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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A.  Kajian Pustaka 

1. Keaktifan 

a. Pengertian Keaktifan 

Keaktifan adalah kegiatan besrsifat fisik maupun mental, yaitu 

berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. 

(Rahayu, 2021) menjelaskan bahwa keaktifan yaitu kegiatan atau aktivitas 

segala seuatu dilakukan, pada kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non 

fisik. Keaktifan termasuk kegiatan pemahaman atas persoalan atau segala 

sesuatu yang dihadapi pada kegiatan belajar. Keaktifan pada kegiatan 

belajar mengasah dan  mengembangkan bakat yang dimiki peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat melatih berpikir kritis, memecahkan 

permasalahan pada kehidupan sehari-hari (Fakhiroh & Zaina, 2021). 

Sementara itu guru sebagai pengajar dapat merekayasa sistem 

pembelajaran secara sistematis dan mampu meningkatkan keaktifan 

peserta didik pada kegiatan belajar.  

Berkaitan dengan keaktifan peserta didik suatu pembelajaran untuk 

mengajak peserta didik dalam belajar secara kreatif, inovatif dan aktif. 

Peserta didik secara aktif menggunakan pemikiran untuk menemukan ide 

pokok dari materi pelajaran, memecahkan persoalan dan mengaplikasikan 

apa yang diberikan oleh guru pada mata pelajaran yang disajikan. (Sari, 

2018) menjelaskan bahwa keaktifan  belajar  adalah tindakan peserta didik  

berkaitan dengan pengaruh peserta didik dalam pembelajaran di kelas 

tersebut.  Hal ini sependapat dengan (Kalajas et al., 2020) mengatakan 

keaktifan belajar  peserta didik  merupakan bentuk kegiatan  yang muncul 

pada suatu kegiatan fisik belajar mengajar baik kegiatan  psikis meliputi  

hasil  eksperimen, membandingkan suatu  konsep  dengan  konsep  lainya. 

Proses kegiatan  pembelajaran peserta didik  dituntut  untuk  selalu  aktif  

secara  fisik,  intelektual,  dan emosional.  
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Keaktifan belajar peserta didik  dapat  dilihat  dalam  berbagai  hal  

yang pertama yaitu, melaksanakan tugas pembelajaran, terlibat pemecahan 

masalah dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, bertanya 

kepada teman sebaya yang lain atau kepada guru apabila tidak dapat 

memahami persoalan yang sedang dihadapi, mampu berusaha mencari 

berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan masalaah saat itu 

juga, melaksanakan tugas kelompok diskusi sesuai dengan arahan dan 

petunjuk dari guru, selajutnya menilai kemampuan dirinya dan hasil yang 

diperolehnya, yang terakhir yaitu mampu melatih diri dalam memecahkan 

soal atau masalah yang sejenis (Sudjana, 2010).  

Pemecahan masalah dalam proses pembelajaran merupakan suatu 

aktivitas pada proses pembelajaran yang melibatkan kemampuan 

emosional kemudian lebih menekan pada kreativitas bagi peserta didik, 

meningkatkan kemampuan minimalnya, serta mampu menguasai konsep-

konsep pengembangan diri dan tercapai kemampuan kreatifnya, 

mengembangkan pemahaman berpikir kritis serta mampu 

mengembangkan interaksi sosial (Murni, 2021). Disamping itu keaktifan 

peserta didik pada proses pembelajaran memliki bentuk ragam dari 

kegiatan fisik yang mudah diamati sampai kegiatan psikis yang sulit 

diamati. 

Peningkatkan kemampuan peserta didik dapat terlihat jelas melalui 

respon yang ditunjukkan peserta didik selama pembelajaran. 

Meningkatkan kemampuan peserta didik, guru juga berperan penting 

dalam merancang pembelajaran menggunakan model dan media yang 

bervariasi agar dapat membuat peserta didik terlibat aktif dalam belajar. 

Apabila guru tidak peka dalam hal ini, maka pembelajaran tidak akan 

berjalan sesuai yang diharapkan, sehingga akan berakibat pada tujuan 

pembelajaran  tidak tercapai. Apabila  seorang  peserta didik  mampu  

menunjukkan pemahaman  dalam  melakukan  proses  pembelajaran  

dikatakan aktif (Wicaksana et al., 2021). 
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b. Faktor-faktor yang Mempengaruhui Keaktifan Peserta Didik 

Keaktifan peserta didik pada proses pembelajaran yang 

berlangsung mampu mengembangkan bakat yang dimilikinya, peserta 

didik juga dapat berlatih berpikir kritis dan memecahkan permasalahan 

pada proses pembelajaran. Upaya peningkatan keaktifan peserta didik,  

guru dapat berperan dengan merekayasa sistem pembelajaran secara 

efisien sehingga dapat mendorong keaktifan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan-kegiatan guru yang dapat mempengaruhi 

keaktifan peserta didik oleh (Usman, 2009) antara lain:  

1) Memberikan motivasi dan menarik perhatian kepada peserta didik, 

sehingga peserta didik berperan aktif pada kegiatan pembelajaran. 

2) Menjelaskan tujuan intruksional, kemampuan dasar kepada peserta 

didik. 

3) Meningkatkan kompetensi belajar bagi peserta didik. 

4) Memberikan stimulus, topik, masalah dan konsep yang akan 

dipelajari. 

5) Memberikan pentunjuk pada peserta didik bagaimana cara 

mempelajari 

6) Memunculkan aktivitas, partisipasi peserta didik pada kegiatan 

pembelajaran. 

7) Memberikan umpan balik. 

8) Melakukan tagihan kepada peserta didik berupa tes, soal sehingga 

kemampuan peserta didik selalu terpantau dan terukur 

9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir pembelajaran. 

Pernyataan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan 

peserta didik juga disampaikan oleh (Hamalik, 2009) yang dibedakan 

menjadi dua, yaitu: 

1. Faktor intern 

Memiliki badan sehat, intelegensi, bakat dalam diri, pengalaman yang 

berkaitan dengan belajar serta siap untuk melakukan kegiatan belajar. 
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2. Faktor ekstern 

Adanya motivasi belajar dan alat bantu belajar berupa media 

pembelajaran, kemudian bahan pelajaran yang digunakan menarik, 

mudah dimengerti peserta didik dan suasana belajar yang nyaman. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan peserta didik dari 

pendapat kedua ahli dapat disimpulkan bahwa secara garis besar faktor 

yang mempengaruhi keaktifan peserta didik yaitu motivasi, kosentrasi, 

pemahaman dan mengulang pelajaran. 

c. Jenis-jenis keaktifan belajar 

Belajar merupakan proses perubahan pertumbuhan dan 

perkembangan setiap individu. Hasil belajar peserta didik akan bertahan 

lama, jika pembelajaran dilakukan melalui kegiatan belajar aktif. jenis-

jenis keaktifan belajar bagi peserta didik sangat beragam. Oleh karena itu, 

terdapat jenis-jenis keaktifan belajar oleh  (Rohani, 2010) terdiri dari 8 

kelompok yaitu: 

1) Kegiatan visual (visual activities): membaca, memperhatikan 

demonstrasi orang lain, memperlihatkan gambar. 

2) Kegiatan  lisan (oral activities): kemampuan menyatakan, bertanya, 

diskusi, memberi saran, mengeluarkan pendapat. 

3) Kegiatan  mendengarkan (listening activities): mendengarkan diskusi, 

mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan percakapan. 

4) Kegiatan menulis (writing activities): menulis cerita, menyusun 

laporan, mengerjakan soal, mengisi angket. 

5) Kegiatan menggambar (drawing activities): melukis, membuat pola, 

diagram, gambar, grafik. 

6) Kegiatan  motorik (motor activities): melakukan percobaan, membuat 

model, kontruksi.  

7) Kegiatan  mental  (mental  activities):  mengingat,  memecahkan. 

masalah, menganalisis, melihat hubungan, membuat keputusan.   

8) Kegiatan emosional (emotional activities): menaruh minat, merasa 

bosan, berani, gembira, gugup, senang. 
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Berdasarkan jenis-jenis keaktifan belajar dapat disimpulkan bahwa 

dalam proses pembelajaran dilakukan secara bertahap tidak langsung 

diketahui bahwa peserta didik tersebut dikatakan aktif saat proses 

pembelajaran. Peserta didik akan menyikapi bentuk permasalahan dan 

mampu untuk memecahkan solusinya.  

d. Indikator Keaktifan Peserta didik 

Keaktifan peserta didik dapat dilihat melalui pasrtisipasi aktif dan 

berpengaruh pada perkembangan berpikir, emosi dan sosial. Usaha dapat 

dilakukan oleh guru untuk mengembagkan keaktifan belajar dengan 

meningkatkan minat peserta didik, membangkitkan motivasi peserta didik 

dan menggunakan media pada model pembelajaran yang bervariasi saat 

kegiatan belajar berlangsung. (Am, 2011) menyatakan bahwa keaktifan 

peserta didik dalam proses belajar dapat dilihat dari : 

1) Keikutsertaan melaksanakan tugas belajarnya. Hal ini yang dimaksud  

adalah  keterlibatan  peserta didik dalam pelaksanaan  tugas-tugas  

pada  pembelajaran  yang  melakukan kegiatan memperhatikan, 

mencatat, dan mendengarkan materi yang disampaikan guru. 

2) Keterlibatan dalam pemecahan masalah. Keterlibatan  peserta didik  

dalam keikutsertaan menyelesaikan permasalahan yang sedang 

dibahas di kelas.   

3) Bertanya  kepada  peserta didik  lain  maupun  guru  jika  tidak  

memahami persoalan yang sedang dihadapi.  Apabila  peserta didik  

tidak memahami  penjelasan maupun materi yang  telah  disampaikan  

guru,  hendaknya  peserta didik  dapat  bertanya kepada  teman yang  

lain  maupun  guru  yang  bersangkutan  secara langsung.   

4) Berusaha  untuk  mencari  informasi  yang  dibutuhkan  untuk 

memecahkan masalah.  yang  dimaksud  adalah  usaha  peserta didik  

dalam  mencari  cara untuk  memperoleh  informasi-informasi  yang  

dibutuhkan  guna memecahkan suatu masalah ataupun soal.  
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5) Melatih diri dalam memecahkan masalah ataupun soal yaitu dengan 

cara peserta didik dapat menyelesaikan masalah maupun soal yang 

terdapat di dalam buku secara mandiri.  

6) Menilai kemampuan diri dengan hasil yang sudah diperolehnya yaitu 

peserta didik menilai  kemampuan  dirinya dengan  cara mencoba 

mengerjakan  soal-soal  setelah  guru  selesai menjelaskan materi. 

7) Kesempatan menerapkan  apa  yang  sudah diperolehnya  dalam 

menyelesaikan  tugas maupun  persoalan  yang sedang dihadapinya. 

 Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh ahli mengenai 

keaktifan peserta didik dalam proses belajar terdapat 7 point penting yang 

harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya dapat 

diketahui indikator keaktifan peserta didik. Adapun indikator keaktifan 

peserta didik dikemukakan oleh (Amry & Badriah, 2018) antara lain:  

a. Pemecahan Masalah 

1) Menyelesaikan masalah dengan mencari literatur. 

2) Bertanya pada guru ketika ada kesulitan. 

3) Bertanya kepada teman sebaya yang lebih paham ketika dalam 

mengerjakan tugas ada kesulitan. 

b. Kerjasama 

1) Menghargai perbedaan pendapat. 

2) Bekerjasama dengan baik dalam kelompok. 

3) Aktif mengikuti kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah. 

c. Mengemukakan gagasan 

1) Merespon pertanyaan dan intruksi dari guru. 

2) Berani menjelaskan hasil temuan. 

3) Berani mengungkapkan pendapat. 

d. Perhatian 

1) Mencatat materi yang diberikan dan ditulis lengkap dan rapi. 

2) Serius mengikuti pembelajaran. 

3) Memperhatikan dan mendengarkan proses jalanya pembelajaran di 

kelas. 
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Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan keaktifan belajar 

peserta didik adalah bentuk kegiatan yang dilakukan peserta didik yang 

mampu mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas yang dapat 

memunculkan tingkah laku oleh peserta didik itu sendiri. Dengan  

menggunakan  maupun menerapkan  langkah-langkah  yang  sudah  

diberikan  guru  dalam mengerjakan soal maupun menyelesaikan suatu 

masalah pada saat pembelajaran di kelas. 

2. Media Videoscribe 

a. Pengertian Media 

Media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi 

untuk menyalurkan pesan dan informasi  dari suatu sumber kepada 

penerima pesan. Media merupakan suatu sarana yang dapat digunakan 

untuk penyampaian informasi bagi peserta didik. Media berasal dari 

bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari kata “medium” yang secara 

harfiah berarti “perantara” sumber pesan (a source) kepada penerima 

pesan (a receiver) (Sumandiyar et al., 2021). Penggunaan media saat 

proses pembelajaran di kelas dapat memudahkan peserta didik dalam 

memahami pelajaran dan membuat mereka tertarik dengan materi yang 

disampaikan. 

Media sekarang ini canggih dikarenakan dapat menyampaikan 

lima bentuk informasi berupa, garis, gambar, suara, simbol dan Gerakan. 

Media yang mencakup kelima informasi tersebut yaitu televisi (video) dan 

gambar hidup (film) (Chiam et al., 2017). Pemilihan media selain dengan 

kebutuhan, harus dapat menarik dan menyenangkan, sehingga peserta 

didik merasa tertarik terhadap media pembelajaran tersebut, peserta didik 

juga dapat termotivasi dan memaksimalkan daya imajinasi dan 

kreativitasnya. 

b. Pengertian media Videoscribe  

Videosribe merupakan nama lain dari whiteboard animation video 

ini dikenal dengan banyak nama lain, seperti sketch videos, video scribing, 

doodle video, atau explainer videos, meskipun begitu lebih nyaman 
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menyebutnya whiteboard animation atau animasi papan tulis. (Kholidin, 

2017) Memberikan penjelasan bahwa whiteboard animation yaitu dimana 

seoarang seniman membuat sketsa gambar maupun teks diatas papan tulis 

atau kertas mapun kanvas, untuk menggambarkan sebuat skrip tertentu 

atau narasi. Pada intinya, animasi papan tulis lebih tepat digambarkan 

sebagai time-lapse atau stop-motion video. 

c. Fungsi Videoscribe   

Videoscribe memiliki kegunaan hampir tak terbatas, berikut 

beberapa cara dimana orang menggunakan Videoscribe dalam kegiatan 

sehari-hari ataupun pekerajaan dikemukakan oleh  (Astuti & Febrian, 

2019) antara lain:  

1) Videoscribe dimanfaatkan untuk menarik perhatian pengunjung 

website atau blog. 

2) Untuk mempromosikan penawaran afiliasi. 

3) Mempromosikan produk atau jasa secara online maupun offline. 

4) Menggunakan Videoscribe untuk mengajar. 

Hal ini bertujuan mengubah fungsi media bukan hanya sebagai 

pembelajaran biasa namun untuk memberikan pengetahuan dan 

memberikan stimulus kepada peserta didik untuk melakukan beberapa 

kegiatan yang positif dalam meningkatkan kemampuan psikomotorik. 

Guru dalam penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan, 

proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik perhatian peserta 

didik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu 

dan tenaga, meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Peran guru akan 

lebih mengarah sebagai manager pembelajaran dan bertanggung jawab 

menciptakan kondisi sedemikian rupa agar peserta didik dapat belajar 

dengan baik dan menyenangkan. 

d. Kelebihan Videoscribe 

(Octavianingrum, 2016) menjelaskan bahwa dengan menggunakan 

media audio visual menggunakan Videoscribe dalam penyajian informasi 

untuk meningkatkan efektivitas belajar bagi peserta didik. Kelebihan yang 
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dimiliki Videoscribe pada aplikasi online bernuansa multimedia berupa 

foto, gambar, musik, teks, background yang dapat dipilih sesuai dengan 

kebutuhan. Memperlancar peserta didik memahami materi yang diberikan 

kepada guru, penerapan media audio visual menggunakan Videoscribe 

sebagai penyajian informasi dapat meningkatkan motivasi dan 

keingitahuan bagi peserta didik untuk mempelajari, memahami materi. 

Peserta didik juga bisa mendownload video tersebut dengan mudah sesuai 

keinginan. Video pembelajaran dapat diulang bersifat variatif dan 

menambah kejelasan pada materi tersebut. 

(Aryuntini et al., 2018) berpendapat bahwa video pembelajaran 

menggunkan media Videoscribe menerapkan konsep 3 minute, video 

pembelajaran lebih singkat dan jelas dipahami oleh peserta didik,sehingga 

peserta didik tidak bosan melihat tayangan video pembalajaran. 

Videoscribe dijalankan pada sebuah perangkat komputer yang memiliki 

spesifikasi baik dilengkapi dengan kualitas audio dan visual kemudian 

dipresentasikan dengan proyektor sehingga menggunakan media ini tidak 

membutuhkan banyak perangkat komputer (Safar, 2016). Videoscribe 

adalah salah satu alternatif salusi untuk membantu kegiatan pembelajaran 

yang efisien karena dapat memaparkan konsep materi rumit menjadi 

sederhana, menarik dan menyenangkan, serta sebagai wawasan dasar di 

awal penjelasan dalam melatih ketrampilan peserta didik. 

Media Videoscribe pada proses pembelajaran memiliki kelebihan 

yaitu dengan menggunakan media Videoscribe membantu dalam 

memahami materi pelajaran bagi peserta didik, dikarenakan aplikasi pada 

Videoscribe memiliki animasi yang unik, menarik sehingga proses 

kegiatan belajar menyenangkan. Sementara itu kelebihan secara umum 

dari media Videoscribe termasuk media audio visual yang mampu 

memusatkan perhatian bagi peserta didik, pesan dapat tersampaikan 

dengan lebih efektif, sehingga mampu memberikan stimulus yang baik 

untuk peserta didik. Media Videoscribe dapat dilakukan pengulangan dan 

memperjelas hal-hal yang abstrak yang lebih realistis, serta pesan yang 
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disampaikan cepat dan lebih mudah diingat, sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai. 

Media Videoscribe dianggap relevan dan dapat diandalkan untuk 

meningkatkan proses berpikir, mengajar, belajar dan memimpin di era 

pengetahuan digital. Media Videoscribe mampu menggabungkan gambar, 

teks, musik, audio, dalam satu kesatuan media pembelajaran yang beragam 

salah satunya Videoscribe mampu menciptakan kelas yang unik dapat 

digunakan oleh para akademisi di seluruh dunia untuk mendukung 

pembelajaran yang interaktif (Joyce & White, 2015). Dengan media 

pembelajaran mampu memberikan pengaruh pada keaktifan peserta didik, 

sehingga dengan menggunakan media Videoscribe keaktifan peserta didik 

mengalami peningkatatan. Adapun cara pengoprasian Videoscribe 

disampaikan oleh (Ledya et al., 2022) antara lain:  

e. Cara Pengoprasian Videoscibe 

1) Download aplikasi Videoscribe melalaui internet. 

2) Instal Videoscribe tersebut. 

3) Klik icon Videoscribe akan muncul petunjuk penggunaan 

Videoscribe. 

4) Kilik tanda silang pada bagian bawah pentunjuk tersebut. 

5) Selajutnya muncul halaman kosong yang akan digunakan untuk 

pembuatan Videoscribe 

6) Tambahkan tulisan, musik rekaman, gambar dengan klik icon 

dibagian kiri atas Videoscribe. 

7) Susun proyek video yang digunakan untuk pembelajaran. 

8) Lakukan save pada icon kiri atas. 

9) Jika ingin mengubah format Videoscribe dalam mp4, lakukan klik 

share pada bagian kanan atas. 

Proses pembelajaran yang membosankan dapat dihilangkan 

dengan menggunakan media yang menyenangkan bagi peserta didik. 

Keaktifan serta motivasi belajar peserta didik dapat ditumbuhkan dengan 

menggunkan media pembalajaran yang menarik, dengan menggunakan 
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media pembelajaran, hubungan guru dengan peserta didik menjadi paling 

penting dalam sistem pendidikan, sehingga guru harus selalu hadir untuk 

menyajikan materi pelajaran dengan bantuan media yang mudah dipahami 

oleh peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa begitu banyak manfaat dari 

media pembelajaran diantaranya dapat membantu mempermudah pengajar 

dalam penyapaian materi, dapat membuat pembelajaran lebih bervariasi 

dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. 

3. Model  Discovery Learning 

a. Pengertian Discovery Learning 

Model Discovery atau penemuan adalah pengajaran yang mengatur 

sedemikian rupa bagi peserta didik dalam memperoleh wawasan yang 

awalnya tidak diketahui kemudian diketahuinya sebagian dan seluruhnya 

ditemukan sendiri. Pembelajaran Discovery dirancang untuk peserta didik 

menemukan konsep maupun prinsip melalaui mentalnya sendiri. Peserta 

didik dalam menemukan konsep dan prinsip melakukan pengamatan, 

menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan 

untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip sendiri (Tran et al., 2014). 

Model Discovery diartikan sebagai prosedur mengajar yang 

mementingkan pengajaran perseorangan, manipulasi objek sebelum 

sampai pada generalisasi. Sehingga peserta didik berperan aktif dalam 

proses pembelajaran berlangsung. Aktivitas tersebut dilaksanakan melalui 

suatu cara yang disebut Discovery. Model Discovery yang dilaksanakan 

peserta didik pada proses belajarnya, diarahkan untuk menemukan suatu 

konsep yang relevan (Desyandri et al., 2019). 

b. Karateristik Model Discovery Learning 

Melaksankan model pembelajaran Discovery Learning guru 

mampu berperan menjadi pembimbing dengan memberikan kesempatan 

kepada peserta didik agar belajar secara aktif, guru dapat membimbing dan 

mengarahkan kegaiatan belajar sesuai pada tujuan pembelajaran. 

Berkaitan dengan  hal tersebut (Hosnan, 2014) menyatakan bahwa 

karakteristik model pembelajaran Discovery Learning meliputi: 
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1) Mengeksplorasi untuk memecahkan masalah dalam menciptakan, 

menggabungkan, menggeneralisasi pengetahuan. 

2) Berpusat hanya bagi peserta didik pada serangkaian upaya guru dan 

sekolah menjadikan peserta didik aktif belajar melalui penyediaan 

proses, cara, kegiatan, penerapan pedagogik, pemberian pengalaman 

dan dukungan strategi akademis untuk memenuhi kebutuhan belajar 

peserta didik. 

3) Kegiatan menghubungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang 

sudah ada. 

Karateristik Discovery Learning juga disampaikan oleh (Fajri, 

2019) sebagai berikut : 

1) Peran guru menjadi pembimbing peserta didik untuk mencapai dan 

melaksanakan tugas perkembangan bagi peserta didik, sehingga 

ketercapaian itu dapat tumbuh berkembang sebagai individu yang 

mandiri dan produktif. 

2) Peserta didik belajar aktif sebagai seorang ilmuwan. 

3) Bahan ajar disajikan dengan bentuk informasi dan peserta didik 

melakukan kegiatan menghimpun, mengkategorikan, 

membandingkan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. 

Berdasarkan pendapat para ahli, karateristik model pembelajaran  

Discovery Learing adalah pembelajaran yang memiliki orientasi untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. Keaktifan juga sangat 

diperlukan dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung selain itu 

peserta didik menjadi terbiasa aktif dalam setiap proses pembelajaran, 

mampu menemukan hal-hal yang baru sehingga mudah dalam memahami 

materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru. 

c. Manfaat Model Discovery Learning 

Memfokuskan pentingnya bagaimana peserta didik belajar dan 

mendorong untuk berpartisipasi aktif pada dialog atau diskusi dengan 

peserta didik lain dan guru. Petingnya konteks pada kegiatan belajar 

termasuk juga memperhatikan keyakinan dan sikap peserta didik dalam 
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belajar. Memberikan kesempatan kepada peseta didik untuk membangun 

pengetahuan atau pemahaman baru yang disadari pada pengalaman nyata, 

sehingga terdapat beberapa manfaat menggunakan model pembelajaran 

Discovery Learning  disampaikan oleh (Hosnan, 2014) diantaranya :  

1) Menggunakan pembelajaran Discovery Learning atau penemuan 

peserta didik memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif pada  

pembelajaran. Kenyataanya menunjukan partisipasi peserta didik 

pada pembelajaran meningkat ketika menggunakan model 

pembelajaran Discovery Learning. 

2) Mengaplikasikan model pembelajaran Discovery Learning atau 

penemuan dapat membuat peserta didik merasa puas dengan apa yang 

mereka temukan sendiri dari hasil pembelajarannya. Kepuasan 

tersebut mendorong peserta didik untuk melakukan penemuan lagi 

sehingga minat  dan motivasi belajarnya dapat semakin meningkat. 

3) Melaksankan pembelajaran dengan menggunakan Discovery 

Learning, peserta didik belajar menemukan pola dalam situai konkret 

maupun abstrak. 

4) Bagi peserta didik yang memperoleh wawasan dengan metode 

penemuan lebih mampu mentrasfer pengetahuannya ke berbagai 

konteks. 

5) Pembelajaran pada model Discovery Learning atau penemuan 

membantu peserta didik membentuk cara kerja bersama yang efektif, 

saling membagi informasi, serta mendengar dan menggunakan ide-ide 

orang lain. 

6) Pembelajaran Discovery Learning dapat melatih peserta didik untuk 

lebih banyak belajar sendiri. 

7) Diketahui fakta bahwa ketrampilan, konsep, prinsip yang dipelajari 

melalui pembelajaran Discovery Learning lebih bermakna. 

Manfaat yang diperoleh dengan menerapkan model pembelajaran 

Discovery Learning mampu melatih peserta didik agar aktif dan kreatif 

dalam menemukan dan membagikan informasi yang mereka dapatkan. 
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Selajutnya mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

menemukan gagasan baru. Tetapi guru juga wajib untuk selalu 

mendampingi peserta didik melakukan kegiatan belajar karena guru 

termasuk fasiliator dan motivator yang dapat membangun semangat 

belajar peserta didik dan menjadikan tujuan dalam pembelajaran yang 

benar tercapai dengan maksimal. 

d. Kelebihan Model Discovery Learning 

Beberapa keunggulan penggunaan model Discovery Learning 

disampaikan oleh (Andriani & Wakhudin, 2020) sebagai berikut: 

1) Membawa peserta didik memperbaiki, meningkatkan ketrampilan dan 

proses kognitif. Upaya penemuan merupakan kunci dalam proses 

bagaimana cara belajar peserta didik. 

2) Diperoleh  pengetahuan melalui model pembelajaran Discovery 

Learning sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, 

ingatan dan transfer. 

3) Menumbuhkan rasa senang peserta didik, karena tumbuhnya rasa 

menyelidiki dan berhasil. 

4) Discovery Learning memungkinkan peserta didik berkembang 

dengan sesuai kecepatanya sendiri. 

5) Mengakibatkan peserta didik mengarahkan kegiatan belajarnya 

sendiri dalam melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. 

6) Mengupayakan peserta didik memperkuat konsep dirinya, karena 

memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. 

7) Berpusat kepada peserta didik dan guru berperan aktif mengeluarkan 

gagasan. 

8) Guru bertindak sebagai peserta didik dan sebagai peneliti dalam 

situasi diskusi. 

9) Membantu peserta didik menghilangkan keragu-raguan, karena 

mengarah pada kebenaran yang final dan pasti. 

10) Mengupayakan dan mengembangkan ingatan untuk mentransfer 

situasi proses belajar yang baru. 
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Kelebihan dari penggunaan model Discovery Learning juga 

disampaikan oleh (Kurniasih & Sani, 2014) antara lain:  

1) Mengupayakan peserta didik memperbaiki, meningkatkan 

ketrampilan dan proses kognitif. 

2) Diperoleh pengetahuan melalui metode sangat pribadi dan ampuh 

karena menguatkan ingatan dan transfer. 

3) Berpusat pada peserta didik dan guru berperan aktif. 

4) Proses  kegiatan belajar mengajar yang sedang berlangsung 

menyenangkan bagi peserta didik. 

5) Menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik. 

Penerapan model pembelajaran dilakukan bertujuan untuk 

menciptakan kegiatan belajar yang nyaman dan menyenangkan, sehingga 

proses kegiatan belajar mampu mendorong peserta didik dan dapat 

menumbuhkan minat, motivasi peserta didik serta mampu menjadikan 

peserta didik untuk lebih aktif, berpikir kritis dan kreatif. 

e. Langkah-langkah Model Pembelajaran Discovery Learning 

Langkah-langkah pelaksanaan model pembelajaran Discovery 

Learning disampaikan oleh (Luthfi et al., 2021) meliputi: 

1) Langkah Persiapan, model pembelajaran Discovery Learning yaitu 

sebagai berikut:  

a) Menetapkan tujuan pembelajaran. 

b) Menentukan identifikasi karateristik peserta didik. 

c) Memilih materi pelajaran. 

d) Menetapkan topik yang harus dipelajari peserta didik. 

e) Mengaplikasikan bahan belajar berupa contoh, tugas, ilustrasi 

untuk dipelajari peserta didik. 

f) Memberikan topik pelajaran dari yang sederhana ke kompleks, dari 

yang konkret ke abstrak dan dari tahap enaktif, ikonik sampai 

simbolik. 

g) Memberikan penilaian proses hasil belajar peserta didik. 
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2) Pelaksanaan 

a) Stimulation stimulasi dalam pemberian rangsangan, pada tahap ini 

peserta didik dihadapkan sesuatu yang menimbulkan 

kebingungannya, dilanjutkan memberi generalisasi, agar timbul 

keinginan dalam menyelidiki sendiri. Guru memulai kegiatan 

pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan, anjuran 

membaca buku dan aktivitas yang lain agar mengarah untuk 

persiapan pemecahan masalah. 

b) Problem statement pernyataan untuk identifikasi masalah setelah 

dilakukan stimulasi langkah berikutnya ialah guru memberikan 

kesempatan bagi peserta didik agar mengidentifikasi sebanyak 

mungkin agenda masalah yang relevan pada bahan pelajaran, 

kemudian salah satunya dipilih, dirumuskan dalam bentuk dugaan 

sementara. 

c) Data collection pengumpulan data ketika eksplorasi berlangsung 

guru memberi kesempatan bagi peserta didik agar mengumpulkan 

informasi sebanyak mungkin yang relevan dalam membuktikan 

benar atau tidaknya dugaan sementara tersebut. Tahap ini berfungsi 

menjawab pertanyaan dan membuktikan benar tidaknya dugaan 

sementara, dengan demikian peserta didik diberi kesempatan untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca 

literatur, wawancara dengan narasumber, mengamati objek, 

melakukan uji coba sendiri. 

d) Verification atau pembuktian pada tahap ini peserta didik 

mengaplikasikan pemeriksaan dengan cermat untuk membuktikan 

benar atau tidaknya dugaan sementara yang ditetapkan dengan 

benar atau tidaknya dugaan sementara yang ditetapkan melalui 

temuan alternatif, dihubungkan dengan hasil data processing.  

e) Generalization menarik kesimpulan atau generalisasi tahap ini 

dapat menarik kesimpulan, proses menarik sebuah kesimpulan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



25 

 

 
 

yang dijadikan masalah yang sama, dengan memperhatikan hasil 

verifikasi.  

Berdasarkan pernyataan ahli yang telah disebutkan yaitu 

pelaksanaan model  Discovery Learning dapat dilaksanakan dengan baik. 

pelaksanaan pembelajaran dimulai dari menentukan tujuan pembelajaran 

selanjutnya melakukan identifikasi, menentukan topik, memilih materi 

pelajaran dan yang terakhir melakukan penilaian proses hasil belajar 

peserta didik. 

B. Kerangka Berpikir 

Data primer yang diperoleh menunjukan bahwa 37,68% dan 34,59% dari 

sumber data penelitian yang secara langsung dari sumber aslinya yang berupa 

wawancara dan hasil observasi sehingga menunjukan bahwa peserta didik kelas X 

Akuntansi di SMK Kabupaten Grobogan memiliki tingkat keaktifan yang masih 

rendah pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru Akuntansi ditemukan banyaknya permasalahan tentang rendahnya keaktifan 

peserta didik yaitu sikap peserta didik di kelas yang berperan pasif, peserta didik 

hanya mendengarkan penjelasan dari guru, menulis apa yang disampaikan oleh 

guru, selajutnya hanya menyelesaikan soal-soal latihan yang diberikan oleh guru 

selama proses pembelajaran berlangsung. Hasil observasi langsung yang 

menunjukan kegiatan belajar mengajar di kelas X Akuntansi di SMK Kabupaten 

Grobogan menunjukan rendahnya keaktifan peserta didik disebabakan kurangnya 

wawasan dan pengetahuan guru tentang media dan model pembelajaran yang 

mampu menarik perhatian peserta didik. Sementara itu, di SMK Kabupaten 

Grobogan telah memiliki sarana dan prasarana yang sudah cukup memadai yaitu 

ketersediaan LCD proyektor. 

Berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut, diperlukan 

“Pengembangan Media Videoscribe Pada Model Pembelajaran Discovery Learning 

Untuk Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas X Akuntansi Mata 

Pelajaran Ekonomi Bisnis” media  Videoscribe pada model pembelajaran Discovery 

Learning memiliki keunggulan yang menjadikan peserta didik tertarik  dalam 

kegiatan pembelajaran,  media  Videoscribe pada model pembelajaran Discovery 
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Learning ini baru di kelas X bidang keahlian akutansi di SMK Kabupaten Grobogan  

sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik khususnya 

tingkat keaktifan belajar peserta didik, keterampilan berfikir tingkat tinggi peserta 

didik, dan juga dapat mengembangkan karakter peserta didik. Selain itu, dapat 

memancing ilusi peserta didik dalam proses pembelajaran yang disajikan dengan 

jalur cepat untuk memperoleh pengetahuan.  

Mengimbangi perkembangan pengetahuan dan teknologi terkini sehingga 

pembelajaran yang didapatkan oleh peserta didik mampu mengubah pemikiran dan 

ketrampilan dalam memahami materi dan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Secara khusus dapat membantu kegiatan peserta didik agar tidak lagi gagap dengan 

teknologi dan mempermudah menyesuaikan lingkungan sekitar. Dengan demikian, 

pengembangan tersebut harus dilakukan secara optimal agar terjadi peningkatan 

keaktifan peserta didik kelas X bidang keahlian Akuntansi di SMK Kabupaten 

Grobogan pada mata pelajaran Ekonomi Bisnis. Berkaitan dengan uraian diatas 

dapat digambarkan kerangka berfikir sebagai berikut: 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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