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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

        Ilmu Pengetahuan Alam disingkat dengan kata “IPA” atau yang saat ini 

sering kita dengar dengan Sains. Istilah sains berasal dari bahasa latin “scientia” 

yang berarti pengetahuan. IPA mempunyai peranan penting dalam dunia 

pendidikan, hal ini dibuktikan dengan diujikannya mata pelajaran IPA di Ujian 

Nasional dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. 

        Dalam arti sempit IPA memiliki arti sebagai disiplin ilmu yang terdiri dari 

physical sciences (ilmu fisik) dan life sciences (ilmu biologi), yang termasuk dari 

physical sciences adalah ilmu-ilmu astronomi, kimia, geologi, mineralogi, 

metorolagi, dan fisika, sedangkan life sciences meliputi biologi (anotomi, 

fisiologi, zoologi, citologo, embriologi, microbiologi). Mata pelajaran IPA 

berperan penting dalam dunia pendidikan, hal ini dibuktikan dengan diikutkannya 

mata pelajaran IPA di UN (Ujian Nasional). 

2.1.1.1 Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)     

        Usman (2006: 2) IPA adalah suatu cara atau metode untuk mengamati alam 

yang bersifat analisis, lengkap cermat serta menghubungkan antara fenomena lain 

sehingga keseluruhannya membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek 

yang di amati. Sedangkan menurut Sukardjo (2005: 1) adalah ilmu yang 

mempelajari alam dengan segala isinya, atau secara sederhana merupakan suatu 

kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam. 

Menurut Iskandar IPA adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang 

terjadi alam (Iskandar, 2001: 2). 

         IPA adalah pengetahuan khusus yaitu dengan melakukan observasi, 

eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori dan demikian seterusnya kait 

mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain (Abdullah, 1998: 18). IPA 

berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga          

IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis dan IPA bukan hanya 

http://teoriku.blogspot.com/2013/03/pengertian-ilmu-pengetahuan-alam-ipa.html
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penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep atau 

prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan (Sulistyorini, 

2007: 39).  

        Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan pembelajaran IPA 

adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam dengan 

melakukan observasi, eksperimentasi, penyimpulan, penyusunan teori agar siswa 

mempunyai pengetahuan, gagasan dan konsep yang terorganisasi tentang alam 

sekitar, yang diperoleh dari pengalaman melalui serangkaian proses ilmiah antara 

lain penyelidikan, penyusunan dan penyajian gagasan-gagasan. 

2.1.1.2 Tujuan Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar  

         Pembelajaran sains di jenjang sekolah dasar dikenal dengan IPA (Ilmu 

Pengetahuan Alam). Menurut Susanto (2013: 171) konsep IPA di sekolah dasar 

merupakan konsep yang masih terpadu, karena belum dipisahkan secara 

tersendiri, seperti mata pelajaran kimia, biologi dan fisika. Artinya konsep yang 

dipelajari masih bersifat umum dan belum ada pemisahan seperti pada jenjang 

SMP dan SMA yang sudah dibagi menjadi Biologi, Fisika dan kimia. 

          Asy’ari (2006: 23) tujuan pembelajaran IPA di SD adalah “Untuk 

menanamkan rasa ingin tahu dan sikap positif terhadap sains, teknologi dan 

masyarakat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan, mengembangkan gejala alam, 

sehingga siswa dapat berfikir kritis dan objektif “. 

         Selain itu, tujuan pembelajaran sains atau IPA di sekolah dasar yang 

tertuang dalam Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) dalam (Susanto, 

2013: 171-172) adalah sebagai berikut: 

1) Memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa 

berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaan-Nya; 

2) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang  

bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari; 

3) Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran tentang  

adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, 

teknologi, dan masyarakat; 

4) Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, 

memecahkan masalah dan membuat keputusan; 
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5) Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga  

dan melestarikan lingkungan alam; 

6) Meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala 

keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan; 

7) Memperoleh bekal pengetahuan, konsep dan keterampilan IPA sebagai 

dasar untuk melanjutkan pendidikan ke SMP/MTs. 

          Dari dua sumber di atas, dapat dilihat adanya keselarasan pandangan 

mengenai tujuan pembelajaran IPA di SD. Tujuan pengembangan merupakan hal 

yang mendominasi dari beberapa tujuan di atas, pengembangan tersebut antara 

lain mengembangkan pengetahuan, pemahaman konsep IPA, rasa ingin tahu, dan 

keterampilan proses. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar juga bertujuan untuk 

menumbuhkan kesadaran dan menghargai ciptaan Tuhan. Kemudian, dengan 

kesadaran untuk menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan, para siswa juga akan 

semakin yakin terhadap kebesaran Tuhan, sehingga mereka tidak akan ragu lagi 

untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, serta melestarikan lingkungan 

alam ciptaan Tuhan. Tujuan lain yang tidak kalah penting adalah pembelajaran 

IPA di SD sebagai bekal pengetahuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang 

selanjutnya yaitu SMP. Telah kita ketahui bahwa mata pelajaran IPA memegang 

peranan penting dalam dunia pendidikan, hal ini dibuktikan dengan diikutkannya 

mata pelajaran IPA di Ujian Nasional. 

2.1.1.3 Ruang Lingkup Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

         Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) mencakup semua yang 

berhubungan dengan alam dan semua permasalahannya. 

Ruang lingkup IPA untuk SD/MI meliputi: 

1. Makhluk hidup dan proses kehidupannnya,  

2. Sifat dan kegunaan benda atau materi, energi dan perubahannya, 

3. Bumi dan alam sekitarnya (Purwasari, 2013: 541) 

         Ilmu Pengetahuan Alam digolongkan menjadi dari tiga aspek yakni Fisika, 

Biologi dan Kimia. Fokus aspek Fisika adalah benda-benda tak hidup atau benda 

mati. Pada aspek Biologi IPA membahas masalah makhluk hidup san 

lingkungannya. Kemudian, aspek Kimia IPA mempelajari gejala-gejala kimia 

baik yang ada pada makhluk hidup maupun benda tak hidup yang ada di alam. 
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2.1.2 Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

2.1.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw          

          Model pembelajaran kooperatif Jigsaw adalah suatu teknik pembelajaran 

model kooperatif yang memiliki kesamaan dengan pertukaran antar kelompok 

tetapi menuntut tanggung jawab besar dari siswa dalam pembelajaran (Ermi, 

2015: 26).  

          Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai 

materi untuk mencapai prestasi yang maksimal (Zulfiani dkk, 2009: 143). 

         Jadi, model pembelajaran kooperatif jigsaw adalah teknik pembelajaran 

yang saling membantu melalui pertukaran antar kelompok agar siswa mencapai 

prestasi masksimal dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar. 

2.1.2.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Jigsaw 

       Adapun langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran jigsaw dijelaskan 

oleh Rahemands (2002: 122), sebagai berikut: 

a. Penyampaian kompetensi yang dicapai 

b. Penyampaian pokok materi  

c. Pembentukan Kelompok  

d. Penetapan Wakil kelompok 

e. Wakil setiap kelompok bergabung dalam kelompok ahli  

f. Diskusi dan pembahasan materi di kelompok ahli  

g. Wakil setiap kelompok menjelaskan materi kepada kelompoknya  

h. Pemantapan dan penyimpulan materi di bawah bimbingan dosen  

i. Evaluasi individual dan penghargaan kelompok    

          Agar lebih jelas, Suprijono (2009: 108-110) menguraikan dan 

mencontohkan langkah-langkah model pembelajaran jigsaw seperti berikut: 

1. Pembelajaran metode jigsaw diawali dengan pengenalan topik yang akan 

dibahas oleh guru. Guru bisa menuliskan topik yang akan dipelajari pada 

papan tulis, white board, penayangan power point dan sebagainya. Guru 

menanyakan kepada peserta didik apa yang mereka ketahui mengenai 

topik tersebut. Kegiatan sumbang saran ini dimaksudkan untuk 

mengaktifkan skemata atau struktur kognitif peserta didik agar lebih siap 

menghadapi kegiatan pelajaran yang baru. 
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2. Selanjutnya guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok lebih kecil. 

Jumlah kelompok bergantung pada jumlah konsep yang terdapat pada 

topik yang dipelajari. Misal topik yang disajikan adalah metode penelitian 

sejarah, karena topik ini terdiri dari konsep heuristik, kritik, interpretasi, 

dan historiografi, maka kelompok terbagi menjadi 4. Jika dalam satu kelas 

ada 40 orang, maka setiap kelompok beranggotakan 10 orang. Keempat 

kelompok itu adalah kelompok heuristik, kelompok kritik, kelompok 

interpretasi, dan kelompok historiografi. Kelompok-kelompok ini disebut 

home teams (kelompok asal). 

3. Setelah kelompok asal terbentuk guru membagikan materi tekstual kepada 

tiap-tiap kelompok. Setiap orang dalam setiap kelompok bertanggung 

jawab mempelajari materi tekstual yang diterimanya dari guru. Kelompok 

heuristik akan menerima tekstual dari guru tentang heuristik. Tiap orang 

dalam kelompok heuristik memiliki tanggung jawab mengkaji secara 

mendalam konsep tersebut. Demikian pula kelompok kritik, demikian 

seterusnya. 

4. Sesi berikutnya, membentuk expert teams (kelompok ahli). Jumlah 

kelompok ahli tetap 4. Setiap kelompok ahli mempunyai 10 anggota yang 

berasal dari masing-masing kelompok asal. Karena jumlah anggota setiap 

kelompok asal adalah 10 orang, maka aturlah sedemikian rupa terpenting 

adalah di setiap kelompok ahli ada anggota dari kelompok asal yang 

berbeda-beda tersebut. Dalam satu kelompok ahli ada anggota dari 

kelompok heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.  

5. Setelah terbentuk kelompok ahli, berikan kesempatan kepada mereka 

berdiskusi. Melalui diskusi di kelompok ahli diharapkan mereka 

memahami topik metode penelitian sejarah sebagai pengetahuan yang utuh 

yaitu merupakan pengetahuan struktur yang mengintegrasikan hubungan 

antar konsep heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Setelah 

diskusi kelompok ini selesai, selanjutnya mereka kembali ke kelompok 

asal. Artinya, anggota-anggota yang berasal dari kelompok heuristik 

berkumpul ke kelompoknya heuristik, dan seterusnya. Setelah mereka 

kembali ke kelompok asal berikan kesempatan kepada mereka berdiskusi. 

Kegiatan ini merupakan refleksi terhadap pengetahuan yang telah mereka 

dapatkan dari hasil berdiskusi di kelompok ahli. 

6. Sebelum pembelajaran diakhiri, diskusi dengan seluruh kelas perlu 

dilakukan. Selanjutnya, guru menutup  pembelajaran dengan memberikan 

review terhadap topik yang telah dipelajari.         
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2.1.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

          Setiap hal pasti mempunyai sisi kelebihan dan kekurangan tersendiri, 

termasuk dalam model pembelajaran ini. Adapun kelebihan dan kekurangan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan 

informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain.  

2. Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan 

dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya dengan ide-ide 

orang lain.  

3. Membantu siswa untuk respek pada orang lain dan menyadari akan segala 

keterbatasannya serta menerima segala perbedaan.  

4. Memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam 

belajar.  

5. Siswa dapat meningkatkan kemampuan menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata (riil).  

6. Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan motivasi dan 

memberikan rangsangan untuk berpikir (Sanjaya, 2008: 250). 

        Kelebihan model pembelajaran ini adalah dapat membantu siswa untuk 

bersikap mandiri. Artinya, siswa tidak akan lagi bergantung kepada guru, siswa 

berpikir sendiri untuk menemukan informasi dari berbagai sumber termasuk dari 

teman sekelas. Hal semacam ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa 

karena mereka harus bersikap mandiri dalam proses pembelajaran dengan model 

ini. Selanjutnya, siswa juga akan lebih berani mengemukakan pendapatnya di 

hadapan siswa yang lain secara verbal dan membandingkannya dengan pendapat 

dari siswa lain namun tetap menaruh rasa hormat terhadap pendapat dari siswa 

yang lain. Adapun model pembelajaran ini juga dapat merangsang siswa untuk 

berpikir dan meningkatkan kemampuan menggunakan informasi sehingga 

pemikiran siswa menjadi lebih jelas tidak lagi abstrak. 

          Adapun menurut Saguni dalam (Gobel dkk, 2013: 3) kekurangan model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw antara lain:  

1. Siswa yang aktif akan lebih mendominasi diskusi. 

2. Siswa yang memiliki kemampuan berfikir rendah akan mengalami 

kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai tim ahli. 

3. Siswa yang cerdas cenderung merasa bosan.  
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4. Siswa yang tidak terbiasa berkompetisi akan kesulitan untuk mengikuti 

proses pembelajaran. 

          Artinya, siswa yang mempunyai kemampuan berpikir lebih dibandingkan 

dengan teman-temannya akan lebih mendominasi kegiatan diskusi dan jarang 

memberikan kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan rendah untuk 

mendiskusikan pendapatnya. Kemudian, siswa yang mempunyai tingkat 

kecerdasan yang tinggi akan merasa terhambat oleh siswa yang mempunyai 

tingkat kecerdasan yang rendah, hal ini akan menyebabkan siswa dengan tingkat 

kecerdasan tinggi cenderung merasa bosan. Selain itu siswa yang tidak biasa 

berkompetisi atau bersaing akan merasa kesulitan untuk mengikuti proses 

pembelajaran.  

2.1.2.4 Sintak Model Pembelajaran Jigsaw 

         Sintaks Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw adalah sebagai berikut:  

Fase 1: menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa  

Fase 2: menyajikan informasi  

Fase 3: mengorganisasikan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar  

Fase 4: membimbing kelompok bekerja dan belajar  

Fase 5: evaluasi  

Fase 6: memberikan penghargaan (Julianto, 2011: 32). 

          Untuk lebih jelasnya, Huda (2013: 204-205) menguraikan sintak model 

pembelajaran kooperatif jigsaw seperti berikut:   

 Guru membagi topik pelajaran menjadi empat bagian/subtopik. 
 Sebelum subtopik-subtopik itu diberikan, guru memberi penenalan 

mengenai topik yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Guru bisa 

menuliskan topik inii di papan tulis dan bertanya kepada siswa apa yang 

mereka ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan brainstorming ini 

dimaksudkan untuk mengaktifkan kemampuan siswa agar lebih siap 

menghadapi bahan pelajaran yang baru. 
 Siswa dibagi dalam kelompok berempat.  
 Bagian/subtopik pertama diberikan pada siswa/anggota 1, sedangkan 

siswa/anggota 2 menerima bagian/subtopik yang kedua. Demikian 

seterusnya. 
 Kemudian, siswa diminta membaca/mengerjakan bagian/subtopik 

mereka masing-masing. 
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 Setelah selesai, siswa saling berdiskusi mengenai bagian/subtopik yang 

dibaca/dikerjakan masing-masing bersama rekan-rekan satu 

anggotanya. Dalam kegiatan ini, siswa bisa saling melengkapi dan 

berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. 
 Khusus untuk kegiatan membaca, guru dapat membagi bagian-bagian 

sebuah cerita yang belum utuh kepada masing-masing siswa.  
 Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik tersebut. 

Diskusi ini bisa dilakukan antar kelompok atau bersama seluruh siswa. 

       Lebih lanjut, Huda (2013: 205-206) juga menambahkan catatan mengenai 

sintak model pembelajaran jigsaw seperti berikut: 

Jika tugas yang dikerjakan cukup sulit, guru dapat membentuk “kelompok 

ahli” (expert group). Setiap anggota yang mendapat bagian/subtopik yang 

sama berkumpul dengan anggota dari kelompok-kelompok yang juga 

mendapat bagian/subtopik tersebut. Misalnya, anggota yang memperoleh 

bagian/subtopik alur berkumpul dengan anggota dari kelompok lain yang 

juga memperoleh subtopik tentang alur. Perkumpulan mereka inilah yang 

disebut sebagai “kelompok ahli”. Kelompok-kelompok ini lalu bekerja sama 

mempelajari/ mengerjakan bagian/subtopik tersebut. Kemudian, masing-

masing anggota dari kelompok ahli kembali ke kelompoknya yang semula, 

lalu menjelaskan apa yang baru saja dipelajarinya (dari “kelompok ahli”) 

kepada rekan-rekan kelompoknya yang semula.  

2.1.3 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Berbantuan  Media 

Video dan Gambar 

         Dalam proses pembelajaran, ada beberapa model pembelajaran kooperatif 

yang dapat digunakan salah satunya model pembelajaran jigsaw.                                                              

       Selanjutnya, dalam proses belajar mengajar, lima komponen yang sangat 

penting adalah tujuan, materi, metode, media, dan evaluasi pembelajaran 

(Falahudin, 2014: 104). Dalam proses belajar mengajar kehadiran sangat penting 

karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat 

dibantu dengan menghadirkan menghadirkan media sebagai perantara (Djamarah 

dan Zain, 2014: 120). Media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi (Falahudin, 2014: 

108). Kemudian, Sukiman (2012: 29) menjelaskan pengertian media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari 

pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

minat serta kemauan siswa sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran terjadi 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif.  
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          Dari berbagai jenis media yang dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran antara lain adalah media video (Audio Visual) dan gambar (Visual). 

Media video (Audio Visual) adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar (Djamarah dan Zain, 2014: 124). Pendapat yang sama juga dikemukakan 

bahwa media video (visual Audio) media penyalur pesan dengan memanfaatkan 

indera pendengaran dan indera penglihatan (Sukiman, 2012:184). Jadi media 

video adalah media yang merangsang penerima informasi melalui indra 

pendengaran dan penglihatan. Sementara itu pengertian media gambar (Visual) 

adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan (Djamarah dan Zain, 

2014: 124). 

       Dari beberapa uraian di atas mengenai model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw, langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan media 

pembelajaran video dan gambar dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan media video dan gambar adalah 

penyampaian materi pelajaran pada suatu kelompok dengan media video dan 

gambar yang mana dalam suatu kelompok tersebut ditetapkan wakil kelompok 

yang disebut dengan ahli, wakil setiap kelompok bergabung dalam kelompok ahli, 

kemudian berdiskusi dan membahas materi di kelompok ahli dan kembali ke 

kelompok asal untuk menjelaskan materi kepada kelompok asalnya.  

2.1.3.1 Pengertian Media Pembelajaran 

         Istilah “media” berasal dari bahasa Latin “medium” yang bermakna 

“perantara” atau “pengantar”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

istilah media diartikan sebagai alat (sarana). Kemudian, Mahnun (2012: 27) 

mengemukakan media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi belajar 

yang hendak disampaikan oleh sumber pesan kepada sasaran atau penerima pesan 

tersebut. 

           Agar pengertian mengenai media pembelajaran menjadi jelas, para ahli 

mendefinisikan media pembelajaran seperti berikut:  

           Media pembelajaran diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan (message), merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 
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kemauan siswa sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar (Ali, 2010: 

89). 

         Media pembelajaran bisa diartikan sebagai pesan, sumber, saluran, dan 

penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi (Sadiman, 

2010:12). 

         Apabila diterapkan dalam proses pembelajaran, maka yang berperan sebagai 

penyampai informasi dari sumber informasi adalah guru dan si penerima 

informasi adalah siswa, media yang digunakan guru pada umumnya yakni papan 

tulis. Kemudian yang dimaksud pesan dalam beberapa pendapat di atas dalam 

pembelajaran adalah materi pelajaran. Dari beberapa pengertian mengenai media 

pembelajaran dari para ahli dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang dapat dijadikan perantara untuk mengantarkan informasi dan 

sifatnya dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa 

sehingga dapat mendorong proses belajar mengajar menjadi lebih baik. 

2.1.3.2 Macam-Macam Media Pembelajaran 

       Dewasa ini, telah kita ketahui bahwa media pembelajaran tidak hanya terdiri 

dari satu jenis, melainkan lebih dari itu. Djamarah dan Zain (2014: 124-126) 

mengklasifikasikan media dari jenisnya, daya liputnya, dan dari bahan serta cara 

pembuatannya yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam: 

a. Media Auditif  

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara 

saja, seperti radio, cassette recorder, piringan hitam. Media ini tidak cocok 

untuk orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

b. Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip 

(film rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan 

cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol 

yang bergerak seperti film bisu, dan film kartun. 

c. Media Audiovisual 

Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur 

gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. Media ini dibagi lagi 

ke dalam: 
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1. Audiovisual Diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar 

diam seperti film bingkai suara (sound slides), film rangkai suara, dan 

cetak suara. 

2. Audiovisual Gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara 

dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video cassette. 

Pembagian lain dari media ini adalah: 

a. Audiovisual Murni, yaitu baik unsur suara maupun unsur gambar 

berasal dari satu sumber seperti film video-cassette, dan 

b. Audiovisual Tidak Murni, yaitu yang unsur suara dan unsur 

gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, misalnya film 

bingkai suara yang unsur gambarnya bersumber dari slides 

proyektor, dan unsur suaranya bersumber dari tape recorder. 

Contoh lainnya adalah film strip suara dan cetak suara. 

2. Dilihat dari Daya Liputnya, Media Dibagi Dalam: 
a. Media dengan Daya Liput Luas dan Serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta 

dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu 

yang sama. 

Contoh: radio dan televisi. 

b. Media dengan Daya Liput yang Terbatas oleh Ruang dan Tempat 

Media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat 

yang khusus seperti film, sound slide, film rangkai, yang harus 

menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. 

c. Media Untuk Pengajaran Individual 

Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk 

media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui 

komputer. 

3. Dilihat dari Bahan Pembuatannya, Media Dibagi Dalam: 

a. Media Sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, 

cara pembuatannya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 

b. Media Kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit 

diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan 

penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. 

         Dari berbagai karakteristik yang ada dalam masing-masing media yang telah 

dipaparkan di atas, guru harus bisa menentukan pilihan media yang tepat untuk 

digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Ketepatan pemilihan 

media akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang akan didapat oleh siswa.   

2.1.3.3 Kegunaan Media Pembelajaran 

        Kegunaan atau fungsi yang didapat dalam menggunakan media sebagai alat 

bantu pembelajaran antara lain: 
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a. Membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan 

pengajaran bagi guru. 

b. Memberikan pengalaman lebih nyata (abstrak menjadi konkret). 

c. Menarik perhatian siswa lebih besar (jalannya tidak membosankan). 

d. Semua indera murid dapat diaktifkan. 

e. Lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. 

f. Dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya (Pribadi, 1996: 23-

25) 

           Dengan dihadirkannya media sebagai alat bantu pembelajaran akan sangat 

membantu siswa dalam memahami materi yang disampaikan dan guru juga akan 

lebih mudah dalam menyampaikan materi yang diajarkan karena penyajian materi 

menjadi lebih konkret dan jelas. Selain itu, adanya media pada saat proses 

pembelajaran berlangsung akan memberikan atmosfer baru bagi para siswa karena  

siswa tidak akan bosan pada saat mengikuti proses pembelajaran, sehingga tingkat 

perhatian dan minat siswa juga akan meningkat. Selanjutnya, media pembelajaran 

juga dapat membuat siswa lebih aktif karena melibatkan beberapa indera seperti 

penglihatan dan pendengaran sehingga siswa tidak hanya berangan-angan tapi 

siswa juga dapat membangkitkan dunia teori dengan realitanya. 

2.1.3.4 Media Video 

        Video adalah akronim dari  visual audio. Visual adalah segala sesuatu yang 

dapat dilihat dengan indera penglihatan sedangkan audio adalah segala sesuatu 

yang bersifat dapat didengar oleh indera pendengaran.  Lebih lanjut media video 

adalah media alat perantara yang sifatnya mengandalkan indra penglihatan dan 

indra pendengaran. Definisi dari media video adalah media yang mempunyai 

unsur suara dan unsur gambar (Djamarah dan Zain, 2014: 124). Artinya, media ini 

dapat merangsang pemahaman siswa melalui dua indra yakni indra penglihatan 

dan pendengaran. Media ini tidak cocok untuk siswa yang indra penglihatan dan 

pendengarannya tidak berfungsi sama sekali karena setiap media mempunyai 

kelebihan dan kelemahan tersendiri.     

        Adapun pendapat para ahli mengenai kelebihan media video adalah sebagai 

berikut:  
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         Menurut Pribadi (2004: 52), kelebihan media video salah satunya yakni 

mampu memperlihatkan objek dan peristiwa dengan tingkat akurasi dan realisme 

yang tinggi. 

         Media video yang digunakan dalam proses belajar mengajar memiliki 

banyak manfaat dan keuntungan, diantaranya adalah video merupakan pengganti 

alam sekitar dan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat 

langsung oleh siswa seperti materi perubahan kenampakan bumi, bulan dan 

matahari, video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat dan dapat dilihat 

secara berulang-ulang, video juga mendorong dan meningkatkan motivasi siswa 

untuk tetap melihatnya (Azhar Arsyad, 2011: 49). 

         Selain itu, Supriatna (2009: 4) berpendapat bahwa penggunaan media video 

dalam pembelajaran dapat membantu memberikan pengalaman yang bermakna 

bagi siswa. 

         Dari beberapa penjelasan tentang kelebihan media video di atas penulis 

menarik kesimpulan bahwa kelebihan media video yaitu dapat menghadirkan 

objek dan peristiwa yang sedang dipelajari secara tepat dan dapat dilihat secara 

berulang-ulang-ulang. Kelebihan yang lain dari media video juga melibatkan 

indra pendengaran dan penglihatan, sehingga murid dapat merekam materi yang 

diajarkan melalui kedua indra tersebut. Pengajaran menggunakan media video 

juga akan melekatkan pengalaman yang lebih bermakna karena media ini 

melibatkan dua indera tersebut secara bersamaan. 

         Selain kelebihan, media video juga memiliki kelemahan. Adapun kelemahan 

media video menurut Djauhari (2003: 4): 

1. Sebagaimana media audio-visual yang lain, video juga terlalu menekankan 

pentingnya materi ketimbang proses pengembangan materi tersebut.  

2. Pemanfaatan media ini juga terkesan memakan biaya tidak murah.  

3. Penayangannya juga terkait peralatan lainnya seperti video player, layar 

bagi kelas besar beserta LCDnya.  

        Artinya kelemahan media video terletak pada hal-hal yang bersifat teknis 

seperti halnya memerlukan biaya yang mahal, karena dalam penggunaannya 

pemutaran video menggunakan peralatan seperti laptop, LCD, background yang 

tentunya menggunakan listrik dan akan berdampak pada naiknya biaya pemakaian 
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listrik setiap bulannya. Persiapan penggunaan peralatan yang digunakan untuk 

penggunaan media video juga memakan waktu yang tidak sedikit.  

2.1.3.5 Media Gambar 

          Media gambar disebut juga media visual, yaitu media yang hanya 

mengandalkan indra penglihatan. Media ini tidak cocok untuk orang yang 

mengalami kebutaan. Media gambar biasanya disajikan dalam bentuk gambar 

diam seperti film strip (film rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau 

lukisan, dan cetakan. Dalam pelaksanaannya media gambar juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan. 

         Anitah (2009: 8) menyebutkan kelebihan media gambar antara lain: (1) 

dapat menerjemahkan ide-ide abstrak ke dalam bentuk yang lebih nyata, (2) 

banyak tersedia dalam buku-buku, (3) sangat mudah dipakai karena membutuhkan 

peralatan, (4) relatif tidak mahal, (5) dapat dipakai untuk berbagai tingkat 

pelajaran dan bidang studi. 

        Secara sederhana kelebihan penggunaan gambar sebagai media pembelajaran 

antara lain biaya yang dikeluarkan cukup murah dan bahannya mudah didapat, 

waktu yang diperlukan untuk persiapan tidak terlalu lama, dan hemat listrik 

karena gambar dapat ditampilkan ke dalam berbagai jenis seperti menggunakan 

poster. 

        Sementara itu, kelemahan media gambar sebagai media pembelajaran seperti 

yang dikemukakan oleh Hasan (2009: 41-42) adalah sebagai berikut: 

1) Ukurannya terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok 

besar.  

2) Perbandingan yang kurang tepat dari suatu objek akan menimbulkan 

kesalahan persepsi. 

2.1.4 Hasil Belajar  

2.1.4.1 Pengertian Hasil Belajar 

         Sudjana (2008: 28) berpendapat bahwa hasil belajar merupakan penguasaan 

atas materi yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. 
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         Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar yaitu suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada individu 

setelah mengalami pembelajaran (Sudjana, 2005: 3). 

         Dari beberapa definisi hasil belajar dari beberapa sumber di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah proses usaha yang dilakukan secara 

individu untuk memperoleh dan menguasai setelah mengalami proses 

pembelajaran. Hasil belajar selalu mengacu pada perubahan tingkah laku. Pada 

umunya hasil dikelompokkan menjadi 3, yakni kognitif, afektif, dan 

psikomotorik.  

2.1.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

         Hasil belajar yang diperoleh siswa dapat dipengaruhi beberapa faktor, 

menurut Slameto (2010: 54) pencapaian hasil belajar yang optimal dipengaruhi 

oleh banyak faktor yang akan diuraikan sebagai berikut:   

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

berasal dari dalam diri siswa. Faktor intern meliputi tiga faktor yaitu faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan.  

b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yang 

berasal dari luar diri siswa, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor 

masyarakat. 

         Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat dibedakan 

menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa, faktor ini meliputi: faktor jasmaniah, psikologis dan 

kelelahan. Sementara itu, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

siswa, faktor eksternal meliputi: faktor keluarga, sekolah serta masyarakat. 

Beberapa yang meliputi faktor internal dan eksternal akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Faktor Internal 



20 

 

 Jasmaniah, meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Artinya, sehat dalam keadaan 

baik dengan segenap bagian-bagian dari badan. Siswa yang mengikuti 

pelajaran dengan keadaan sakit akan merasa tidak nyaman dengan kondisi 

yang dialaminya. Selain itu, siswa akan mengantuk apabila mengikuti 

pelajaran karena biasanya siswa meminum obat yang memberikan efek 

samping mengantuk. Disamping itu, siswa yang mempunyai keterbatasan 

berupa cacat yang ada pada tubuhnya juga akan sulit memahami materi 

pelajaran. Misalnya, siswa yang mengalami gangguan pendengaran akan sulit 

untuk mendengar setiap penjelasan dari materi yang dijelaskan oleh guru.  

 Psikologis, meliputi: kecerdasan, minat, bakat dan motivasi. Artinya, siswa 

dengan tingkat kecerdasan yang lebih tinggi akan lebih cepat memahami 

materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dari pada siswa yang 

mempunyai tingkat kecerdasan yang kurang. Selain itu, siswa yang menaruh 

minat yang tinggi pada suatu materi pelajaran akan merasa termotivasi untuk 

lebih rajin dalam belajar, sehingga pemahaman mengenai materi pelajaran 

yang diperoleh lebih meningkat dan akan meningkatkan hasil belajar yang 

diperoleh siswa tersebut. 

 Kelelahan, siswa yang belajar dengan terus menerus akan mengakibatkan 

otak mengalami kelelahan.  

2. Faktor Eksternal 

 Keluarga, selain dididik di lingkungan sekolah siswa juga mendapat 

pendidikan dalam keluarga. Dalam hal ini peran orangtua sangat vital dalam 

mendidik anak, apabila anak dididik secara tidak benar kemungkinan yang 

terjadi adalah anak tersebut menjadi nakal. Selain itu, perhatian orangtua juga 

sangat dibutuhkann oleh anak, misalnya orangtua tidak pernah memberikan 

semangat kepada anak untuk belajar, hal tersebut akan menyebabkan anak 

menjadi malas belajar, mengerjakan PR dan berangkat sekolah. 

 Sekolah, siswa yang tidak pintar dalam memilih pergaulan dengan teman 

sekolah juga berpengaruh terhadap hasil belajarnya. Selain itu, kualitas 

pengajaran yang diterapkan sekolah akan berpengaruh terhadap hasil belajar 
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siswa. Semakin berkualitasnya pengajaran yang digunakan sekolah, maka 

akan berkualitas juga hasil belajar yang diperoleh siswa. 

 Masyarakat, lingkungan sekitar juga bepengaruh terhadap siswa. Lingkungan 

masyarakat yang didalamnya terdapat pemabuk, orang yang suka berjudi, dan 

tidak terpelajar akan memberikan pengaruh buruk terhadap siswa yang ada 

dalam lingkungan masyarakat tersebut. sebaliknya, lingkungan masyarakat 

yang terdiri dari orang-orang yang terpelajar, beriman, dan dan berperilaku 

baik akan memberikan pengaruh positif bagi siswa yang ada dalam 

lingkungan tersebut.   

2.1.4.3 Pengukuran Hasil Belajar 

        Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku yang didapat setelah siswa 

melalui proses pembelajaran.  Untuk mengetahui berhasil dan tidaknya suatu 

proses pembelajaran perlu dilakukannya pengukuran terhadap hasil belajar itu 

sendiri. Selanjutnya, untuk mengukur tingkat keberhasilan belajar menurut 

(Djamarah dan Zain, 2014: 106) dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar yang 

digolongkan menjadi beberapa macam antara lain: tes formatif, tes subsumatif, 

dan tes sumatif. Dalam penelitian ini tes yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar adalah tes formatif. Menurut Khafid (2014: 119) untuk mengetahui 

keberhasilan siswa dalam pencapaian belajar maupun peningkatan hasil belajar 

perlu diadakan tes salah satunya yakni tes formatif. Hal ini ditegaskan oleh 

Arikunto (2009: 41) bahwa “tes formatif harus dilaksanakan oleh guru setiap 

mengakhiri satu subpokok bahasan, sedangkan tes sumatif dilaksanakan setiap 

mengakhiri satu pokok bahasan”. 

         Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengukuran hasil belajar dapat 

dilakukan dengan penilaian. Seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2009: 11) 

bahwa penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Adapun indikator 

bahwa proses belajar mengajar dapat dikatakan berhasil adalah sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 
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2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran/intrstruksional khusus   

(TIK) telah dicapai siswa, baik secara individual maupun kelompok 

(Djamarah dan Zain, 2014: 106). 

2.1.5 Hubungan Antara Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw 

berbantuan Media Video dan Gambar terhadap Hasil Belajar 

       Dari beberapa kelebihan yang ada pada model pembelajaran kooperatif 

jigsaw diantaranya adalah mampu meningkatkan motivasi siswa dan 

meningkatkan kemandirian siswa. Meningkatnya motivasi siswa untuk belajar 

tentunya akan meningkatkan pemahaman dari siswa itu sendiri untuk kemudian 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran lebih meningkat. Indikasi 

siswa aktif salah satunya adalah siswa mampu menjelaskan materi pelajaran 

kepada teman-temannya yang lain.   

          Selain itu, dengan dirangsangnya pemahaman siswa melalui beberapa 

indera lewat media pembelajaran yang digunakan juga akan sangat membantu 

siswa dalam memahami pelajaran karena dalam prosesnya siswa diberikan 

pengalaman secara nyata. Dengan demikian, siswa tidak akan bosan dalam 

mengikuti proses pembelajaran melainkan siswa akan lebih tertarik dan rajin 

untuk belajar karena dengan dihadirkannya media sebagai alat bantu akan 

memberikan suasana tersendiri dalam proses pembelajaran. 

         Dari kajian mengenai kelebihan model pembelajaran kooperatif jigsaw dan 

kegunaan media pembelajaran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, hubungan 

model pembelajaran dengan hasil belajar adalah terletak pada sisi positif yang 

dimiliki oleh model pembelajaran tersebut. Artinya, di dalam pembelajaran hasil 

belajar yang diperoleh siswa tidak murni berasal dari daya serap siswa itu sendiri, 

melainkan ada beberapa faktor yang dapat mendukung siswa dalam memperoleh 

hasil belajar yang baik yakni faktor model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

          Penelitian oleh Irawati Intan (2015) Perbedaan Hasil Belajar Fisika 

Melalui Metode Pembelajaran Jigsaw dan Think Phair Share (TPS) pada Siswa 

Kelas x MAN 15 Jakarta. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes hasil 
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belajar yang telah diuji validitasnya. Analisis data menggunakan ANOVA untuk 

menguji apakah ketiga kelompok memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Hasil 

Fhitung(4,210) > Ftabel (2; 100; 0,05) adalah 3,10 sehingga H0 ditolak dan sig 

(0,018) <α, maka H0 ditolak. Tabel post hoc test menunjukkan bahwa perbedaan 

rata-rata nilai tes yang signifikan ada pada metode klasik dan metode TPS. Nilai 

Sig (0,005) < α sehingga H0 ditolak. Dengan kata lain, kedua kelompok (kelas 

dengan metode klasik dan TPS) memiliki rata-rata nilai tes yang berbeda. Hasil 

eksperimen membuktikan bahwa guru fisika dapat menerapkan metode TPS 

sebagai metode yang lebih efektif daripada metode jigsaw untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

           Sandra, Putri Kinasih Arius (2013) Perbandingan Antara Penggunaan 

Media Gambar dengan Media Video terhadap Hasil Belajar Siswa Mata 

Pelajaran IPA pada Siswa Kelas IV SDN Katelan 04 Sragen Tahun Ajaran 

2012/2013. Hasil penelitian menunjukkan untuk hasil r hitung validitas yang 

menggunakan media gambar yaitu 0.650 dan hasil r hitung validitas yang 

menggunakan media video yaitu 0.846 sedangkan untuk hasil reliabilitas terhadap 

soal memperoleh cronbach’s alpha 0.762 untuk X1 (media gambar) dan 0.842 

untuk X2 (media video).Adapun untuk analisis butir soal terlebih dahulu 

dilakukan uji instrument yang meliputi validitas item dan reabilitas test. Hasil tes 

yang diperoleh tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji t. 

Berdasarkan uji analis tersebut diperoleh thitung sebesar 0.885 sedangkan ttabel 

sebesar 0.329. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

hasil belajar IPA antara siswa yang diajar menggunakan media gambar dengan 

media video. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh besarnya rata-rata antara kelas 

yang diajar dengan media gambar dan yang diajar dengan media video. Nilai rata-

rata kelas yang diajar menggunakan media gambar lebih tinggi bila dibandingkan 

dengan kelas yang diajar dengan menggunakan media video yaitu 2.77. Dengan 

demikian, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil 

belajar dengan sehubungan diterapkannya pembelajaran dengan media gambar 

dan media video pada mata pelajaran IPA kelas IV SD Katelan 4 Sragen tahun 

ajaran 2012/2013. 
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       Pakpahan Lammindo dan Simarmata Usler (2014) Perbedaan Hasil Belajar 

Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw berbantu Peta 

Konsep dengan Model Pembelajaran Konvensional pada Materi Pokok Bunyi di 

Kelas VII Semester II SMP Negeri 4 pangaribuan T.P. 2012/2013. Jenis penelitian 

ini adalah quasi ekperimen dengan populasi seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 

4 Pangaribuan yang terdiri dari 4 kelas. Hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata 

pretes kelas eksperimen adalah 37,97 dan nilai rata-rata pretes kelas kontrol 

adalah 35,94. Setelah diberi perlakuan yang berbeda diperoleh nilai rata-rata 

untuk kelas eksperimen adalah 71,41 dan kelas kontrol 63,91 dan hasil pengujian 

hipotesis diperoleh thitung = 2,99>ttabel = 1,99 pada taraf signifikan α = 0,05 

maka hipotesis alternatif (Ha) diterimah. Oleh karena itu ada perbedaan yang 

signifikan pada hasil belajar siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif 

tipe jigsaw berbantu peta konsep dengan mode pembelajaran konvesional pada 

materi pokok bunyi di kelas VIII SMP Negeri 4 Pangaribuan T.P. 2012/2013. 

          Perbedaan dalam penelitian ini dari beberapa penelitian di atas adalah lebih 

menekankan efektivitas penggunaan media sebagai alat bantu pembelajaran 

melalui model pembelajaran jigsaw. Selain itu, perbedaan yang lain adalah 

penelitian ini dilakukan di dua SD yang berbeda namun tetap satu gugus.  

2.3 Kerangka Berpikir 

         Pada dasarnya mata pelajaran IPA mempunyai karakteristik tersendiri. 

Berdasarkan hal tersebut metode yang digunakan juga harus tepat, guna 

merangsang daya serap siswa metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran kooperatif jigsaw menggunakan media pembelajaran video 

dan gambar. Penggunaan dari kedua media tersebut tentunya berbeda dalam hal 

keefektifan terhadap hasil belajar siswa. 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

         Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara dari perumusan 

masalah dalam penelitian. Hipotesis dalam penulisan skripsi ini adalah 

dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : tidak ada perbedaan efektivitas antara model pembelajaran Jigsaw 

berbantuan media video dengan model pembelajaran Jigsaw berbantuan 

media gambar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 

02 dan SDN Randuacir 01 Gugus Ahmad Yani 

Ha : terdapat perbedaan efektivitas antara model pembelajaran Jigsaw 

berbantuan media video dengan model pembelajaran Jigsaw berbantuan 

media gambar terhadap hasil belajar IPA siswa kelas 4 SDN Kumpulrejo 

02 dan SDN Randuacir 01 Gugus Ahmad Yani. 
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