angka yang diperoleh siswa, menunjukkan semakin 

baik pemahaman terhadap bahan pembelajaran, dan sebaliknya semakin kecil 

angka yang diperoleh siswa, menunjukkan pemahaman yang rendah terhadap 

bahan pembelajaran. Prestasi belajar yang dimaksud adalah perolehan skor pada 

mata pelajaran aspek kognitif atau pengetahuan. 

Pada kelas VII MTs Negeri 1 Konawe Selatan diperoleh data yang 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA 

masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya 

adalah kurang bervariasinya model pembelajaran yang digunakan guru dan 

kurangnya pemanfaatan media pembelajaran sebagai sarana pendukung dalam 

proses mengajar. Akibatnya pembelajaran berlangsung monoton dan 

menimbulkan kejenuhan dan kurang termotivasi untuk belajar karena siswa hanya 

menerima pengetahuan saja tanpa berbuat. 

Oleh sebab itu perlu adanya penggunaaan model pembelajaran dan media 

yang bervariasi sehingga dapat mengurangi kejenuhan dan suasana yang monoton 

dalam proses belajar. Satu diantara model pembelajaran yang dapat digunakan 

guru dalam menyampaikan pelajaran IPA adalah model Jigsaw dan media gambar 

dengan alasan bahwa model dan media ini dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan memecahkan masalah melalui 

penggunaan media gambar. Kegiatan memecahkan masalah tersebut dilakukan 
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melalui percobaan atau praktik menggunakan bahan yang ada di lingkungan 

sekitar siswa dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan penelitian yang relevan, dapat dikatakan bahwa model jigsaw 

berpengaruh terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang serupa. Peneliti berasumsi bahwa masalah dalam 

pembelajaran IPA akan menarik apabila dipecahkan dengan menggunakan model 

jigsaw dan media gambar. Penerapan proses pembelajaran pada penelitian ini, 

dimulai dengan menerapkan model pembelajaran jigsaw dan menggunakan media 

visual, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode konvensional (ceramah). 

Kemudian diakhir pembelajaran, siswa diberikan soal Posttest. Sehingga 

diperoleh kerangka pikir seperti gambar 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian  

Studi Pendahuluan 

Model pembelajaran Jigsaw 

dan media gambar 

Model pembelajaran 

konvensional 

Kelas VII MTsN 1 Konawe Selatan 

Sinteks 
Kegiatan Pembelajaran 

 

Evaluasi 
 

Kesimpulan 
 

Kesimpulan 
 

Evaluasi 
 

Sinteks 
Kegiatan Pembelajaran 

 

Posttest 
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1.4 Hipotesis 

Hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap tujuan 

penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. (Wiratna, 

2014). Terdapat dua jenis hipotesis yaitu hipotesis alternatif (Ha), dan hipotesis 

nihil (Ho). Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan dalam 

penelitian yaitu : 

Ha  :  Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan model 

pembelajaran jigsaw berbantuan media visual dan media konvensional 

Ho : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan 

model pembelajaran jigsaw berbantuan media visual dan media 

konvensional.  


