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ABSTRAK
PENGEMBANGAN FLIPBOOK IPA MATERI EKOSISTEM UNTUK
KELAS V SEKOLAH DASAR
Bibiana Suciati
Universitas Sanata Dharma
2021
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan terhadap bahan ajar
berbasis elektronik untuk siswa supaya meningkatkan minat dan motivasi belajar
siswa pada masa pandemi. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mendeskripsikan
prosedur pengembangan bahan ajar berbasis elektronik flipbook IPA untuk siswa
kelas V Sekolah Dasar, (2) untuk mendeskripsikan kualitas produk bahan ajar
berbasis elektronik flipbook IPA untuk siswa kelas V Sekolah Dasar.
Jenis penelitian ini adalah penelitian dan pengembangan. Penelitian ini
menggunakan 4 tahap pengembangan 4-D atau Four-D menurut Thiagarajan 1974
yaitu tahap define (pendefinisian), design (perancangan), develop
(pengembangan), dan disseminate (penyebaran). Validasi produk dilakukan oleh
ahli, guru kelas, dan guru mata pelajaran IPA untuk mengetahui kualitas produk.
Uji coba produk dilakukan dilakukan pada 28 siswa kelas V SDN Citepus 01 pada
bulan November 2020. Instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi,
pedoman wawancara dan kuesioner. Observasi dan wawancara digunakan untuk
mengetahui analisis kebutuhan guru akan bahan ajar berbasis elektronik,
sedangkan kuesioner digunakan untuk validasi kualitas bahan ajar elektronik
flipbook IPA oleh ahli, guru kelas, guru mata pelajaran IPA dan 28 siswa kelas V
Sekolah Dasar.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) spesifikasi produk yang dikembangkan
dalam penelitian ini adalah produk dapat digunakan sebagai referensi sumber
belajar siswa, produk berupa flipbook yang disertai gambar, audio, dan visual.
Produk flipbook dilengkapi dengan berbagai macam-macam soal sesuai sub tema,
dan flipbook memiliki bagian-bagian utama seperti halaman judul, kata pengantar,
pendahuluan, KI/KD/tujuan pembelajaran, latihan soal, dan sumber bacaan. 2)
prosedur pengembangan penelitian ini menggunakan teori 4-D (Four-D) dari
Thiagarajan 1974 sebagai berikut: define (pendefinisian), design (perancangan),
develop (pengembangan), dan disseminate (penyebaran). 3) Hasil validasi produk
dari ahli menghasilkan skor 3,72 (sangat layak), hasil validasi dari guru kelas V
mendapatkan skor 3,83 (sangat layak), guru mata pelajaran IPA mendapatkan skor
3,89 (sangat layak), dan uji coba produk pada 28 siswa kelas V SD adalah 3,71
(sangat layak). Rata-rata keseluruhan adalah 3,76 (sangat layak). Penilaian media
pembelajaran berbasis elektronik flipbook ini ditinjau dari dua aspek, yaitu (1)
desain flipbook dan (2) GAV (gambar, animasi dan video).
Kata Kunci: penelitian dan pengembangan, bahan ajar, flipbook, IPA
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ABSTRACT
DEVELOPMENT OF FLIPBOOK OF NATURAL SCIENCE OF
ECOSYSTEM MATERIALS FOR CLASS V BASIC SCHOOL
Bibiana Suciati
Sanata Dharma University
2021
The researcher conducted the research based on the need for electronicbased teaching materials for students in order to increase interest and motivation
to learn during a pandemic. This study aims: (1) to describe the procedure for
developing teaching materials based on electronic Natural Science flipbooks for
grade V elementary school students, (2) to describe the quality of teaching
materials based on electronic Natural Science flipbooks for grade V elementary
school students.
This is research and development research. This study employed 4 stages
of development (4-D Four-D) according to Thiagarajan, namely define, design,
develop, and disseminate. Product validation was carried out by experts,
classroom teachers and science teachers to determine product quality. Product
trials were conducted on 28 grade V students of SDN Citepus 01 in November
2020. The instruments employed were observation guidelines, interview
guidelines and questionnaires. Observations and interviews were used to
determine the analysis of teacher needs for electronic-based teaching materials,
while the questionnaire was used to validate the quality of electronic teaching
materials flipbook science by experts, class teachers, science subject teachers and
28 grade V elementary school students.
The results showed: 1) The product specifications developed in this study
are that the product can be used as a reference for student learning resources, the
product is a flipbook accompanied by pictures, audio, and visuals. The flipbook
product is equipped with various kinds of questions according to the sub-theme,
and the flipbook has main parts such as the title page, introduction, introduction,
KI / KD / learning objectives, practice questions, and reading resources. 2) the
development procedure of this research employed the 4-D (theoryFour-D) from
Thiagarajan as follows: define , design , develop , and disseminate . 2) The results
of the product validation from the expert was 3.72 (very feasible), the results of
the validation from the class V teacher was 3.83 (very feasible), the science
subject teacher was 3.89 (very feasible), and product testing on 28 students of
grade V SD was 3.71 (very feasible). The overall average was 3.76 (very decent).
The evaluation of flipbook-based media is viewed from two aspects, namely (1)
flipbook design and (2) pictures, animation, and video.
Keywords: research and development, teaching materials, flipbooks, science
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini, peneliti membahas latar belakang masalah,
identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
spesifikasi produk yang dikembangkan, manfaat penelitian, dan batasan
istilah.

A. Latar Belakang Masalah
Di era digital ini, pendidikan telah memanfaatkan internet untuk
memperoleh informasi dan materi ajar. Di dalam internet tersedia banyak
informasi dan pengetahuan yang dengan mudah dapat diakses setiap
orang. Kemudahan tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh guru, siswa atau
para pekerja di bidang pendidikan lainnya. Bagi siswa sendiri, mereka
dapat mengakses pembelajaran secara online dari berbagai perpustakaan,
laporan, jurnal, maupun sumber lainnya yang ada di internet. Bagi guru hal
ini menjadi salah satu alternatif pengajaran yang lebih inovatif, kreatif,
menarik, kontekstual, dan sesuai dengan tingkatan kebutuhan. Penggunaan
internet yang lain dalam dunia pendidikan adalah interaksi antara guru dan
murid secara online.
Pembelajaran secara online tidak mengharuskan guru dan murid
bertemu atau bertatap muka, tetapi ada kalanya pembelajaran dengan
waktu yang sama-tempat yang sama, pembelajaran dengan waktu yang
berbeda-tempat yang sama, pembelajaran dengan waktu yang sama-tempat
yang berbeda, dan pembelajaran dengan waktu yang berbeda-tempat yang
sama (Yaumi, 2011:91). Dengan adanya internet dalam pembelajaran
diharapkan siswa akan lebih mudah untuk menentukan dengan apa dan
bagaimana menyerap dan mencari informasi secara cepat dan efisien. Hal
ini mengingat waktu tatap muka di depan kelas sangat terbatas jika
dibandingkan dengan jumlah materi yang harus diselesaikan. Oleh karena
itu dibutuhkan pedoman pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa
saat belajar mandiri. Di antaranya pedoman pembelajaran yang bisa
meningkatkan minat belajar siswa dengan memanfaatkan internet.

1

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2

Permasalahan yang ditemukan pada siswa kelas V di SD Negeri
Citepus 01 saat observasi secara daring yang dilakukan pada 21 November
2020 diperoleh bahwa banyak siswa yang belum memahami mata
pelajaran IPA dilihat dari nilai ulangan harian siswa yang sebagian besar
di bawah KKM, khususnya tema ekosistem pada sub-sub tema
membedakan tingkatan organisme heterotof, rantai makanan dan piramida
makanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman siswa pada
materi tersebut dan waktu pembelajaran di sekolah yang sangat terbatas
karena saat ini sedang adanya wabah virus Corona 19, sehingga siswa
diwajibkan belajar secara mandiri di rumah masing-masing. Apabila
sedang pembelajaran online, banyak siswa yang kurang membaca materi
seperti buku cetak maupun materi dari guru secara mandiri sebelum
pembelajaran dimulai sehingga kurangnya interaksi antara guru dan murid.
Hasil wawancara dengan guru kelas diketahui bahwa siswa malas dalam
membaca materi dan kurang tertarik terhadap materi yang diberikan oleh
guru karena hanya berupa buku cetak saja.
Dari observasi di kelas yang dilakukan pada 23 November 2020,
siswa kurang tertarik belajar dengan menggunakan buku cetak, tetapi lebih
antusias ketika guru menyajikan materi melalui media pembelajaran
seperti video dan gambar-gambar. Dilihat dari hasil observasi secara
daring dan luring saat pembelajaran, siswa kurang aktif dalam
menanggapi guru saat menanyakan ataupun membahas materi pelajaran.
Hal ini disebabkan karena belum adanya bahan ajar yang menarik untuk
mendukung siswa saat belajar mandiri. Guru mengatasi masalah tersebut
dengan cara memberikan contoh-contoh gambar yang diambil dari internet
sesuai materi dan dibuat dalam bentuk power point sebagai pendukungnya.
Untuk meningkatkan minat belajar dan motivasi belajar siswa pada
masa pandemi ini, maka dibutuhkan bahan-bahan ajar elektronik berbasis
online yang inovatif, variatif, menarik, mudah dijangkau sesuai dengan
tingkat kebutuhan siswa. Dengan digunakannya bahan ajar elektronik
berbasis

online,

maka

diharapkan

proses

pembelajaran

yang

menyenangkan dapat tercipta, sehingga dapat memicu terjadinya proses
2
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pembelajaran yang efektif. Salah satunya adalah bahan ajar elektronik
berbasis online yaitu flipbook.
Flipbook merupakan salah satu jenis animasi yang dibuat dari
setumpuk kertas menyerupai buku tebal, pada setiap halamannya di
gambarkan proses tentang sesuatu yang nantinya proses tersebut terlihat
bergerak atau beranimasi. Hayati, dkk (2015:50) menjelaskan flipbook
merupakan pengembangan dari e-book sebagai salah satu alternatif untuk
memudahkan pembelajaran secara mandiri. Flipbook merupakan bentuk
penyajian media belajar buku dalam bentuk virtual (Mulyaningsih,
2013:26), flipbook disajikan dalam format elektronik yang di dalamnya
mampu

menampilkan

simulasi-simulasi

yang

interaktif

dengan

memadukan teks, gambar, audio, video, animasi, dan navigasi yang
membuat penggunanya menjadi lebih tertarik dan menyenangkan..
Mulyadi, dkk (2014:297) berpendapat bahwa flipbook memiliki kelebihan
dibandingkan dengan e-book atau BSE sehingga dapat dikembangkan
menjadi bahan ajar yang menarik dan bervariatif.
Oleh sebab itu pengembangan flipbook dengan tema ekosistem
pada mata pelajaran IPA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
pembelajaran. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Elis, dkk
(2017) yang menyatakan bahwa e-modul berbasis flipbook maker
mendapatkan penilaian positif dari siswa dikarenakan pengoperasian
modul tersebut sangat mudah disertai musik dan video yang dinilai dapat
meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas belajar siswa. Berdasarkan
uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai
Pengembangan Flipbook IPA materi ekosistem untuk siswa kelas V SD
yang diharapkan membantu siswa untuk memperoleh materi yang lebih
luas secara mandiri serta menjadi referensi bagi guru yang ingin
mengefektifkan waktu penyampaian materi dan sebagai referensi media
pembelajaran elektronik.
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B. Rumusan Masalah
Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana spesifikasi produk bahan ajar elektronik berbasis online
flipbook IPA untuk siswa kelas V Sekolah Dasar?
2. Bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar elektronik berbasis
online flipbook IPA untuk siswa kelas V Sekolah Dasar?
3. Bagaimana kualitas produk bahan ajar elektronik berbasis online
flipbook IPA untuk siswa kelas V Sekolah Dasar?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari
penelitian ini adalah:
1. Mendeskripsikan

spesifikasi

produk

pengembangan

bahan

ajar

elektronik berbasis online flipbook IPA untuk siswa kelas V Sekolah
Dasar
2. Mendeskripsikan prosedur pengembangan bahan ajar elektronik
berbasis online flipbook IPA untuk siswa kelas V Sekolah Dasar
3. Mendeskripsikan kualitas produk bahan ajar elektronik berbasis online
flipbook IPA untuk siswa kelas V Sekolah Dasar

D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi:
1. Siswa
Bahan ajar ini bisa digunakan sebagai sumber belajar alternatif yang
dapat mempermudah siswa dalam memahami materi pelajaran saat
belajar mandiri.
2. Guru
Guru memperoleh inspirasi terkait dengan penelitian Research and
Development (R&D). Guru juga memperoleh contoh perangkat
pembelajaran

khususnya

pembelajaran online.

media

dalam

bentuk

flipbook

untuk
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3. Sekolah
Sekolah memperoleh contoh bahan ajar elektronik berbasis online
dalam bentuk flipbook untuk meningkatkan minat membaca dan belajar
siswa saat belajar mandiri.
4. Peneliti
Peneliti memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian jenis
Research and Development (R&D) khususnya dengan menggunakan
bahan

ajar

elektronik

berbasis

online

dalam

upaya

untuk

mengembangkan media flipbook bagi siswa dalam belajar mandiri.

E. Definisi Operasional
1. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
bahan yang dimaksud biasa berupa bahan cetak maupun non cetak
2. Modul elektronik adalah bahan ajar yang dikemas menggunakan
perangkat elektronik untuk belajar mandiri dan disusun secara
sistematis, yang dalam penggunaanya memakai alat elektronik seperti
pc, e-mobile, HP, laptop, atau alat elektronik lainnya.
3. Flipbook adalah perangkat lunak berupa buku bolak-balik yang
dilengkapi beberapa animasi, audio, video dan penambahan icon-icon
sebagai pendukungnya yang bisa digunakan secara online ataupun
offline yang pada setiap halamannya di gambarkan proses tentang
sesuatu yang nantinya proses tersebut terlihat bergerak atau beranimasi.
4. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah ilmu yang mempelajari tentang
alam dan fenomena yang saling berkaitan atau mempelajari peristiwaperistiwa yang terjadi di alam.

F. Spesifikasi Produk yang dikembangkan
Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah:
a)

Produk dapat digunakan sebagai referensi sumber belajar siswa
secara mandiri yang disusun berdasarkan aturan kurikulum 2013.
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b) Produk yang dihasilkan berupa flipbook yang dapat digunakan
seperti membaca buku cetak, flipbook ini terdapat gambar animasi,
video dan suara sehingga membantu menjelaskan materi lebih
nyata.
c) Produk yang dihasilkan dilengkapi dengan soal-soal untuk menilai
ketuntasan setiap pergantian sub bab.
d) Produk yang dibuat menggunakan microsoft word menggunakan
format pdf.
e) Flipbook berisi materi IPA yang terdiri dari:
a. Tema : Ekosistem
b. Sub tema :
1) Biotik dan abiotik
2) Interaksi kompetisi, simbiosis dan ekosistem di sabana,
gurun dan tundra
3) Klasifikasi hewan
f) Bagian-bagian pada flipbook ini antara lain:
a. Halaman judul/ cover
b. Kata pengantar
c. Pendahuluan
d. Isi
e. Standar isi meliputi kompetensi inti (KI), kompetensi dasar
(KD), dan tujuan pembelajaran
f. Lembar latihan soal
g. Sumber bacaan
h. Flipbook disertai gambar, yang sesuai dengan materi
pembelajaran, audio dan video backsound.
i. Flipbook dirancang dengan warna yang cerah dan dilengkapi
dengan gambar-gambar yang menarik dan beberapa animasi.
j. Flipbook didesain dengan bahasa sederhana sehingga mudah
dipahami siswa.
k. Flipbook ditulis dengan huruf, warna serta ukuran yang
bervariasi
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada bab ini peneliti membahas tentang kajian pustaka, teori yang
mendukung, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.

A. Kajian Pustaka
1. Bahan Ajar
a. Pengertian Bahan Ajar
Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk
membantu pengajar dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar,
bahan yang dimaksud biasa berupa bahan cetak maupun non cetak.
Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan untuk
perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran (Majid,
2008:173). Sumber lain juga menjelaskan bahan ajar atau materi
pembelajaran (instructional materials) secara garis besar terdiri dari
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari (Hamid,
2018). Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan
pendidikan di sekolah. Melalui bahan ajar guru akan lebih mudah dalam
mengajar dan siswa akan lebih terbantu dan mudah dalam belajar
mandiri.
Pandangan tersebut juga dilengkapi oleh Pannen (dalam Prastowo,
2013:17) yang mengungkapkan bahwa bahan ajar adalah bahan-bahan
atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan
guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar tidak saja memuat
materi tentang pengetahuan tetapi juga berisi tentang keterampilan dan
sikap yang perlu dipelajari siswa untuk mencapai standar yang telah
ditentukan pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti
mengemukakan bahwa bahan ajar merupakan sekumpulan materi yang
dirancang oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk mendukung
kegiatan belajar siswa guna mencapai kemampuan dasar yang
diharapkan. Bahan ajar harus dirancang secara sistematis oleh guru,
7
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karena guru adalah pelaksana kegiatan pembelajaran. Kumpulan bahan
ajar ini biasanya berupa buku atau sejenisnya, audio, video, dan beberapa
program komputer yang memuat materi pelajaran. Sistematika bahan ajar
dapat ditunjukan dengan cara sebagai berikut: hubungan antara bahan
ajar dengan standar kemampuan, kemampuan dasar yang ingin dicapai,
indikator pembelajaran, dan penyampaian bahan ajar juga harus
disesuaikan

dengan

rencana

pembelajaran

dan

kebutuhan

atau

karakteristik siswa.
b. Tujuan Bahan Ajar
Bahan ajar disusun dengan melihat berbagai macam tujuan yang
ingin dicapai dalam kurikulum yang sedang digunakan yang selanjutnya
terealisasi melalui pembelajaran didalam kelas/secara daring. Menurut
Majid (2005:15), bahan ajar disusun dengan memiliki beberapa tujuan.
Adapun tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Membantu siswa dalam mempelajari sesuatu
2) Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar
3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran
4) Agar kegiatan pembelajaran menjadi menarik
Menurut Kurniasih (2014:85), penulis buku ajar adalah dalam
rangka memenuhi kebutuhan siswa bertujuan untuk:
1) Menyediakan buku sesuai dengan kebutuhan siswa, serta tuntunan
sebagai perkembangan teknologi dan kurikulum
2) Mendorong penulis atau guru untuk berkreasi dan kreativitas
membagikan ilmunya kepada siswa dan masyarakat
3) Mendorong penulis atau guru untuk meng-update ilmu dan
pengetahuannya sesuai dengan kriteria tuntutan sesuai kurikulum yang
berlaku dan layak terbit mencakup substansi, bahasa, dan potensi
dasar
4) Mendukung penulis atau guru untuk menerbitkan buku sebagai
pemenuhan angka kredit yang telah ditentukan pemerintah
Berdasarkan tujuan flipbook di atas bahwa tujuan bahan ajar adalah
membantu siswa untuk memperoleh kebutuhan dengan pembelajaran
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yang lebih berkreasi dan kreatif sekaligus memudahkan guru dan siswa
dalam proses pembelajaran.
c. Fungsi Bahan Ajar
Menurut Prastowo (2013:204), bahan ajar berfungsi sebagai alat
evaluasi pencapaian hasil pembelajaran. Bahan ajar yang baik sekurangkurangnya mencakup petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi
pelajaran, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, evaluasi
dan respon terhadap hasil evaluasi.
Menurut Prastowo (2013:25-26),berdasarkan strategi pembelajaran
yang digunakan, fungsi bahan ajar dapat dibedakan menjadi tiga macam,
yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal, pembelajaran individual, dan
pembelajaran kelompok.
1. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain:
a) Sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan
pengendali proses pembelajaran (dalam hal ini, siswa bersifat pasif
dan belajar sesuai kecepatan siswa dalam belajar)
b) Sebagai

bahan

pendukung

proses

pembelajaran

yang

diselenggarakan
2. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain:
a) Sebagai media utama dalam proses pembelajaran
b) Sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi
proses siswa dalam memperoleh informasi
c) Sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya
3. Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain:
a) Sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok,
dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi,
informasi

tentang peran

pembelajaran

kelompok,

orang-orang
serta

yang

petunjuk

terlibat
tentang

dalam
proses

pembelajaran kelompoknya sendiri
b) Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama, dan apabila
dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi
belajar siswa
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Fungsi bahan ajar bagi siswa untuk menjadi pedoman dalam proses
pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya
dipelajari. Dari berbagai pendapat di atas, bahan ajar adalah seperangkat
materi baik tertulis maupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis
dengan menampilkan kompetensi yang akan dipelajari siswa untuk
membantu guru dan siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran.
Jika guru bisa memanfaatkan bahan ajar dengan baik, maka guru dapat
berbagi peran dengan bahan ajar. Dengan begitu, peran guru akan lebih
mengarah sebagai pengelola pembelajaran.
Bahan pembelajaran perlu dikembangkan dan diorganisasikan
secara matang agar pembelajaran tidak melenceng dari tujuan yang
hendak dicapai. Mengembangkan bahan pembelajaran adalah suatu
aktivitas mendesain atau membuat materi pembelajaran menjadi bahan
yang siap disampaikan/digunakan dalam proses pembelajaran.
d. Karakteristik Bahan Ajar
Menurut

Widodo

(2016:277-283)

sesuai

dengan

pedoman

penulisan modul yang dikeluarkan oleh Direktorat Guruan Menengah
Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2003, bahan ajar memiliki
beberapa karakteristik yaitu:
1) Self instructional yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu
membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan,
dengan bahan ajar akan memudahkan siswa belajar secara tuntas
dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas ke dalam unitunit atau kegiatan yang lebih spesifik.
2) Self contained yaitu seluruh materi pelajaran dari suatu unit
kompetensi atau sub kompetensi yang dipelajari terdapat di dalam
suatu bahan ajar secara utuh.
3) Stand alone (berdiri sendiri) yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak
tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama
sama dengan bahan ajar lain.
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4) Adaptif yaitu bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi
terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.
5) User friendly yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil
bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk
kemudahan pemakai dalam merespons dan mengakses sesuai dengan
keinginan
Abdul (2015:174) menjelaskan bahwa bentuk bahan ajar dapat
dikelompokkan menjadi empat yaitu:
1) Bahan cetak (printed) antara handout, buku, modul, lembar kerja
siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, model atau maket.
2) Bahan ajar dengar (audio) seperti kaset, radio, piringan hitam, atau
compact disk audio.
3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual) seperti video compact disk,
film.
4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching material) seperti compact
disk interaktif.

2. Modul Elektronik
a. Pengertian Modul Elektronik
Modul elektronik merupakan modul yang dikemas menggunakan
perangkat elektronik berupa komputer sehingga pembelajaran menjadi
lebih menarik dan integratif. Budi (2015) menyatakan bahwa modul
elektronik adalah sebuah bentuk penyajian bahan belajar mandiri yang
disusun secara sistematis ke dalam unit pembelajaran terkecil untuk
mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Modul elektronik disajikan ke
dalam format elektronik yang didalamnya terdapat animasi, audio,
navigasi yang membuat pengguna lebih interaktif dengan program.
Menurut Sriwahyuni (2014) modul elektronik juga merupakan
paket pembelajaran yang memuat satu unit konsep dari bahan pelajaran
yang ditampilkan dengan menggunakan piranti elektronik berupa
computer. Modul elektronik yang bersifat interaktif dapat dilihat dari
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proses pembelajaran yang melibatkan tampilan audio visual, penambahan
video, dan yang lainnya sehingga pemakai mudah memahaminya.
Dari beberapa pendapat di atas, modul elektronik dapat diartikan
sebagai bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis yang
dipakai dalam pembelajaran yang dalam penggunaannya memakai alat
elektronik berupa komputer, handphone, laptop dll untuk meningkatkan
daya tarik siswa dalam belajar sehingga tujuan dari pembelajaran tersebut
dapat dicapai dengan baik.
b. Tujuan Pembelajaran Modul Elektronik
Sabri (2010:143-145) menjelaskan bahwa pembelajaran dengan
modul dipandang lebih efektif karena dapat membimbing siswa untuk
belajar sendiri materi pelajaran tanpa adanya campur tangan dari guru.
Tujuan dari pembelajaran modul adalah sebagai berikut:
1) Siswa dapat belajar sesuai dengan cara mereka masing-masing
2) Siswa mempunyai kesempatan untuk belajar sesuai dengan kecepatan
masing-masing
3) Siswa dapat memilih topik pelajaran yang diminati
4) Siswa diberikan kesempatan untuk mengenal kelebihan dan
kekurangannya, dan memperbaiki kelemahan melalui program
remedial
Menurut Suryosubroto (1983:18) tujuan dari media pembelajaran
modul secara umum adalah:
1) Dapat belajar sesuai dengan kesanggupan dan waktu mereka masingmasing
2) Dapat belajar sesuai dengan cara mereka masing-masing
3) Siswa dapat menghayati dan melakukan kegiatan belajar sendiri, baik
di bawah bimbingan atau tanpa bimbingan guru
4) Siswa dapat menilai dan mengetahui hasil belajarnya sendiri secara
berkelanjutan
5) Modul disusun dengan berdasarkan “mastery learning” suatu konsep
yang menekankan bahwa sains harus secara optimal menguasai bahan
pelajaran yang disajikan dalam modul itu
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c. Komponen-komponen Modul Elektronik
Menurut Suryosubroto modul itu harus ada petunjuk penggunaan
modul untuk guru, lembaran kegiatan siswa, lembaran kerja, kunci
lembaran kerja, lembaran tes dan kunci lembaran tes. Sebuah modul
terdiri dari (Syarifudin, 2017:222-223):
1) Petunjuk penggunaan modul untuk guru dan siswa
2) Lembar kegiatan siswa, berisi tentang topik modul, pengarahan
umum,

waktu

mengerjakan

modul,

KD,

indikator,

tujuan

pembelajaran, materi pokok, alat pengajaran, petunjuk khusus dalam
kegiatan belajar.
3) Lembar kerja siswa, berisi tugas atau persoalan-persoalan yang harus
dikerjakan dan setelah mempelajarinya kegiatan siswa.
4) Lembar kerja siswa.
5) Lembar soal.
6) Lembar jawaban soal.
7) Kunci jawaban soal.
Anwar (2010:117) mengungkapkan beberapa komponen yang
dimiliki modul adalah:
1) Pedoman guru, berisi petunjuk-petunjuk agar guru mengajar secara
efisien serta memberikan penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan yang
harus dilakukan siswa, waktu untuk menyelesaikan modul, alat-alat
yang harus dipergunakan, dan petunjuk-petunjuk evaluasinya.
2) Lembar kegiatan siswa, memuat pelajaran yang harus dikuasai oleh
siswa. Susunan materi sesuai dengan tujuan instruksional yang akan
dicapai, disusun langkah demi langkah sehingga mempermudah siswa
belajar. Dalam lembar kegiatan tercantum kegiatan-kegiatan yang
harus dilakukan oleh siswa, misalnya melakukan percobaan, membaca
kamus dan lain sebagainya.
3) Lembaran kerja, menyertai lembaran kegiatan siswa yang akan
dipakai untuk menjawab atau mengerjakan soal-soal tugas atau
masalah-masalah yang harus dipecahkan.
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4) Kunci lembaran kerja, berfungsi untuk mengoreksi sendiri hasil
pekerjaan siswa. Bila terdapat kekeliruan dalam pekerjaannya, siswa
dapat meninjau kembali pekerjaannya.
5) Lembaran tes, merupakan alat evaluasi yang mengukur keberhasilan
tujuan yang telah dirumuskan dalam modul. Lembar tes berisi soalsoal guna menilai keberhasilan siswa dalam mempelajari bahan yang
disajikan di dalam modul.
6) Kunci lembaran tes, merupakan alat koreksi terhadap penilaian yang
dilaksanakan oleh para siswa sendiri.
Berdasarkan kutipan di atas, komponen-komponen yang perlu ada
dalam sebuah modul adalah:
a) Petunjuk penggunaan modul
b) Lembar kegiatan siswa
c) Lembar kerja siswa
d) Lembaran tes
e) Kunci lembaran tes
Penulisan modul elektronik juga dirancang harus memperhatikan
sistem pembelajaran mandiri, untuk itu digunakan media elektronik
sehingga bisa digunakan secara pribadi oleh siswa di rumah. Program
pembelajaran yang terdapat di dalam modul adalah utuh dan sistematis di
dalamnya terdapat tujuan, bahan atau kegiatan, dan evaluasi. Penggunaan
bahasa yang komunikatif dengan sistem dua arah, yaitu penulis modul
dan siswa, karena sistem yang dipakai adalah sistem pembelajaran
mandiri. Cakupan bahasan materi pun harus lebih terfokus dan
terstruktur, karena pembuatan modul lebih mementingkan kepentingan
pemakai modul dalam hal ini yaitu siswa.

4. Flipbook
a. Pengertian Flipbook
Salah satu upaya untuk menciptakan media yang menarik perlu
adanya

kesadaran

pembelajaran

di

terhadap
masa

pentingnya

mendatang.

Para

mengembangkan
guru

berupaya

media
untuk
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mengembangkan keterampilan membuat media yang menarik, murah,
dan efisien. Salah satu media yang dapat dikemas dengan menarik dan
mempermudah dalam proses pembelajaran adalah flipbook.
Flipbook adalah web online yang dikenal sebagai perangkat lunak
pengubah pdf menjadi buku flash bolak-balik dengan ditambahkan
beberapa animasi, audio, video dan penambahan icon-icon lainnya sebagai
pendukung

(http://www.kvisoft.com/flipbook-maker/,

diakses

24

September 2020). Perangkat lunak ini bisa membuat buku bolak-balik
HTML5 dan flash dari semua jenis file pdf, gambar, word, powerpoint,
excel, dan lain-lain. Flipbook ini dapat memperkaya buku digital, brosur,
katalog, majalah, dan lain-lain menggunakan animasi bolak-balik halaman
flash yang bervariasi. Flipbook menyediakan banyak pre-set template
untuk membuat buku bolak-balik lebih menarik. Buku bolak-balik 3D
dapat disajikan dalam berbagai perangkat seperti komputer, mac, iPhone,
iPad, iPod, Android, dan perangkat mobile. Flipbook ini dapat
digolongkan sebagai mobile learning atau pembelajaran yang fleksibel
terhadap waktu dan tempat.
Perpindahan halaman pada flipbook dapat dilakukan dengan
melakukan drag halaman seperti jari kita yang membolak-balik sebuah
halaman buku, dan bersamaan dengan proses draging halaman terlipat
secara real seperti kertas yang sedang ditekuk. Selain itu juga dapat
dilakukan dengan tombol navigasi yang disediakan. Flipbook ini
dilengkapi dengan fitur seperti zoom, pencarian kata, bookmark,
thumbnail, dan daftar isi, selain itu dapat memberikan musik latar.
Penggunaan flipbook ini dapat dilakukan secara offline maupun online.
Penggunaan online memiliki kelebihan tersendiri yaitu apabila pengguna
merasa kurang jelas tentang detail informasi media yang tersedia, bisa
disediakan link yang dapat mengarahkan pembaca menuju halaman yang
memuat lebih mengenai informasi yang telah dimuat dalam buku bolakbalik tersebut. Sedangkan bila diakses secara offline maka informasi yang
termuat hanyalah dari apa yang dimuat oleh pembuatnya (Andikaningrum,
2014).
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b. Manfaat Flipbook
Pemilihan media flipbook dirasa cocok dengan pengembangan
perangkat pembelajaran saat ini. Dimana pembelajaran IPA terpadu
menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajarannya,
yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Media flipbook ini melengkapi
buku elektronik yang sudah ada, sehingga mampu mencakup semua
kegiatan pembelajaran interaktif seperti mendengarkan, membaca,
menulis dan juga permainan (Mulyadi, 2014:297).
c. Karakteristik Flipbook
Media flipbook yang digunakan dapat berupa gabungan teks,
animasi, video, suara dan lain sebagainya sehingga memberikan
tambahan audio dan visual yang akan meningkatkan daya ingat siswa.
Media audio visual mempunyai potensi yang tinggi dalam penyampaian
pesan, lebih efektif, menarik minat dan perhatian siswa untuk
menyampaikan informasi, hiburan dan pendidikan. Penggunaan media
flipbook selain sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran, juga
dapat memberikan perubahan pada diri siswa. Flipbook juga merupakan
buku tiga dimensi dengan halaman yang dapat mengubah layar.
Niven (dalam Yamasari, 2010) menjelaskan flipbook dapat
dikatakan baik jika memenuhi aspek-aspek kualitas antara lain validitas,
kepraktisan, dan keefektifan. Di dalam aspek validitas menurut Niven
(dalam Yamasari, 2010) dapat mencakup aspek format, isi, dan bahasa.
Sehingga flipbook yang sudah dibuat divalidasikan dengan menggunakan
5 aspek yang terdiri dari aspek format, isi, bahasa, kepraktisan, dan
efektif. Kelima aspek penilaian flipbook diadaptasi dari Yamasari (2010).
Aspek format mengacu pada tampilan flipbook secara keseluruhan, aspek
isi mengacu pada konten yang terdapat dalam flipbook, aspek bahasa
mengacu pada penggunaan bahasa dan tata tulis yang sesuai dengan
kaidan EYD, aspek praktis mengacu pada kepraktisan pengguna
flipbook, dan aspek efektif mengacu pada keefektifan flipbook dalam
penggunaannya.
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5. Hakikat Ilmu Pengetahuan Alam
a. Pengertian Ilmu Pengetahuan Alam
Samatowa (2006:2) menjelaskan bahwa Ilmu Pengetahuan alam
merupakan terjemahan kata-kata inggris, yaitu natural science, artinya
ilmu pengetahuan alam. Jadi IPA atau science itu pengertiannya dapat
disebut sebagai ilmu tentang alam atau ilmu yang mempelajari tentang
peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini. IPA membahas tentang
gejala-gejala alam yang disusun secara sistematis yang didasarkan pada
hasil percobaan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia. Menurut
Iskandar (1996/1997:2), ilmu pengetahuan alam atau science secara
harfiah disebut sebagai ilmu tentang alam ini, ilmu yang mempelajari
peristiwa- peristiwa tentang alam ini, ilmu yang mempelajari peristiwaperistiwa yang terjadi di alam. Darmodjo & Kaligis, (1991/1992:3)
mengatakan bahwa Science is a way of looking at the world. Selanjutnya,
Nash mengatakan bahwa IPA itu suatu cara atau metode untuk
mengamati alam. Nash juga menjelaskan bahwa cara IPA mengamati
dunia ini bersifat analitis, lengkap, cermat, serta menghubungkan antara
satu fenomena dengan fenomena yang lain sehingga seluruhnya
membentuk suatu perspektif yang baru tentang objek yang diamatinya.
Berdasarkan pernyataan beberapa ahli, Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA) atau bisa disebut science secara garis besar dapat disimpulkan
sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam dan fenomena yang saling
berkaitan atau mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam.
b. Tujuan Pembelajaran IPA SD
Pendidikan

IPA

dapat

mempersiapkan

individu

untuk

meningkatkan kualitas hidupnya. Hal ini dimungkinkan karena dengan
pendidikan IPA, siswa dibimbing untuk berpikir kritis, kreatif,
memecahkan masalah, dan membuat keputusan-keputusan yang dapat
meningkatkan kualitas hidupnya menuju masyarakat yang terpelajar
secara keilmuan. Sedangkan dalam UUSPN, 2003 disebutkan bahwa
pendidikan IPA dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,
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pemahaman dan kemampuan analisis siswa terhadap lingkungan alam
dan sekitarnya.
Selanjutnya ditekankan bahwa dalam kurikulum IPA Sekolah
Dasar, pembelajaran IPA sebaiknya memuat tiga komponen yaitu sebagai
berikut:
1) Pengajaran IPA harus merangsang pertumbuhan intelektual dan
perkembangan siswa,
2) Pengajaran IPA harus melibatkan siswa dalam kegiatan-kegiatan
praktikum/ percobaan tentang hakikat IPA,
3) IPA pada Sekolah Dasar seharusnya mendorong dan merangsang
terbentuknya sikap ilmiah, mengembangkan kemampuan penggunaan
keterampilan IPA, menguasai pola dasar pengetahuan IPA, dan
merangsang tumbuhnya sikap berpikir kritis dan rasional.
Darmodjo & Kaligis (1991/1992:6) menyatakan para pakar
pendidikan IPA dari UNESCO telah mengadakan konferensi dan
menyimpulkan bahwa pendidikan IPA bertujuan sebagai berikut:
1) Menolong anak didik untuk dapat berpikir logis terhadap kejadian
sehari-hari dan memecahkan masalah sederhana yang dihadapinya,
2) Menolong dan meningkatkan kualitas hidup manusia,
3) Membekali anak-anak yang akan menjadi penduduk di masa
mendatang agar dapat hidup di dalamnya,
4) Menghasilkan perkembangan pola berpikir yang baik,
5) Membantu secara positif pada anak-anak untuk dapat memahami mata
pelajaran lain terutama bahasa dan matematika.
Berdasarkan penjelasan di atas, kesimpulan tujuan pembelajaran
IPA adalah mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan siswa
terhadap sesuatu yang ada di sekitarnya.
c. Materi Ilmu Pengetahuan Alam SD
Materi yang digunakan dalam penelitian yaitu materi tentang
ekosistem kelas V. Materi ini juga dikembangkan berdasarkan pemetaan
Kompetensi Dasar 3.6, tema 8 (Ekosistem), dan subtema 1 (Komponen
Ekosistem), subtema 2 (Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem),
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subtema 3 (Keseimbangan Ekosistem). Berikut penjelasan cakupan
mengenai inti materi yang ada pada flipbook:

1) Komponen Ekosistem
Dalam materi ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik pada
piramida dan jaring-jaring makanan serta pengkaitan komponen biotik
abiotik dengan jaring-jaring makanan berdasarkan ciri-ciri dan
karakteristik pada komponen ekosistem.

(sumber: https://www.mikirbae.com/2018/09/pokok-pikiran-teks-jenisjenis-ekosistem.html)
Gambar 2.1 Contoh ekosistem

a) Pengertian Ekosistem
Ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya
hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya.
b) Komponen Ekosistem
Dalam suatu ekosistem ada makhluk hidup dan benda tak hidup di
dalamnya. Komponen ekosistem ada 2 yaitu biotik dan abiotik.
c) Jenis Ekosistem
Jenis ekosistem ada 2 yaitu alamiah dan buatan. Ekosistem alamiah
yaitu ekosistem yang tercipta tanpa campur tangan dari manusia oleh
karena itu lah kita sebut sebagai ekosistem alamiah.
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2) Hubungan Makhluk Hidup dalam Ekosistem

(Sumber: https://moondoggiesmusic.com/rantai-makanan/#gsc.tab=0)
Gambar 2.2 Contoh jaring-jaring makanan

1. Pengelompokan hewan berdasarkan makanannya
Berdasarkan makanannya hewan dikelompokan menjadi tiga
golongan, yaitu: herbivora, karnivora, dan omnivora.
2. Rantai Makanan
Rantai makanan merupakan hubungan makan dan dimakan antara
makhluk hidup. Dalam peristiwa ini terjadi proses perpindahan
energi dari makhluk hidup yang dimakan ke makhluk hidup yang
memakan yaitu produsen ke konsumen teratas.
3. Jaring-jaring makanan
Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang
saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu
ekosistem.

3) Keseimbangan ekosistem
Pada materi ini terdapat penjelasan mengenai macam-macam interaksi
antar organisme dan berbagai macam ekosistem, jenis-jenis simbiosis
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dan interaksi kompetisi beserta contohnya sesuai ciri-ciri dan
karakteristik pada komponen ekosistem.

(Sumber: https://www.juraganles.com, https://materiipa.com,
https://www.amongguru.com/, https://gim-bi.com/)
Gambar 2.3 Contoh macam-macam simbiosis

a) Pengertian simbiosis
Simbiosis merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang
berbeda. Simbiosis dibedakan menjadi empat, pertama simbiosis
mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme.
b) Interaksi Kompetisi
Interaksi kompetisi adalah interaksi antar individu yang muncul akibat
kesamaan kebutuhan akan sumberdaya yang bersifat terbatas,
sehingga membatasi kemampuan bertahan. Interaksi kompetisi ada
dua macam, yaitu kompetisi intraspesifik dan kompetisi interspesifik.
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(Sumber: https://usaha321.net/)
Gambar 2.4 Contoh interaksi kompetisi
Pada gambar 2.5 di atas, beberapa jenis tumbuhan yang hidup di suatu
daerah yang berkompetisi dalam mendapatkan unsur hara dalam tanah
untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

B. Penelitian yang Relevan
Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti mengambil
penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan ini. Adapun
penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elis (2017) berjudul
Pengembangan Modul Elektronik Flipbook IPA Tipe Integrated Untuk
Siswa Kelas VII SMP/MTs Dengan Tema Kalor Dalam Kehidupan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengetahui penilaian
kualitas modul elektronik (flipbook) IPA tipe Integrated untuk siswa
kelas VII SMP/MTs. Metode penelitian ini adalah Research and
Development (R&D), dengan mengembangkan prosedur berdasarkan
model 4-D, yaitu Define, Design, Develop, Disseminate. Subjek
penelitian ini adalah siswa SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Hasil
penelitian tersebut berdasarkan uji kevalidan, ahli media memberikan
skor rata-rata sebesar 3,09 dengan kriteria modul baik (B). Sedangkan
penilaian berdasarkan ahli materi dan guru IPA mendapatkan rata-rata
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skor masing-masing 3,38 dan 3,68 dengan kriteria modul sangat baik
(SB), dan respon siswa terhadap modul pada uji coba kelompok kecil dan
uji coba lapangan mendapat rata-rata skor sebesar 0,88 dan 0,83.
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suwaji (2019) berjudul
Pengembangan Modul Berbasis E-book Menggunakan Aplikasi Kvisoft
Flipbook Maker Untuk Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Kognitif
Siswa SMA. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul berbasis
e-book menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker yang layak guna
meningkatkan minat belajar dan hasil belajar kognitif. Penelitian ini
merupakan jenis penelitian Research and Development (R&D) dengan
metode Thiagarajan 4-D (Define, Design, Develop, and Disseminate).
Tahap define untuk mendefinisikan permasalahan dalam pembelajaran.
Tahap develop untuk memperoleh kelayakan produk dan instrumen.
Tahap

disseminate

untuk

penyebaran

modul

berbasis

e-book

menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker dalam skala luas.
Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Abdul (2015) berjudul
Pengembangan e-book Berbasis Flash Kvisoft Flipbook Pada Materi
Kinematika Gerak Lurus Sebagai Sarana Belajar Siswa SMA Kelas X.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kelayakan e-book yang dituju
berdasarkan validasi, kepraktisan, dan keefektifan. Validasi meliputi
penilaian kelayakan oleh 3 dosen ahli, yakni ahli media, materi dan
bahasa. Kepraktisan meliputi keterlaksanaan dan kendala, sedangkan
keefektifan meliputi respon positif siswa dan hasil belajar siswa. Subjek
penelitian adalah 24 siswa SMA Muhammadiyah 9 Surabaya kelas XMIA. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
angket, dan tes evaluasi akhir. Instrumen penelitian yang dilakukan
adalah instrumen validasi dan angket. Penilaian dalam penelitian tersebut
ditunjukan prosentase kelayakan sebesar 84,31% dari validasi 3 dosen
ahli. Pada bagian kelayakan materi sebesar 84,09%, 91,07% pada bagian
media dan pada bagian bahasa sebesar 77,78%. Sedangkan 88,89%
respon menyelesaikan soal evaluasi akhir dengan nilai di atas kriteria
ketuntasan minimum yaitu 75 poin. Dari penilaian kelayakan yang
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ditinjau berdasarkan validitas, kepraktisan, dan keefektifan dapat
disimpulkan bahwa e-book yang dikembangkan sangat layak dengan
persentase sebesar 86,14%
Berikut adalah literatur map dari penelitian-penelitian yang
relevan dengan penelitian ini.
Media pembelajaran Flipbook

Elis (2017)

Suwaji (2019)

Abdul (2015)

Pengembangan Modul
Elektronik Flipbook
IPA Tipe Integrated
Untuk Siswa Kelas
VII SMP/MTs Dengan
Tema Kalor Dalam
Kehidupan.

Pengembangan
Modul Berbasis ebook Menggunakan
Aplikasi Kvisoft
Flipbook Maker
Untuk
Meningkatkan
Minat Dan Hasil
Belajar Kognitif
Siswa SMA.

Pengembangan ebook Berbasis Flash
Kvisoft Flipbook
Pada Materi
Kinematik Gerak
Lurus Sebagai
Sarana Belajar Siswa
SMA Kelas X.

Penelitian ini:
Pengembangan Flipbook IPA Tentang Ekosistem untuk Kelas V
Sekolah Dasar
Bagan 2.1 Penelitian yang Relevan
Berdasarkan ketiga penelitian yang dipaparkan tersebut diketahui
bahwa relevansi dengan penelitian yang peneliti kembangkan adalah
sama-sama meneliti pengembangan bahan ajar elektronik berbasis online
flipbook. Persamaan dalam penelitian ini adalah produk yang berupa
bahan ajar elektronik berbasis online flipbook. Ketiga penelitian di atas
dilakukan uji coba produk di SMP dan SMA sehingga peneliti mencoba
untuk meneliti di sekolah dasar. Perbedaannya terletak pada materi
pembelajaran, yang dibawakan oleh Elis (2017) menggunakan IPA tipe
integrated pada materi kimia untuk jenjang SMP/MTs. Penelitian Suwaji
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(2019) digunakan untuk siswa SMA untuk meningkatkan minat dan hasil
belajar kognitif dan Abdul (2015) menggunakan mata pelajaran IPA
fisika untuk SMA. Suwaji (2019) dan Abdul (2015) mereka sama-sama
menggunakan aplikasi Kvisoft Flipbook Maker. Sedangkan pada
penelitian ini menggunakan mata pelajaran IPA biologi untuk SD, dan
untuk membuat flipbook penelitian ini hanya menggunakan pdf yang
diupload pada fliphtml secara online sehingga lebih efisien.

Hasil

penelitian yang dilakukan di atas, bahwa media pembelajaran dalam
bentuk flipbook mendapat respon yang baik dari siswa dan dapat
meningkatkan kepribadian setiap siswa di era modern ini untuk menjadi
pribadi

yang

bukan

hanya

menguasai

IPTEK

tetapi

bisa

memanfaatkannya dengan baik dan benar. Flipbook juga sebagai sarana
media mengajar guru, media belajar siswa dan alat evaluasi sehingga
akan mempermudah dalam melaksanakan proses pembelajaran secara
daring.

C. Kerangka Berpikir
Berbagai komponen penting yang mempengaruhi pembelajaran
diantaranya metode pembelajaran yang diterapkan, media pembelajaran
yang digunakan dan bagaimana cara mengajar oleh pendidik. Hasil
observasi siswa kelas V SDN Citepus 01 yang dilaksanakan secara luring
dan daring pada 21 dan 23 November 2020 diketahui bahwa mengalami
keterbatasan waktu belajar di sekolah maupun saat daring, ditemukan
masalah tentang media pembelajaran yang pada umumnya menimbulkan
kesan bosan atau monoton serta kurang menarik. Hal tersebut
berpengaruh pada minat belajar dan membaca materi yang sangat penting
saat pembelajaran. Minat belajar mempengaruhi keterlibatan siswa dalam
pembelajaran yang berhubungan dengan hasil belajar kognitif. Penelitian
ini

mencoba memberikan solusi

permasalahan tersebut

dengan

mengembangkan bahan ajar elektronik berbasis online yaitu Flipbook
agar menjadi semakin interaktif, dan kemudian dapat meningkatkan
minat belajar, membaca dan juga hasil belajar kognitif siswa.
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Kurangnya bahan ajar yang disediakan oleh guru membuat siswa
menjadi malas untuk membaca materi. Pengetahuan dan informasi
mengenai bahan ajar elektronik berbasis online yang didapat siswa masih
kurang. Dari mendengarkan penjelasan materi dari guru saja dan
membaca materi yang sama dengan buku cetak siswa kurang tertarik.
Bahan ajar elektronik berbasis online seharusnya menjadi pendukung
bagi belajar siswa saat belajar mandiri. Siswa juga akan merasa bosan
jika tidak didukung dengan bahan ajar yang menarik. Siswa kurang dapat
bereksplorasi dan semangat dalam belajar mereka menurun yang
membuat jadi malas untuk membaca materi sebelum pembelajaran.
Kurangnya membaca membuat tujuan pembelajaran tidak tercapai
dengan maksimal.
Berdasarkan permasalahan dan dampak akibat kurangnya bahan
ajar elektronik berbasis online, solusi untuk mengatasi permasalahan
tersebut. Bahan ajar yang tepat adalah berbasis elektronik yang mudah
dijangkau oleh siswa. Flipbook adalah salah satu bahan ajar elektronik
berbasis online yang mudah digunakan oleh siswa. Dengan dukungan
gambar, animasi, audio dan visual yang dapat menarik siswa dalam
membaca materi. Selain mempermudah siswa dalam belajar, hal ini juga
akan mempermudah guru untuk memberikan penjelasan kepada siswa
secara tidak langsung sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai.
Flipbook dapat menjadi solusi rasa bosan siswa saat belajar mandiri.
Soal-soal yang ingin guru berikan pun dapat dikerjakan ulang oleh siswa
untuk latihan secara mandiri. Menggunakan bahan ajar flipbook siswa
akan tertarik untuk membaca materi dan pengetahuan mereka pun
bertambah dengan banyak membaca.

D. Pertanyaan Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, beberapa pertanyaan peneliti sebagai
berikut:
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1)

Bagaimana spesifikasi produk pengembangan bahan ajar elektronik
berbasis online flipbook IPA materi ekosistem untuk siswa kelas V
SDN Citepus 01?

2)

Bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar elektronik berbasis
online flipbook IPA materi ekosistem untuk siswa kelas V SDN
Citepus 01?

3)

a.) Bagaimana kualitas desain produk bahan ajar elektronik berbasis
online flipbook IPA materi ekosistem untuk siswa kelas V SDN
Citepus 01 menurut ahli, guru kelas, dan guru mata pelajaran IPA?
b.) Bagaimana kualitas desain produk bahan ajar elektronik berbasis
online flipbook IPA materi ekosistem untuk siswa kelas V SDN
Citepus 01 menurut siswa?
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BAB III
METODE PENELITIAN
Pada bab ini peneliti akan membahas tentang jenis penelitian, waktu
dan tempat penelitian, rancangan penelitian, prosedur pengembangan, teknik
pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik penelitian, teknik pengujian,
dan teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian
Model Pengembangan produk yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Research and Development. Thiagarajan (dalam Trianto,
2009:189) menjelaskan ada 4 tahap pengembangan yang disebut 4-D
(Four-D

Models)

yaitu

tahap

define

(pendefinisian),

design

(perancangan), develop (pengembangan) dan disseminate (penyebaran).
Tahap define (pendefinisian) dilakukan dengan analisis awal, analisis
siswa, analisis tugas, analisis konsep dan merumuskan tujuan
pembelajaran. Tahap desain (perancangan) dilakukan penyusunan
instrumen, pemilihan bahan ajar, pemilihan format, dan rancangan
produk awal. Tahap develop (pengembangan) meliputi tahap penilaian
ahli dan uji coba pengembangan. Tahap terakhir adalah tahap
disseminate

(penyebaran).

Tahap

disseminate

merupakan

tahap

penggunaan perangkat yang telah dikembangkan pada skala yang lebih
luas. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan model bahan ajar
elektronik berbasis online flipbook IPA.
B. Setting Penelitian
a) Waktu Penelitian
Penelitian ini dimulai dari bulan Agustus 2020 sampai dengan
Februari 2021.
b) Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini di SDN Citepus 01 yang beralamatkan di
Citepus, Kec. Jeruklegi, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

26
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c) Subjek Penelitian
Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Citepus
01. Siswa melakukan proses pembelajaran dengan flipbook IPA yang
dikembangkan oleh peneliti untuk menguji kelayakan flipbook IPA
d) Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar
flipbook materi Ekosistem di Sekolah Dasar untuk siswa kelas V.
C. Prosedur Pengembangan
Model pengembangan dalam penelitian ini mengikuti alur dari
Thiagarajan

(1974).

Berikut

Gambar

3.1

alur

pengembangan Thiagarajan.

Bagan 3.1 Model Pengembangan 4-D

utama

model
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Model pengembangan 4D tahap utama yaitu Define, Design,
Develop,

dan

Disseminate

atau

diadaptasi

menjadi

4P,

yaitu

pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran (Trianto
189:2010). Berikut adalah penjelasan mengenai 4 tahapan penelitian
menurut Thiagarajan (dalam Trianto:2010):
1.

Tahap Pendefinisian (Define)
Tujuan dari tahap ini adalah menetapkan dan mendefinisikan

kebutuhan yang dihadapi dalam pembelajaran IPA. Tahap pendefinisian
merupakan tahap untuk menetapkan kebutuhan pembelajaran, hal-hal
yang perlu diperhatikan meliputi perkembangan siswa, kurikulum,
kondisi sekolah yang ada, serta permasalahan yang dihadapi dalam
pembelajaran terkait bahan ajar yang dikembangkan. Dalam tahap ini,
terdapat 5 kegiatan yang meliputi:
a. Analisis Permasalahan
Pada tahap analisis permasalahan peneliti mencari informasi di
lapangan tentang permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran IPA.
Pencarian informasi dilakukan peneliti dengan cara melakukan observasi
lapangan dan wawancara terhadap guru kelas V di SD Negeri Citepus
01. Observasi lapangan dan daring dilakukan pada 19 dan 20 November
2020, sedangkan wawancara dilakukan kepada guru IPA SDN Citepus
01. Tujuan dari pengumpulan

informasi adalah sebagai dasar

penyusunan flipbook IPA yang telah dikembangkan.
b. Analisis Siswa
Tahap analisis siswa merupakan tahap mempelajari karakteristik
siswa, kemampuan, dan pengalaman siswa di sekolah ataupun saat
pembelajaran daring yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan
media pembelajaran yang sesuai.
c. Analisis Tugas
Analisis tugas merupakan kumpulan prosedur untuk menentukan
isi materi ajar secara garis besar analisis tugas dilakukan peneliti untuk
menentukan isi dan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran
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IPA menggunakan flipbook IPA. Penyusunan flipbook IPA ini mengacu
kurikulum 2013 pada materi ekosistem.
d. Analisis Konsep
Tahap ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep penting
yang harus dikuasai oleh siswa. Konsep-konsep pada salah satu KD
saling dikaitkan dengan konsep-konsep pada KD lainnya kemudian
disusun ke dalam sebuah peta konsep. Peta konsep yang telah disusun
digunakan sebagai dasar dalam menyusun tujuan pembelajaran. Tujuan
pembelajaran bertujuan agar siswa setelah melakukan pembelajaran
menggunakan flipbook IPA dapat mencapai kompetensi yang telah
ditentukan.
2. Tahap Perancangan (Design)
Tujuan dari tahap ini adalah menemukan cara yang lebih efektif
dan efisien untuk mengembangkan rancangan produk awal berdasarkan
data-data yang diperoleh pada tahap pendefinisian. Tahapan-tahapan
yang harus dilakukan pada tahap perancangan ini adalah:
a. Penyusunan Instrumen
Instrumen yang disusun pada penelitian ini meliputi instrumen
wawancara, instrumen observasi, dan instrumen validasi produk
flipbook IPA. Instrumen validasi produk bertujuan untuk menilai
kelayakan produk flipbook IPA.
b. Pemilihan Bahan Ajar
Pemilihan bahan ajar disesuaikan dengan kebutuhan dan
karakteristik siswa di SD kelas V.
c. Pemilihan Format
Pemilihan format flipbook IPA disesuaikan dengan mata pelajaran
IPA khususnya pada materi ekosistem kelas V.
d. Rancangan Awal
Pada tahap rancangan awal dihasilkan flipbook IPA yang kemudian
dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Rancangan awal flipbook
IPA mencakup:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
30

1) Background dan Judul pada flipbook
Judul yang ada pada bagian halaman depan menggambarkan materi
IPA yaitu ekosistem. Pada background ditambahkan animasi yang
menarik pembaca, halaman awal pada flipbook seperti rak buku
yang didalamnya ada beberapa materi-materi ekosistem
2) Petunjuk Belajar
Petunjuk belajar berisikan deskripsi cara menggunakan flipbook
IPA
3) Kompetensi Dasar dan Indikator
Pemilihan kompetensi dasar menentukan indikator pembelajaran
pada flipbook IPA yang dikembangkan.
4) Peta Konsep
Pembuatan peta konsep bertujuan agar siswa lebih mudah
mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran pada flipbook IPA
5) Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran berisi semua kegiatan yang berhubungan
dengan materi ekosistem yang ada pada flipbook IPA.
6) Gambar, Animasi, dan Video
Gambar, animasi, dan video bertujuan untuk mempermudah siswa
dalam memahami materi yang ada pada flipbook IPA.
3. Tahap Pengembangan (Develop)
Tahap pengembangan merupakan tahap implementasi dari
perencanaan produk yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya.
Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan produk akhir flipbook
IPA yang layak digunakan. Adapun langkah yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
a. Pengembangan Produk
Hasil pegembangan flipbook IPA yang dirancang dan dibuat oleh
peneliti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing
I sebelum masuk ke validasi dosen ahli dan guru IPA. Flipbook
IPA yang dikonsultasikan kepada dosen pembimbing memperoleh
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masukan saran dan kritikan, yang menjadi bekal bagi peneliti untuk
merevisi produk yang dikembangkan.
b. Validasi Awal
Pada tahap pegembangan flipbook IPA produk yang dikembangkan
di validasi oleh dosen ahli, guru kelas, dan guru IPA untuk
mengetahui kelayakan flipbook IPA yang dikembangkan oleh
peneliti sebelum digunakan untuk uji coba lapangan. Hasil validasi
dari dosen ahli, guru kelas, dan guru IPA sebagai bahan revisi
supaya flipbook IPA yang dikembangkan lebih baik lagi dengan
kritik dan saran dari dosen ahli, guru kelas, dan guru IPA.
c. Uji Coba Produk
Uji coba produk dilakukan di kelas V sekolah dasar. Tujuan dari
kegiatan ini adalah untuk menentukan apakah flipbook IPA yang
dikembangkan sudah layak untuk belajar siswa. Prosedur
pelaksanaan uji coba lapangan ini adalah sebagai berikut:
1) Menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan uji coba kepada
siswa.
2) Meminta siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dan
melakukan kegiatan pembelajaran yang telah tertera di dalam
flipbook IPA.
3) Meminta siswa untuk mengisi angket respon untuk mengetahui
respon siswa terhadap flipbook IPA yang digunakan dalam
pembelajaran.
4. Tahap Penyebaran (Disseminate)
Setelah melakukan uji coba terbatas di SDN Citepus 01 peneliti
juga melakukan penyebaran yang lebih luas yaitu di SDN Citepus 02.
Peneliti bersama dengan guru di SDN Citepus 02 melakukan pelatihan
pembuatan flipbook sebagai pendukung bahan ajar elektronik berbasis
online. Bahan ajar elektronik berbasis online flipbook ini telah
diimplementasikan di SDN Citepus 02.
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D. Teknik Pengumpulan Data
Ada tiga teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini,
yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan kuesioner.
1. Wawancara
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data analisis
kebutuhan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk
menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti
ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan
jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2017:194). Wawancara
dapat dilakukan menggunakan wawancara terstruktur maupun tidak
terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan
menggunakan telepon.
Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara
terstruktur. Sugiyono (2010:233) mengemukakan wawancara terstruktur
(structured interview) digunakan sebagai teknik pengumpulan data
analisis kebutuhan bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang
informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara.
Peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaanpertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan.
Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan
yang sama dan pengumpul data mencatatnya. Dengan wawancara
terstruktur ini pula, peneliti dapat menggunakan beberapa pewawancara
sebagai pengumpul data. Wawancara telah dilakukan terhadap guru kelas
V dan guru IPA SD Negeri Citepus 01 untuk mengumpulkan data
analisis kebutuhan dan memperoleh keterangan lebih lanjut guna
mendapatkan informasi perihal mata pelajaran IPA pada materi
ekosistem dengan metode belajar elektronik menggunakan flipbook.
2. Observasi
Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data analisis
kebutuhan di mana pengumpulan data mengamati secara visual gejala
yang diamati serta menginterpretasikan hasil pengamatan tersebut dalam
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bentuk catatan sehingga validitas data sangat tergantung pada
kemampuan observer (Widoyoko, 2015:36).
Observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai analisis
uji coba produk. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipan.
Observer partisipan merupakan teknik pengamatan dimana peneliti ikut
mengambil bagian dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang
diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan permasalahan yang ada
dalam mata pelajaran IPA di kelas V SD. Observasi dilakukan langsung
dengan mengamati siswa. Indikator instrumen observasi dapat dilihat
pada tabel 3.2.
3. Kuesioner
Angket atau kuesioner dalam penelitian ini digunakan untuk
mengetahui kelayakan produk flipbook. Kelayakan yang dimaksud
adalah kelayakan komponen materi dan komponen media. Angket atau
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada
responden untuk jawabnya (Sugiyono, 2017: 199).
Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang
efisiensi bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang diukur dan tahu apa
yang bisa diharapkan dengan responden. Kuesioner digunakan untuk
menilai kualitas produk yang dikembangkan. Kuesioner diberikan kepada
satu dosen ahli, satu guru kelas V, satu guru IPA, dan siswa kelas V
Sekolah Dasar. Validasi tersebut digunakan oleh peneliti sebagai acuan
untuk penilaian para ahli terhadap kualitas flipbook. Peneliti meminta
untuk menilai kisi-kisi, sehingga digunakan oleh peneliti untuk direvisi.
E. Instrumen Penelitian
Menurut Sugiyono (2017:305), instrumen penelitian adalah suatu
alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam dan sosial yang
diamati. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, wawancara, dan kuesioner. Daftar pertanyaan digunakan untuk
menganalisis kebutuhan siswa terhadap produk pembelajaran berbasis
elektronik flipbook. Kuesioner digunakan untuk validasi flipbook yang
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digunakan peneliti. Validasi digunakan untuk mengetahui kelebihan dan
kekurangan produk berdasarkan saran dan masukan pakar. Variabel yang
digunakan sebagai objek dalam penelitian ini adalah bahan ajar berbasis
elektronik flipbook. Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman
observasi, wawancara, dan kuesioner.
1. Pedoman Wawancara
Pedoman wawancara digunakan oleh peneliti untuk memudahkan
dalam menyusun daftar pertanyaan untuk analisis kebutuhan. Penelitian
ini menggunakan wawancara langsung yaitu pada guru kelas V dan guru
IPA di kelas V SDN Citepus 01. Wawancara ini mengacu pada analisis
kebutuhan yang ada, yaitu bahan ajar elektronik berbasis online flipbook
dengan materi Ekosistem untuk siswa kelas V SD. Pedoman wawancara
ada pada lampiran 1 halaman 80 dan berikut kisi-kisi wawancara analisis
kebutuhan:
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tabel 3.1 Kisi-kisi wawancara guru kelas V
Indikator
No Pertanyaan
Materi yang dianggap sulit oleh siswa
1
Implementasi mata pelajaran IPA
2, 3, 4 dan 5
Minat belajar dan membaca materi
6
siswa saat pandemi covid-19 kelas V
Peran guru dalam menumbuhkan
7
minat belajar siswa kelas V
Yang membuat siswa menjadi
8 dan 9
termotivasi untuk belajar
Media pembelajaran yang disukai
10
siswa
Penyediaan bahan ajar elektronik
11, 12 dan 13
berbasis online
Kesukaan siswa kelas V pada bahan
14
ajar elektronik berbasis online
Pentingnya bahan ajar elektronik
15
berbasis online untuk belajar mandiri
Penerapan flipbook dalam
16, 17 dan 18
pembelajaran mandiri
Penerapan flipbook berisikan mata
19 dan 20
pelajaran IPA di kelas
Respon dan minat siswa dalam
21
penggunaan flipbook
Kebutuhan flipbook
22
Pengembangan flipbook
23
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2. Pedoman Observasi
Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi siswa kelas V dan
juga melihat minat siswa dalam menggunakan produk pembelajaran
berbasis elektronik flipbook. Di bawah ini dipaparkan kisi-kisi observasi,
dan pedoman observasi ada pada lampiran 2 halaman 80 sebagai analisis
kebutuhan:
Tabel 3.2 Kisi-kisi Observasi
No
Indikator
Pertanyaan
Minat belajar dan membaca materi siswa kelas V
1
saat pandemi covid-19
Peran guru dalam menumbuhkan minat belajar dan
2
membaca materi siswa kelas V saat belajar
mandiri
Motivasi siswa saat belajar mandiri pada masa
3
pandemi covid-19
Peran guru dalam menumbuhkan motivasi siswa
4
saat belajar mandiri di rumah
Penyediaan bahan ajar berbasis online dari sekolah
5
untuk siswa saat belajar mandiri
Implementasi mata pelajaran bagi siswa saat belajar
6
mandiri
3. Pedoman Kuesioner
Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui kelayakan produk
melalui uji validasi produk bahan ajar elektronik berbasis online flipbook
yang dikembangkan oleh peneliti. Peneliti menggunakan bentuk
kuesioner yang terstruktur dengan bentuk tanya jawab tertutup, tetapi
dengan menggunakan jawaban alternatif jawaban yang diberikan secara
terbuka. Hal tersebut dikarenakan dalam kuesioner validator dapat
memberikan komentar dan tanggapan. Hasil validasi kuesioner
digunakan sebagai masukan untuk perbaikan produk dan kelayakan
produk bahan ajar elektronik berbasis online flipbook. Rubrik penilaian
uji validasi produk ahli, guru kelas dan guru IPA ada pada lampiran 4
halaman 83. Rubrik penilaian uji validasi produk siswa ada pada
lampiran 5 halaman 86. Berikut tabel kisi-kisi kuesioner uji validasi
produk untuk ahli dan guru:
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No
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

Tabel 3.3 Kisi-kisi Kuesioner Uji Validasi Produk untuk Ahli
dan Guru
Aspek
Indikator
1. Kesesuaian materi flipbook dengan
Kelayakan
kurikulum 2013
Materi
2. Uraian materi tidak menimbulkan
Flipbook
miskonsepsi
1. Kesesuaian kalimat/paragraf berdasarkan
EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)
Bahasa dalam
2. Penyusunan kalimat yang tidak
Flipbook
menimbulkan makna ganda
3. Penggunaan bahasa yang interaktif
1. Penyajian materi sesuai dengan taraf
berpikir siswa
Penyajian
materi
2. Keterkaitan materi IPA mengenai
ekosistem
1. Kesesuaian ukuran huruf dengan layout
flipbook
Huruf
Flipbook
2. Kejelasan (warna dan jenis) huruf dengan
latar belakang dan layout flipbook
Desain
1. Penyusunan layout flipbook
Flipbook
Pengoprasian
1. Kemudahan dalam pengoprasian flipbook
Flipbook
1. Kesesuaian daftar isi dengan halaman
flipbook yang dituju
Konsistensi
2. Penulisan halaman flipbook
1. Kejelasan backsound dalam flipbook
Suara
2. Kejelasan suara video
Keefektifan
1. Fungsi tombol navigasi
Navigasi
Gambar,
1. Kesesuaian penempatan GAV
Animasi, dan
2. Keefektifan GAV dalam flipbook
Video
Uji validasi juga dilakukan kepada siswa untuk menguji apakah

media yang dikembangkan sudah layak atau masih perlu diperbaiki.
Peneliti juga membuat rubrik penilaian uji validasi produk siswa yang
ada pada lampiran 5 halaman 86. Berikut tabel kisi-kisi kuesioner uji
validasi produk untuk siswa:
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Tabel 3.4 Kisi-kisi Kuesioner Uji Validasi Produk untuk siswa
No
Indikator
1
Kemudahan menggunakan flipbook
2
Kejelasan tujuan belajar
3
Kesesuaian materi pelajaran
4
Kesesuaian Bahasa
5
Kelengkapan materi
6
Kejelasan soal
7
Kesesuaian susunan materi
8
Kesesuaian belajar mandiri
9
Keberadaan motivasi belajar
10
Ketepatan ukuran, warna dan jenis huruf
11
Kemudahan navigasi
12
Kesesuaian gambar, animasi, dan video (GAV)
13
Kesesuaian warna
14
Kejelasan teks bacaan
15
Kemudahan belajar
F. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data menurut Sugiyono (2017:334), proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara,
catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami,
dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Data penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif,
dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Data Kualitatif
Menurut Sugiyono (2017:335), analisis data kualitatif adalah
bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,
selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu menjadi hipotesis.
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid
apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa
yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.
Teknik analisis data kualitatif didapatkan dari hasil analisis
kebutuhan mulai dari observasi, wawancara, validasi produk, dan juga uji
coba terbatas yang telah dilakukan. Data kualitatif berupa hasil
wawancara dengan guru kelas. Validasi ahli dilakukan kepada guru kelas
V, guru IPA SD, dan dosen ahli. Komentar dan saran yang dikemukakan
oleh dosen ahli dan guru digunakan oleh peneliti untuk memperbaiki
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produk pengembangan produk bahan ajar elektronik berbasis online
flipbook layak bagi siswa.
2. Data Kuantitatif
Dalam penelitian kuantitatif, untuk mendapat data yang valid,
reliabel dan obyektif, maka penelitian dilakukan dengan menggunakan
instrumen yang valid dan reliabel, dilakukan pada sampel yang
mendekati jumlah populasi dan pengumpulan serta analisis data
dilakukan dengan cara yang benar (Sugiyono, 2017:365).
Data dalam penelitian ini didapatkan hasil validasi yang dilakukan
ahli, guru kelas V dan guru IPA SDN Citepus 01, dan juga siswa kelas V
SDN Citepus 01. Data yang dianalisis peneliti sebagai hasil dari
penelitian kuesioner diubah menjadi data interval.
Langkah awal yang dilakukan yaitu menghitung rata-rata. Rata-rata
penilaian dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Selanjutnya, semua data yang sudah diperoleh pada tiap item
penilaian kemudian dijumlah disebut sebagai skor aktual (X). Skor aktual
yang bersifat kuantitatif ini diubah menjadi nilai kualitatif dengan
berpedoman pada konversi skor untuk mengetahui kelayakan flipbook
yang dikembangkan. Adapun acuan pengubahan skor dapat dilihat pada
tabel 3.6
Tabel 3.5 Konversi Skor Aktual Menjadi Nilai Skala Empat
(Sumber: Djemari. M, 2007:123)
Interval Skor
X ≥ + 1.SBx
+ 1.SBx ˃ X ≥
˃ X ≥ ( – 1.SBx)
X < ( – 1.SBx)

Nilai
A
B
C
D

Kategori
Sangat Layak
Layak
Tidak Layak
Sangat Tidak Layak
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Keterangan:
X = skor empiris
= rerata skor ideal ( (skor tertinggi ideal + skor terendah ideal))
) (skor tertinggi ideal – skor

SBx = simpangan baku skor ideal = (
terendah ideal)

Skor tertinggi ideal = ∑butir kriteria x skor tertinggi
Skor terendah ideal = ∑butir kriteria x skor terendah
Berdasarkan rumus konversi di atas dapat diperoleh data kualitatif
dengan perhitungan data-data kuantitatif tersebut. Penentuan kualitatif
pengembangan ini ditetapkan dengan konversi sebagai berikut:
Diketahui:
Skor maksimal ideal = 4
Skor minimal ideal

=1

Rerata ideal ( )

= (4 + 1) = 2,5

Simpangan baku ideal (SBx) = (4 – 1) = 1,5
Ditanyakan:
Interval skor kategori sangat layak, layak, tidak layak, sangat tidak layak
Jawaban:
Kategori sangat layak = X ≥

+ 1.SBx

= X ≥ 2,5 + (1.1,5)
= X ≥ 2,5 + 1,5
=X≥4
Kategori layak

=

+ 1.SBx ˃ X ≥

= 2,5 + 1.1,5 ˃ X ≥ 2,5
= 2,5 + 1,5 ˃ X ≥ 2,5
= 4 ˃ X ≥ 2,5
Kategori tidak layak =

˃X≥(

– 1.SBx)

= 2,5 ˃ X ≥ (2,5 – 1.1,5)
= 2,5 ˃ X ≥ (2,5 – 1,5)
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= 2,5 ˃ X ≥ 1
Kategori sangat tidak layak

=X <(

– 1.SBx)

= X < (2,5 – 1.1,5)
= X < (2,5 – 1,5)
=X<1
Setelah didapat data-data kuantitatif untuk merubah menjadi data
kualitatif. Skor yang diperoleh dikategorikan berdasarkan kriteria sebagai
berikut:
Tabel 3.6 Konversi Kategori Skor
Interval Skor
≥4
4 ˃ X ≥ 2,5
2,5 ˃ X ≥ 1
<1

Kategori
Sangat Layak
Layak
Tidak Layak
Sangat Tidak Layak

Konversi kategori skor menjadi acuan dalam pengkategorian hasil
rerata yang diperoleh dari penilaian yang dilakukan ahli, guru dan siswa
pada kualitas desain produk bahan ajar elektronik berbasis online
flipbook.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini peneliti membahas tentang hasil dan juga pembahasan dari
penelitian yang telah dilakukan:
A. Hasil Penelitian
Hasil penelitian disajikan secara urut sesuai dengan pertanyaan
penelitian. Hasil penelitian dideskripsikan melewati tiga tahapan yang juga
merupakan bagian dari tahapan desain penelitian yaitu: (a) perancangan awal,
(b) penilaian dan/atau validasi, dan (c) pengujian pengembangan. Tahap
penilaian dan/atau validasi dilakukan oleh dua ahli yaitu satu guru kelas V
dan satu guru mapel IPA. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:
1. Pengembangan Flipbook
a. Perancangan awal
Perancangan awal flipbook disusun dengan membuat format awal
yang disajikan pada tabel 4.1
No
1

2

Komponen
flipbook
Sampul
(cover)
depan
Halaman
muka

3

Isi

4

Sampul
(cover)
belakang

Tabel 4.1 Format awal flipbook
Keterangan
Sampul depan berisi gambar dan tulisan sesuai judul
materi. Pada sampul cover depan juga dicantumkan
nama penyusun dan dosen pembimbing.
Berisi gambar dan tulisan mapel (IPA) dan tulisan
kelas V sebagai identitas bahwa materi tersebut
untuk siswa SD.
Berisi materi kata pengantar, petunjuk penggunaan,
dan pembelajaran tema ekosistem subtema 1.
Ekosistem, 2. Makan dan dimakan, 3. Interaksi antar
makhluk hidup (dengan urutan sesuai dengan daftar
isi)
Sampul belakang berisi tulisan “Selamat Belajar”

Format awal yang telah disusun kemudian diwujudkan menjadi
desain flipbook awal yang secara singkat disajikan pada tabel 4.2 materi
ekosistem:

41
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Tabel 4.2 Desain awal flipbook Materi Ekosistem
No
1

2

Komponen
flipbook
Sampul
(cover)
depan

Halaman
muka

Keterangan
Bagian luar

Berisi gambar dan
tulisan mapel
(IPA) dan tulisan
kelas V sebagai
identitas bahwa
materi tersebut
untuk siswa SD.

Hasil
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3

Isi

Berisi materi kata
pengantar,
petunjuk
penggunaan, KD,
indikator, tujuan
pembelajaran,
muatan
pembelajaran dan
materi mengenai
ekosistem (a)
ekosistem, (b)
komponen
ekosistem, (c)
jenis ekosistem,
soal evaluasi, dan
kunci jawaban

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

4

Sampul
(cover)
belakang

Berikut format awal yang telah disusun kemudian menjadi desain
flipbook yang disajikan pada tabel 4.3 materi kedua makan dan dimakan:
Tabel 4.3 Desain awal flipbook Materi Makan dan Dimakan
No
1

2

Komponen
flipbook
Sampul
(cover)
depan

Keterangan

Halaman
muka

Berisi gambar dan
tulisan mapel
(IPA) dan tulisan
kelas V sebagai
identitas bahwa
materi tersebut
untuk siswa SD.

Bagian luar

Hasil
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3

Isi

Berisi materi kata
pengantar,
petunjuk
penggunaan, KD,
indikator, tujuan
pembelajaran,
muatan
pembelajaran dan
materi mengenai
makan dan
dimakan (a)
pengelompokan
hewan
berdasarkan
makanannya, (b)
interaksi dalam
ekosistem, soal
evaluasi dan
kunci jawaban
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4

Sampul
(cover)
belakang

Berikut format awal yang telah disusun kemudian menjadi desain
flipbook yang disajikan pada tabel 4.4 materi ketiga interaksi makhluk
hidup:
Tabel 4.4 Desain awal flipbook Materi Interaksi Makhluk Hidup
No
1

2

Komponen
flipbook
Sampul
(cover)
depan

Halaman
muka

Keterangan
Bagian luar

Berisi gambar dan
tulisan mapel
(IPA) dan tulisan
kelas V sebagai
identitas bahwa
materi tersebut
untuk siswa SD.

Hasil
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3

Isi

Berisi materi kata
pengantar,
petunjuk
penggunaan, KD,
indikator, tujuan
pembelajaran,
muatan
pembelajaran dan
materi mengenai
ekosistem (a)
ekosistem, (b)
komponen
ekosistem, (c)
jenis ekosistem,
soal evaluasi, dan
kunci jawaban
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4

Sampul
(cover)
belakang

2. Validasi Ahli
Hasil

Flipbook

kemudian

di-upload

di

internet

melalui

https://fliphtml5.com/bookcase/mbyiy dan hasil flipbook di share link
kepada 1 ahli, 1 guru kelas dan 1 guru mapel IPA untuk divalidasikan. Data
validasi yang diberikan oleh 1 ahli, 1 guru kelas dan 1 guru mapel IPA akan
menunjukan kualitas dari flipbook tersebut yang akan diuji cobakan kepada
siswa. Berikut ini merupakan hasil validasi tersebut:
a. Hasil Validasi Ahli Dosen
Tabel penilaian dari dosen ahli yang dapat dilihat pada lampiran 8
halaman 93 bahwa ahli menilai 3 komponen yang ada pada lembar
validasi produk meliputi bahasa dalam flipbook, desain flipbook dan
GAV (gambar, animasi, dan video). Menurut ahli pada bagian
penyusunan layout flipbook akan lebih menarik jika desain isi flipbook
dibuat lebih berwarna. Lalu pada GAV ada gambar yang tulisannya
terlalu kecil sehingga sulit terbaca. Ahli juga memberi saran pada bagian
soal-soal disetiap materi dibuat berbeda supaya lebih bervariasi dan tidak
monoton.
Penilaian ahli aspek kelayakan materi sudah sesuai dengan
kurikulum 2013 dan uraian materi tidak menimbulkan miskonsepsi
mendapatkan skor 4 (sangat layak). Pada aspek bahasa dalam flipbook
kesesuaian kalimat/paragraf berdasarkan EYD sudah sesuai sehingga
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mendapatkan skor 4 (layak) hanya saja pada poin penyusunan kalimat
ada beberapa yang menimbulkan makna ganda mendapatkan skor 3
(layak). Pada aspek penyajian materi sudah sesuai dengan tahap berpikir
siswa, materipun sudah berkaitan dengan mata pelajaran IPA mengenai
ekosistem mendapatkan skor 4 (sangat layak).
Penilaian validasi pada aspek huruf flipbook kejelasan warna, jenis
dan huruf sudah sesuai dengan latar belakang dan layout mendapatkan
skor 4 (sangat layak). Aspek desain flipbook mendapatkan skor 3 (layak)
karena penyusunan layout flipbook kurangnya warna pada desain
permateri sehingga kurang menarik. Aspek pengoprasian flipbook mudah
dilakukan dan dimengerti oleh siswa sehingga mendapatkan skor 4
(sangat layak).
Pada daftar isi dan penulisan halaman flipbook sudah jelas dan
sesuai dengan halaman yang dituju sehingga pada aspek konsistensi
mendapatkan skor 4 (sangat layak). Suara video dan backsound pada
flipbook sudah sangat jelas mendapat skor 4 (sangat layak). Aspek
keefektifan navigasi tidak ada kendala dan tombol navigasi berfungsi
dengan baik mendapatkan skor 4 (sangat layak). Pada aspek GAV
(gambar, audio dan visual) mendapatkan skor 3 (layak) karena pada poin
keefektifan GAV dalam flipbook ada beberapa gambar yang tulisannya
terlalu kecil sehingga sulit terbaca.
Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh ahli, peneliti
menghitung skor rata-rata yang diperoleh. Jumlah skor yang didapat
dalam validasi yang dilakukan ahli adalah 67 dengan hasil rata-rata skor
adalah 3,72. Hal tersebut menandakan bahwa skor rata-rata yang
diperoleh peneliti masuk dalam kategori “sangat layak”. Ahli
menyimpulkan bahwa flipbook IPA tersebut layak untuk digunakan
dengan revisi sesuai saran.
b. Hasil Validasi Guru Kelas V
Berdasarkan tabel penilaian validasi yang dapat dilihat pada
lampiran 9 halaman 97 bahwa guru kelas V memiliki 10 komponen yang
ada pada lembar validasi produk meliputi kelayakan materi flipbook,
bahasa dalam flipbook, penyajian materi, huruf flipbook, desain flipbook,
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pengoprasian flipbook, konsistensi, suara, keefektifan navigasi, dan GAV
(gambar, audio, dan video). Pada kelayakan materi flipbook materi yang
disajikan dalam modul flipbook memiliki Kompetensi Inti (KI),
Kompetensi Dasar (KD), dan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan
tema materi sehingga mendapatkan skor 4 (sangat layak). Pada uraian
materi di dalam flipbook konsep sudah sesuai dengan para ahli (referensi)
skor 4 (sangat layak). Pada bagian komponen bahasa dalam flipbook
hanya ada beberapa kalimat yang belum sesuai dengan EYD.
Penyusunan kalimat tidak menimbulkan banyak makna ganda dan
penggunaan bahasa sudah interaktif sehingga mendapatkan skor 4
(sangat layak). Dalam penyajian materi sudah memenuhi aspek penilaian
yang mencakup C1 sampai C6, materi sesuai dengan tema pembelajaran
IPA mendapat skor 4 (sangat layak).
Pada komponen huruf flipbook ukuran ahli melihat tepat tidak
terlalu besar ataupun terlalu kecil, proporsional dan konsisten skor 3
(layak), huruf pada flipbook jelas dan mudah untuk dibaca mendapat skor
4 (sangat layak). Dalam penyusunan layout flip book mempermudah
siswa, desain yang sederhana, menarik, pemilihan warna sesuai skor 4
(layak). Pengoprasian flipbook mudah digunakan, lancar, dan efisien
mendapat skor 4 (sangat layak). Daftar isi dengan halaman yang dituju
tepat, tombol navigasi berfungsi, dan responsif dalam membuka halaman
mendapat skor 4 (sangat layak). Konsistensi angka halaman ditulis jelas,
berurutan, dan proporsional sehingga mendapatkan skor 4 (sangat layak).
Backsound dalam flipbook memiliki suara jelas, lirih, dan efisien
mendapat skor 4 (sangat layak). Fungsi tombol navigasi berfungsi secara
efektif, akurat, dan responsif dengan skor 4 (sangat layak). Pada petunjuk
penggunaan program penempatan GAV (gambar, audio, dan video)
proporsional dengan teks/paragraf, jelas (tidak tumpang tindih dengan
teks/paragraf) dan efisien (tidak menumpuk pada satu halaman) sehingga
mendapatkan skor 4 (sangat layak). Keaktifan GAV (gambar, audio, dan
video) sesuai dengan tema materi dan informatif dengan skor 4 (sangat
layak).
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Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh guru kelas V,
peneliti menghitung skor rata-rata yang diperoleh. Jumlah skor yang
didapat dalam validasi yang dilakukan guru kelas V adalah 69 dengan
hasil rata-rata adalah 3,83. Hal tersebut menandakan bahwa skor rata-rata
yang diperoleh peneliti masuk dalam kategori ”sangat layak”. Guru kelas
V menyimpulkan bahwa penyusunan flipbook sudah sesuai dengan
materi kelas V, dengan adanya variasi gambar dan warna membuat siswa
menjadi lebih semangat dalam belajar mandiri.
c. Hasil Validasi Guru Mata Pelajaran IPA
Berdasarkan tabel penilaian validasi dapat dilihat pada lampiran 10
halaman 101, bahwa guru mapel IPA memiliki 10 komponen yang ada
pada lembar validasi produk meliputi kelayakan materi flipbook, bahasa
dalam flipbook, penyajian materi, huruf flipbook, desain flipbook,
pengoprasian flipbook, konsistensi, suara, keefektifan navigasi, dan GAV
(gambar, audio, dan video). Penilaian pada bagian kelayakan materi
flipbook sudah sesuai dengan pembelajaran IPA materi ekosistem dengan
skor 4 (sangat layak). Bahasa dalam flipbook mudah dipahami oleh siswa
dan sesuai dengan EYD mendapat skor 4 (sangat layak) dalam
penggunaan kalimat yang cukup sederhana sehingga mudah dimengerti
oleh siswa mendapat skor 3 (layak). Dalam penyajian materi sudah sesuai
dengan taraf berpikir siswa dan ada keterkaitannya dengan mapel IPA
pada sub tema ekosistem sehingga mendapat skor 4 (sangat layak). Huruf
pada flipbook sesuai dengan latar belakang layout dan kejelasan dalam
warna atau jenis hurufnya jelas mendapat skor 4 (sangat layak).
Dalam penilaian guru mapel IPA pada konsistensi sudah sesuai
daftar isi dengan halaman yang dituju dan penulisan halaman flipbook
sudah tepat mendapat skor 4 (sangat layak). Kejelasan suara backsound
dalam flipbook dan video pendukung mendapatkan skor 4 (sangat layak).
Dalam keefektifan fungsi tombol navigasi juga tidak sulit untuk
digunakan skor 4 (sangat layak). Pada bagian GAV (gambar, audio dan
video) penempatannya sudah tepat, isi dari gambar maupun video sesuai
dengan materi mendapat skor 3 (layak) dan keefektifan GAV dalam
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flipbook bervariasi sehingga menarik siswa dalam membaca mendapat
skor 4 (sangat layak).
Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan oleh guru kelas
lima, peneliti menghitung skor rata-rata yang diperoleh. Jumlah skor
yang didapat dalam validasi yang dilakukan guru kelas lima adalah 70
dengan hasil rata-rata adalah 3,89. Hal tersebut menandakan bahwa skor
rata-rata yang diperoleh peneliti masuk dalam kategori “sangat layak”.
Guru kelas lima menyimpulkan bahwa flipbook sudah sangat baik dan
cocok untuk referensi bahan ajar elektronik berbasis online.
3.

Perbaikan Desain
Selain dilakukan penelitian kuantitatif oleh ahli, saran perbaikan
juga diberikan untuk memperbaiki flipbook IPA yang dikembangkan.
Saran perbaikan dijadikan sebagai bahan revisi terhadap produk media.
Adapun perbaikan dan revisi yang dilakukan sebagai berikut:
Tabel 4.5 Revisi dari Ahli
No
Komentar Ahli
Perbaikan Desain
1. Mungkin akan lebih menarik jika Peneliti mengganti warna
desain isi flipbook dibuat lebih
background yang berbeda pada
berwarna
setiap materi supaya lebih
menarik
2. Ada gambar yang tulisannya
Tulisan pada gambar sudah
terlalu kecil sehingga sulit terbaca diperbesar sehingga sudah dapat
terlihat dengan jelas
Berdasarkan masukan yang telah diberikan ahli, peneliti melakukan
perbaikan desain sebagai berikut:
Tabel 4.6 Produk Sebelum dan Sesudah Revisi Flipbook
Sebelum dilakukan perbaikan
Sesudah dilakukan perbaikan
Peneliti mengganti warna desain isi pada setiap materi pembelajaran
pada flipbook.
Materi Ekosistem
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Materi Makan dan Dimakan

Materi Simbiosis

Peneliti menambahkan video singkat mengenai materi pembelajaran
melalui link youtube yang dicantumkan pada halaman awal flipbook.

4.

Uji Pengembangan
Uji coba yang telah dilakukan pada tanggal 27 November 2020
sampai 4 Desember 2020 dengan siswa kelas V SD Negeri Citepus 01.
Pada uji coba produk peneliti mendatangi satu persatu rumah siswa ada
juga beberapa yang berkelompok dan hanya dibatasi 5 siswa, karena
siswa belajar secara mandiri dirumah (daring). Produk yang diujikan
siswa berupa link flipbook yang sudah dibagikan melalui grup kelas dan
sudah digunakan untuk pembelajaran daring yang telah divalidasi oleh
ahli, guru kelas V, dan guru mapel IPA. Setelah divalidasikan kemudian
diperbaiki oleh peneliti guna menyempurnakan kualitas dari flipbook
tersebut. Uji coba ini dilakukan kepada 28 siswa kelas V di SD Negeri
Citepus 01.
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a. Uji lapangan awal
Pengujian pengembangan flipbook IPA pada uji lapangan awal
tidak dilakukan, sehingga revisi pada media hanya dilakukan berdasarkan
saran dari validator ahli.
b. Validasi siswa
Uji validasi siswa sebagai pengguna/user dilakukan kepada 28
siswa, kegiatan uji validasi ini dilakukan di rumah masing-masing siswa.
Ada juga beberapa siswa yang berkumpul bersama dan dibatasi 5-6 siswa
dengan menggunakan protokol kesehatan. Hal tersebut dikarenakan
sedang berlangsungnya masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)
untuk mencegah penyebaran corona Virus 19 di Indonesia. Uji coba
dilakukan selama 35 menit. Kegiatan pertama peneliti bertanya mengenai
kebiasaan membaca materi dan media pembelajaran yang digunakan
untuk membantu pemahaman materi selama belajar di rumah (daring).
Siswa diminta untuk membaca dan memahami materi yang ada di
flipbook yang telah di share link dalam grup kelas.
Setelah kegiatan selesai, siswa mengerjakan latihan soal yang ada
pada flipbook dan tanya jawab terkait materi IPA tentang ekosistem.
Kegiatan selanjutnya siswa diberi angket kuesioner penilaian flipbook
IPA untuk diisi oleh siswa dengan bantuan peneliti atau orang tua yang
mendampingi. Hasil validasi uji coba produk ada pada lampiran 11
halaman 105 dan berikut ini merupakan hasil kuesioner dari 28 siswa
tersebut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Uji Coba Produk
Nama
Rata-rata
Kategori
SO
3,86
Sangat Layak
AY
3,93
Sangat Layak
RI
3,8
Sangat Layak
ITA
3,73
Sangat Layak
FRR
3,86
Sangat Layak
KF
3,8
Sangat Layak
AS
3,8
Sangat Layak
NAP
3,8
Sangat Layak
MNA
4
Sangat Layak
NA
3,8
Sangat Layak
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11 HAF
12 ZA
13 IR
14 FOY
15 MDF
16 RR
17 SN
18 RJ
19 FN
20 SA
21 RFA
22 LU
23 BLA
24 JLP
25 TN
26 KA
27 MAD
28 RN
Jumlah
Rata-rata
Kategori

3,86
4
3,8
3,6
3,53
3,53
3,53
3,4
3,73
3,73
3
3,4
3,6
3,53
3,93
3,86
3,73
3,8
103,94
3,71
Sangat Layak

Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak
Sangat Layak

Berdasarkan hasil rangkuman dari uji coba produk yang telah
dilakukan, hasil uji coba tersebut mendapatkan rata-rata sejumlah 3,71
(sangat layak). Dengan mendapatkan hasil rata-rata sejumlah 3,71
(sangat layak) maka flipbook IPA dengan materi Ekosistem layak sebagai
bahan ajar elektronik berbasis online bagi sekolah dan siswa kelas lima.

5.

Kualitas Flipbook yang dikembangkan
Kualitas flipbook IPA yang dikembangkan oleh peneliti dapat
dilihat kualitas produknya berdasarkan hasil validasi yang telah
dilakukan oleh validator. Berikut ini akan dipaparkan tabel hasil
rekapitulasi dari validasi ahli, guru mapel, dan guru kelas V adalah
sebagai berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
64

No
1
2
3

Tabel 4.8 Hasil Rekap Validator
Validasi
Skor
Kategori
Ahli
3,72
Sangat Layak
Guru Mapel IPA
3,89
Sangat Layak
Guru kelas V
3,83
Sangat Layak
Rata-rata
3,82
Sangat Layak
Dilihat dari tabel diatas bahwa dari hasil validasi ahli dosen

memperoleh skor 3,72 dengan kategori “sangat layak”, hasil validasi dari
guru mata pelajaran IPA mendapatkan skor 3,89 dengan kategori “sangat
layak”, dan hasil validasi dari guru kelas V adalah 3,83 dengan kategori
“sangat layak”. Skor tersebut menyimpulkan bahwa bahan ajar elektronik
berbasis online flipbook yang dibuat oleh peneliti berkualitas “sangat
layak” sehingga dapat diuji cobakan kepada 28 siswa di SDN Citepus 01.
Berikut juga dipaparkan tabel hasil rekapitulasi dari uji coba oleh
siswa adalah sebagai berikut:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Tabel 4.9 Hasil Nilai Uji Coba Produk
Validator Uji Coba
Skor
Kategori
SO
3,86
Sangat Layak
AY
3,93
Sangat Layak
RI
3,8
Sangat Layak
ITA
3,73
Sangat Layak
FRR
3,86
Sangat Layak
KF
3,8
Sangat Layak
AS
3,8
Sangat Layak
NAP
3,8
Sangat Layak
MNA
4
Sangat Layak
NA
3,8
Sangat Layak
HAF
3,86
Sangat Layak
ZA
4
Sangat Layak
IR
3,8
Sangat Layak
FOY
3,6
Sangat Layak
MDF
3,53
Sangat Layak
RR
3,53
Sangat Layak
SN
3,53
Sangat Layak
RJ
3,4
Sangat Layak
FN
3,73
Sangat Layak
SA
3,73
Sangat Layak
RFA
3
Sangat Layak
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22 LU
23 BLA
24 JLP
25 TN
26 KA
27 MAD
28 RN
Jumlah
Rata-rata
Kategori

3,4
Sangat Layak
3,6
Sangat Layak
3,53
Sangat Layak
3,93
Sangat Layak
3,86
Sangat Layak
3,73
Sangat Layak
3,8
Sangat Layak
103,94
3,71
Sangat Layak

Hasil uji coba yang telah dilakukan kepada 28 siswa kelas V di SD
Negeri 01 Citepus didapatkan nilai rata-rata 3,71 dengan kategori “sangat
layak”. Hal tersebut ditunjukan dengan beberapa aspek diantaranya
adalah flipbook ini memberikan dampak positif terhadap siswa, dan
flipbook didominasi oleh gambar, animasi, video, dan audio menarik, dan
soal-soal yang bervariasi. Sedangkan aspek lain yang mendukung hasil
penilaian adalah dengan adanya komentar dari 28 siswa yang akan
ditunjukan dalam tabel berikut:
Tabel 4.10 Komentar yang diberikan siswa sebagai validator uji
coba
NO

Siswa

Komentar

1
2
3
4
5
6
7
8
9

SO
AY
RI
ITA
FRR
KF
AS
NAP
MNA

10

NA

11

HAF

12
13
14
15
16

ZA
IR
FOY
MDF
RR

Flipbook banyak gambarnya
Menjadi ingin belajar terus
Sudah sangat baik, untuk belajar menjadi mudah
Gambar dan materi lengkap
Ada soal untuk latihan
Animasinya menarik, teks bacaan mudah dipahami
Bisa untuk belajar
Gambarnya menarik dan mudah dipahami dan videonya bagus
Gambar menarik dan mudah dipahami
Mudah memahami materi, gambarnya menarik, ada soal untuk
latihan
Gambarnya menarik, bagus, mudah dipahami, bisa buat belajar,
animasi mudah dipelajari
Materinya menarik dan mudah dipahami
Gambarnya menarik
Menarik dan jelas untuk belajar
Baik untuk belajar
Gambar menarik
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

SN
RJ
FN
SA
RFA
LU
BLA
JLP
TN
KA
MAD

28

RN

Baik untuk belajar
Flipbook membuat aku senang belajar
Gambarnya menarik
Menarik dan baik untuk belajar
Gambarnya bagus
Gambarnya menarik dan materi mudah dipahami
Flipbook nya bagus, berwarna dan mudah dipahami
Tidak harus mendownload dan materi mudah dipahami
Gambar dan tulisannya jelas
Jadi lebih senang belajar
Flipbook mudah digunakan
Tidak harus mendownload aplikasi, banyak soal-soal sehingga
menjadi lebih senang membuka pelajaran

Sedangkan pada bagian penilaian kualitas dari flipbook didapatkan
dari penggabungan rata-rata nilai dan juga uji coba yang telah dilakukan.
Penggabungan kedua rata-rata nilai tersebut akan disajikan dalam bentuk
tabel berikut:
Validator
Ahli Dosen
Guru Mapel IPA
Guru Kelas V
Uji Coba Produk
Jumlah
Rata-rata
Kategori

Tabel 4.11 Kualitas Flipbook
Rata-rata
3,72
3,89
3,83
3,71
15.15
3,78
Sangat Layak

Berdasarkan hasil total rata-rata yaitu 3,78 yang masuk dalam
kriteria “sangat layak”. Hal itu ditunjukan dengan beberapa aspek yang
menunjukan bahwa flipbook IPA ini termasuk dalam kategori “sangat
layak”, beberapa aspek yang mendukung hal tersebut adalah kelayakan
materi pada flipbook yang mudah dipahami oleh siswa, desain,
pengoprasian, gambar dan animasi, audio dan video pada flipbook yang
menarik minat belajar siswa.
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B. Pembahasan
1) Spesifikasi

Pengembangan

Produk

“Flipbook

IPA

Materi

Ekosistem” dari penelitian ini adalah:
Berdasarkan

tujuan

penelitian

bahwa

penelitian

ini

mengembangkan produk dalam bentuk perangkat lunak (software)
dimana dapat digunakan sebagai media pembelajaran atau bahan ajar
yang menarik. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan yaitu
bahan ajar berupa halaman web yang diakses dengan penjelajah web
internet (browser) secara online. Mengakses secara online dapat
menggunakan kode QR maupun Link dan juga dapat diakses secara
offline dengan cara mendownloadnya terlebih dahulu. Flipbook juga
dapat diakses secara offline dengan laptop, komputer, HP, atau e-mobile
lainnya dengan cara export ke format HTML LocalHost, EXE dan MAC
APP. Tampilan antar muka dapat potraits maupun landscape yang
sederhana dan menarik sehingga mudah digunakan serta bersifat
responsive dan dapat menyesuikan rasio layar smartphone (alat
elektronik yang digunakan).
Keistimewaan dari Flipbook berbasis android dengan media yang
lain flipbook merupakan aplikasi software dirancang untuk mengkonversi
file PDF ke halaman bolak-balik publikasi digital. Flipbook dapat
menyisipkan gambar, grafik, suara, animasi dan link. Inilah yang
membuatnya dapat menarik bagi siswa. Setelah e-book dari flipbook
selesai, peneliti mengirim link atau kode QR yang nanti nya akan dapat
diakses oleh siswa dengan smartphone nya masing-masing, inilah
keistimewaan dari flipbook dibandingkan dengan media yang lain. Siswa
dapat mudah tertarik untuk belajar, bukan hanya diruang kelas, tetapi
diluar lingkungan sekolah, efisen, tidak bosan, tampilan yang menarik,
siswa memiliki pengalaman dari madia, baik untuk belajar mandiri,
sedangkan media lain untuk pembelajaran hanya terfokus pada buku
paket/pdf dan pembelajaran tidak dikembangkan dengan teknologi,
pembelajaran menjadi bosan dan kaku.
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2) Prosedur

Pengembangan

Produk

“Flipbook

IPA

Materi

Ekosistem”
Penelitian pengembangan ini dilakukan menggunakan langkahlangkah pengembangan dari Thiagarajan (dalam Trianto, 2009:189) ada 4
tahap pengembangan yang disebut 4-D (Four-D Models). Hal yang
dilakukan penelitian ini adalah melakukan analisis kebutuhan. Analisis
kebutuhan dilakukan oleh peneliti dengan observasi dilakukan secara
daring dan luring dan wawancara kepada guru kelas V untuk mendapat
informasi terkait bahan ajar elektronik berbasis online yang ada di
sekolah sebagai hasil analisis kebutuhan.
Dalam

pengembangannya

peneliti

menggunakan

4

tahap

berdasarkan teori pengembangan dari Thiagarajan (dalam Trianto,
2009:189). Keempat tahap tersebut akan dibahas di bawah ini:

1. Tahap Define (pendefinisian)
Dalam tahap ini ada lima kegiatan yang meliputi analisis
permasalahan, peneliti mencari informasi di SD Negeri Citepus 01
tentang permasalahan yang terjadi terutama dalam penggunaan bahan
ajar elektronik berbasis online untuk belajar secara mandiri selama
pandemi covid-19. Pencarian informasi dilakukan peneliti dengan cara
melakukan observasi secara langsung dan daring, dan wawancara
terhadap guru kelas V. Kedua analisis siswa, pada kegiatan ini
mempelajari karakteristik siswa, kemampuan, dan pengalaman siswa di
sekolah ataupun saat pembelajaran daring yang akan dijadikan sebagai
acuan dalam menentukan modul elektronik berbasis online yang sesuai.
Ketiga analisis tugas, dalam kegiatan ini merupakan prosedur untuk
menentukan isi materi ajar secara garis besar, analisis tugas dilakukan
peneliti untuk menentukan isi dan kompetensi yang harus dicapai dalam
pembelajaran IPA menggunakan flipbook. Penyusunan flipbook ini
mengacu pada kurikulum 2013 pada materi ekosistem. Keempat analisis
konsep, pada kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep
penting yang harus dikuasai siswa. Konsep-konsep pada salah satu KD
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saling dikaitkan dengan konsep-konsep pada KD lainnya kemudian
disusun ke dalam sebuah peta konsep. Peta konsep yang digunakan
sebagai dasar dalam menyusun tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir
analisis tujuan pembelajaran, pada tahap ini bertujuan agar siswa setelah
melakukan pembelajaran menggunakan flipbook dapat mencapai
kompetensi yang telah ditentukan.

2. Tahap Design (perancangan),
Dalam tahap ini kegiatannya meliputi penyusunan instrumen, pada
tahap kegiatan ini peneliti menyusun instrumen yang bertujuan untuk
menilai kelayakan produk flipbook IPA. Instrumen yang dibuat yaitu
instrumen wawancara, instrumen observasi, dan instrumen validasi
produk. Kedua pemilihan bahan ajar, pada pemilihan bahan ajar
disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di SD kelas V dari
hasil analisis kebutuhan. Ketiga pemilihan format, pada tahap ini
pemilihan format disesuaikan dengan mata pelajaran IPA khususnya
pada materi ekosistem. Dan yang terakhir rancangan awal, pada tahap
rancangan awal dihasilkan flipbook IPA yang kemudian dikonsultasikan
kepada dosen pembimbing. Rancangan awal flipbook IPA mencakup
beberapa tahapan yang pertama background dan judul pada flipbook,
judul yang ada pada bagian halaman depan menggambarkan materi IPA
yaitu pada bab ekosistem. Untuk background ditambahkan animasi yang
menarik, halaman awal pada flipbook didesain seperti rak buku yang
didalamnya ada beberapa sub bab-sub bab ekosistem. Petunjuk belajar,
pada petunjuk belajar berisi deskripsi cara menggunakan flipbook IPA.
Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator, pemilihan kompetensi dasar
akan menentukan indikator pembelajaran pada flipbook IPA yang akan
dikembangkan. Peta konsep, pembuatan peta konsep bertujuan agar
siswa lebih mudah mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran pada
flipbook IPA. Kegiatan pembelajaran, kegiatan pembelajaran berisi
semua kegiatan yang berhubungan dengan materi ekosistem yang ada
pada flipbook IPA. Yang terakhir adalah gambar, animasi, dan video
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(GAV), ini bertujuan untuk mempermudah siswa dalam memahami
materi yang ada pada flipbook IPA

3. Tahap Develop (pengembangan)
Tujuan dari tahap ini adalah untuk menghasilkan produk akhir
flipbook IPA yang layak digunakan. Adapun langkah yang dilakukan
adalah sebagai berikut: konsultasi, hasil pengembangan dirancang dan
dibuat oleh peneliti dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen
pembimbing 1 sebelum masuk ke validasi dosen ahli dan guru kelas/IPA.
Lalu produk yang sudah dikonsultasikan akan memperoleh masukan
saran dan kritik yang menjadi bekal bagi peneliti untuk merevisi produk.
Selanjutnya validasi dosen ahli, guru kelas, dan guru IPA. Pada tahap
pengembangan ini produk yang dikembangkan di validasi oleh dosen
ahli, guru kelas, dan guru IPA untuk mengetahui kelayakan flipbook IPA
yang dikembangkan oleh peneliti sebelum digunakan untuk uji coba
lapangan. Hasil validasi ahli, guru kelas, dan guru IPA sebagai bahan
revisi supaya flipbook IPA yang dikembangkan akan lebih baik lagi
dengan kritik dan saran dari dosen ahli, guru kelas, dan guru IPA. Yang
terakhir adalah uji coba pengembangan, uji coba dilakukan dikelas V
Sekolah Dasar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan apakah
flipbook IPA yang dikembangkan sudah layak untuk belajar siswa.
Prosedur pelaksanaan uji coba lapangan ini adalah sebagai berikut:
menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya uji coba kepada siswa,
meminta siswa untuk mengikuti proses pembelajaran dan melakukan
kegiatan pembelajaran yang telah tertera di dalam flipbook IPA, dan
meminta siswa untuk mengisi angket respon untuk mengetahui respon
siswa terhadap flipbook IPA yang digunakan dalam pembelajaran.

4. Tahap Penyebaran (Disseminate)
Bahan ajar elektronik berbasis online flipbook ini telah disebarkan
pada skala yang lebih luas yaitu di SDN Citepus 02. Dari hasil
implementasi produk di SDN Citepus 02 peneliti memperoleh
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saran/masukan terkait produk yang sudah dikembangkan yaitu supaya
tidak hanya terfokus pada materi ekosistem saja tetapi bisa dibuat untuk
KD yang lainya. Untuk kalimat/paragraf sesuai EYD kalimatnya mudah
dipahami oleh siswa dan penyusunan kalimat yang tidak menimbulkan
makna ganda. Terdapat beberapa gambar, audio dan visual menambah
kesan menarik bagi penggunanya. Kejelasan warna dan jenis huruf
dengan latar belakang dan layout flipbook terlihat jelas, mudah untuk
dibaca, dan variatif. Penyusunan layout menarik, pemilihan warna antara
tulisan, gambar dan background sudah proposional dan variatif. Dalam
pengoprasian flipbook mudah digunakan, lancar, dan efisien. Backsound
dalam flipbook memiliki suara yang jelas dan efisiensi tidak bermacammacam sehingga pembaca lebih nyaman dan bisa berkonsentrasi tidak
terganggu dengan macam-macam backsound nya. Hasil wawancara tidak
terstruktur mengenai penilaian flipbook yang dikembangkan oleh peneliti
dapat dilihat pada lampiran 3 halaman 86.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan
peneliti menunjukan bahwa guru kelas V membutuhkan bahan ajar
elektronik berbasis online untuk menunjang pemahaman siswa dalam
memahami materi pelajaran khususnya IPA materi ekosistem terutama
pada saat pembelajaran secara mandiri (daring). Adanya flipbook ini juga
dapat membantu menumbuhkan minat siswa untuk belajar dan membaca
materi. Minat baca siswa kelas V belum maksimal, karena sebagian
siswa merasa bosan jika membaca hanya dengan buku saja, namun akan
lebih baik jika menggunakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif
dan menyenangkan agar siswa lebih antusias untuk membaca materi.
Karena saat pembelajaran mandiri (daring) siswa hanya diberi materi
pembelajaran berupa buku paket dan tugas-tugas saja belum adanya
media berbasis elektronik sebagai penunjang pembelajaran.
Observasi dilakukan untuk melihat ketersediaan bahan ajar
elektronik berbasis online, juga penerapan mata pelajaran saat daring.
Bahan ajar elektronik berbasis online flipbook diperlukan di SD N
Citepus 01, karena di SD N Citepus 01 khususnya kelas V hanya
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menggunakan pdf dan power point sehingga siswa mudah bosan dan
kurang tertarik. Dari hasil pengamatan didapatkan bahwa siswa kelas V
memiliki antusias yang baik dalam belajar dan membaca materi, tetapi
terkadang perlu perintah dari guru. Beberapa guru memberikan buku
bergambar saat daring dan menggunakan YouTube sebagai video
pendukung. Dari analisis kebutuhan yang telah dilakukan, peneliti akan
melakukan penelitian pengembangan bahan ajar elektronik berbasis
online menggunakan flipbook untuk siswa kelas V SD.
Isi yang ada dalam bahan ajar elektronik berbasis online flipbook
tersebut memuat mata pelajaran IPA khususnya materi Ekosistem yang
sesuai dengan buku tema. Sub tema yang ada pada flipbook antara lain
sub tema 1 tentang komponen ekosistem yang (biotik dan abiotik), sub
tema 2 hubungan makhluk hidup dalam ekosistem (interaksi antar
makhluk hidup), dan sub tema yang ke 3 memelihara ekosistem
(klasifikasi hewan dan keseimbangan ekosistem). Pada akhir setiap sub
bab ditambahkan soal-soal latihan untuk mengukur seberapa besar
pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari.
3) Kualitas Produk “Flipbook IPA Materi Ekosistem”
Setelah melakukan validasi produk bahan ajar elektronik berbasis
online flipbook peneliti telah memiliki beberapa skor yang dibutuhkan
dalam penelitian ini. Selanjutnya, skor tersebut akan menjadi skor akhir
dari produk yang dibuat dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil
validasi produk bahan ajar elektronik berbasis online flipbook yang
didapat dari validator dosen, guru kelas V, guru IPA dan 28 siswa kelas
V SDN Citepus 01.
Dilihat dari tabel 4.8 bahwa dari hasil validasi ahli dosen
memperoleh skor 3,72 dengan kategori “sangat layak”, hasil validasi dari
guru IPA memperoleh skor 3,89 dengan kategori “sangat layak”, dan
hasil validasi dari guru kelas V yaitu 3,83 dengan kategori “sangat
layak”. Pada tabel 4.11 dapat dilihat hasil validasi dari 28 siswa kelas V
SDN Citepus 01 memperoleh skor 3,71 dengan kategori “sabgat layak”.
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Dari hasil validasi ahli dosen, guru IPA, guru kelas V, dan 28 siswa kelas
V mendapatkan rata-rata 3,76 dengan kategori “sangat layak”. Skor
tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar elektronik berbasis online
flipbook yang dibuat oleh peneliti sudah sangat layak digunakan.
Kategori ini didapat oleh peneliti karena bahan ajar elektronik
berbasis online flipbook yang dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan siswa. Menggunakan bahasa yang mudah
dipahami dan sesuai EYD, memakai kombinasi ukuran, warna, jenis
huruf, dan beberapa animasi yang disukai siswa-siswi, mudah untuk
digunakan dan terjangkau. Beberapa aspek menentukan kualitas dari
bahan ajar berbasis elektronik flipbook yang dikemukakan oleh Niven
(dalam Yamasari, 2010) suatu media dapat dikatakan baik jika memenuhi
aspek-aspek kualitas antara lain validitas, kepraktisan, dan keefektifan.
Didalam aspek validasi menurut Niven (dalam Yamasari, 2010) dapat
mencakup aspek format, isi, dan bahasa. Sehingga flipbook yang sudah
dibuat divalidasikan dengan menggunakan 5 aspek yang terdiri dari
aspek format, isi, bahasa, kepraktisan, dan efektif. Aspek format
mengacu pada tampilan flipbook secara keseluruhan, aspek isi mengacu
pada konten yang terdapat dalam flipbook, aspek bahasa mengacu pada
penggunaan bahasa dan tata tulis yang sesuai dengan kaidah EYD, aspek
praktis mengacu pada kepraktisan pengguna flipbook, dan aspek efektif
mengacu pada keefektifan flipbook dalam penggunaannya. Dalam
penelitian ini sudah ada lima aspek yang ada pada instrumen validasi dan
mendapatkan hasil yang “layak” untuk digunakan.
Dengan adanya hal itu, maka kualitas flipbook IPA yang
dikembangkan peneliti sudah layak digunakan sebagai bahan ajar
elektronik berbasis online siswa kelas V SD dan dapat dikembangkan
pada skala yang lebih luas misalnya di kelas lain, di sekolah lain, dan
oleh guru lain.
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BAB V
PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan,
keterbatasan peneliti, dan saran.

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan dapat disimpulkan
sebagai berikut:
1.

Spesifikasi produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah produk
dapat digunakan sebagai referensi sumber belajar siswa, produk berupa
flipbook yang disertai gambar, audio, dan visual. Produk flipbook
dilengkapi dengan berbagai macam-macam soal sesuai sub tema, dan
flipbook memiliki bagian-bagian utama seperti halaman judul, kata
pengantar, pendahuluan, KI/KD/tujuan pembelajaran, latihan soal, dan
sumber bacaan.

2.

Flipbook IPA yang dikembangkan oleh peneliti ini merupakan penelitian
Reseach and Development (R&D). Peneliti menggunakan 4 tahap model
pengembangan dan penelitian dari Thiagarajan. Adapun ke 4 tahap yang
dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Define (pendefinisian)
dalam tahap ini terdiri dari analisis awal, analisis siswa, dan spesifikasi
tujuan. Tahap yang kedua Design (perancangan) dalam tahap ini terdiri
dari penyusunan instrumen, pemilihan media, dan pemilihan format.
Tahap ketiga Develop (pengembangan) dalam tahap ini terdiri dari
rancangan awal, validasi ahli, dan uji pengembangan. Disseminate
(penyebaran) pada tahap yang terakhir ini terdiri dari uji validasi terhadap
siswa dan penyebaran produk.

3.

Kualitas dari flipbook IPA yang dikembangkan oleh peneliti ditentukan
berdasarkan uji validasi yang telah dilakukan oleh ahli, guru kelas V dan
guru IPA. Dalam penilaiannya, skor rata-rata yang didapatkan dari ahli
yaitu 3,72 (sangat layak). Penilaian flipbook IPA dari guru kelas V adalah
3,83 (sangat layak). Hasil dari guru IPA dengan rata-rata 3,89 (sangat
74
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layak). Hasil uji coba produk yang telah dilakukan oleh peneliti kepada
dua puluh delapan siswa mendapatkan skor rata-rata 3,71 (sangat layak).
Rata-rata keseluruhan kualitas flipbook IPA adalah 3,76 (sangat layak), hal
tersebut menunjukkan bahwa flipbook IPA untuk SD kelas V sangat layak
untuk digunakan di kelas maupun saat belajar mandiri sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan.
B. Keterbatasan Penelitian
Pengembangan flipbook IPA ini dalam pengembangannya memiliki
beberapa keterbatasan, diantaranya adalah:
1. Penggunaan toolbar flipbook masih ada beberapa yang harus membayar
dan langganan, sehingga pada toolbar video harus membuatnya sendiri
melalui youtube dan link dicantumkan dalam halaman flipbook.
2. Jaringan

internet

yang dimiliki

setiap siswa berbeda, sehingga

menghambat kelancaran saat belajar.

C. Saran
Saran yang dapat peneliti berikan pada penelitian dan pengembangan
ini adalah sebagai berikut:
1. Apabila toolbar pada flipbook yang digunakan masih berbayar, sebaiknya
membuat secara manual lalu di lampirkan pada home page flipbook atau
dicantumkan pada profil sehingga dapat dibuka oleh pembaca.
2. Mencari jaringan internet untuk mendownload bahan ajar supaya bisa
digunakan secara offline.
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Lampiran 1
No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pedoman Observasi Guru Kelas
Pernyataan
Ya Tidak
Siswa kelas V memiliki
antusias yang besar
dalam belajar dan
membaca materi saat
belajar di rumah
Guru ikut berperan dalam
menumbuhkan minat
dalam belajar dan
membaca materi saat
belajar di rumah
Adanya motivasi siswa
saat belajar mandiri di
rumah
Guru berperan dalam
menumbuhkan motivasi
siswa saat belajar
mandiri di rumah
Adanya bahan ajar online
dari sekolah untuk siswa
saat belajar mandiri
Pentingnya bahan ajar
online untuk belajar
mandiri saat pandemi
covid-19
Adanya kesulitan dalam
memahami materi saat
siswa belajar mandiri
Adakah strategi untuk
mengatasi kesulitan
siswa dalam memahami
materi saat siswa belajar
mandiri

Deskripsi
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Lampiran 2
Pedoman Wawancara Guru Kelas V
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

Pedoman Wawancara Guru
Materi apa yang dianggap sulit oleh siswa saat belajar dirumah?
Bagaimana pembelajaran mengenai IPA di kelas V?
Apa saja materi-materi IPA yang seringkali dianggap sulit oleh
siswa?
Mengapa materi tersebut dianggap sulit?
Bagaimana strategi yang selama ini guru lakukan untuk
mengatasi masalah tersebut?
Bagaimana minat siswa kelas V belajar dan membaca materi
siswa saat pandemi covid-19?
Bagaimana peran serta guru dalam menumbuhkan minat
belajar dan membaca materi siswa saat pandemi covid-19?
Apa yang membuat siswa menjadi termotivasi untuk belajar?
Bagaimana peran serta guru dalam menumbuhkan motivasi
untuk belajar mandiri?
Apa media pembelajaran yang disukai siswa untuk saat ini?
Apakah SD memiliki bahan ajar berbasis online?
Apakah bapak/ibu guru pernah mengajarkan pembelajaran
menggunakan media berbasis online?
Apa saja media berbasis online yang sering digunakan untuk
pembelajaran?
Apakah siswa kelas V menyukai media pembelajaran berbasis
online?
Menurut bapak/ibu guru apa pentingnya menggunakan bahan
ajar berbasis online untuk menyampaikan pembelajaran untuk
saat ini?
Apakah bapak/ibu pernah mencoba menggunakan flipbook
sebagai bahan ajar berbasis online?
Menurut bapak/ibu guru apa fungsi dari bahan ajar berbasis
flipbook?
Apakah siswa kelas V pernah diajarkan mengenai pelajaran
IPA di kelas dengan menggunakan flipbook?
Apabila iya, apakah anak lebih mudah untuk memahami
pelajaran dengan penyampaian secara lisan ataukah dengan
menggunakan bahan ajar berbasis online tersebut?
Apakah dengan menggunakan bahan ajar flipbook dapat
mempermudah bapak/ibu dalam menyampaikan materi
pembelajaran jarak jauh?
Bagaimana respon dan minat siswa saat pembelajaran dengan
menggunakan bahan ajar flipbook?
Menurut bapak/ibu guru apakah perlu pembelajaran dengan
menggunakan bahan ajar flipbook itu?
Jika perlu, bagian apakah yang harus di kembangkan, misalnya
(dalam konteks materi pembelajaran ataukah dari segi isi
maupun kualitas) dari bahan ajar flipbook tersebut?
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Lampiran 3
Rangkuman Hasil Wawancara dengan Guru SDN Citepus 02
Pada flipbook yang disajikan memiliki kompetensi inti (KI), kompetensi
dasar (KD), dan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan tema materi
sehingga pembaca mengetahui apa yang akan dipelajari. Uraian materi
didalam flipbook memiliki konsep yang sudah sesuai dengan para ahli dan
juga sudah dicantumkan referensinya. Kalimat/paragraf yang ada di flipbook
sudah sesuai EYD, kalimatnya mudah dipahami oleh siswa, dan penyusunan
kalimat yang tidak menimbulkan makna ganda. Pada bagian flipbook ukuran
huruf sudah tepat, porposional, dan konsisten. Kejelasan warna dan jenis
huruf dengan latar belakang dan layout flipbook terlihat jelas, mudah untuk
dibaca, dan variatif. Penyusunan layout menarik, pemilihan warna antara
tulisan, gambar dan background sudah proposional dan variatif. Dalam
pengoprasian flipbook mudah digunakan, lancar, dan efisien. Backsound
dalam flipbook memiliki suara yang jelas dan efisiensi tidak bermacammacam sehingga pembaca lebih nyaman dan bisa berkonsentrasi tidak
terganggu dengan macam-macam backsound nya. Penulisan halaman pada
flipbook sudah jelas dan angka halaman ditulis dengan jelas, berurutan,
halaman yang dituju tepat, tombol navigasi berfungsi, dan responsif dalam
kecepatan membuka halaman. Kejelasan suara pada video tidak tumpang
tindih dengan backsound flipbook mudah dipahami, dan sesuai dengan video
yang ditampilkan. Tombol navigasi pada flipbook sudah berfungsi secara
efektif, akurat, dan responsif. Penempatan gambar audio visual (GAV) sudah
proporsional dengan teks dan paragraf, cukup jelas tidak tumpang tindih
dengan teks dan paragraf, dan efisiensi tidak menumpuk pada satu halaman,
GAV juga sudah sesuai dengan isi materi, efisien, dan informatif. Dari hasil
wawancara tidak terstruktur ini, maka guru-guru di SDN Citepus 02 akan
mengembangkan dan menggunakan bahan ajar flipbook ini sebagai
pendukung siswa saat belajar dirumah (daring). Sebagai sarannya, alangkah
baiknya jika materi pelajaran yang ada di flipbook bisa ditambahkan mata
pelajaran yang lainnya supaya lebih lengkap.
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Lampiran 4
Rubrik Penilaian Uji Validasi Produk Ahli, Guru Kelas V dan Guru
IPA
No.
Indikator
Nilai
Penjabaran Indikator
1.
Kesesuaian materi
SB
Jika materi yang disajikan dalam
filpbook dengan
modul flipbook memiliki Kompetensi
kurikulum 2013
Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD),
dan tujuan pembelajaran yang
berkaitan dengan tema materi
B
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
TB
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
STB Jika tidak terdapat aspek dalam
penilaian
2.
Uraian materi tidak
SB
Jika didalam modul flipbook semua
menimbulkan
konsep sudah sesuai dengan para ahli
miskonsepsi
(referensi)
B
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
TB
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
STB Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
3.
Kesesuaian
SB
Jika semua kalimat/paragraf yang
kalimat/paragraf
ada dimodul flipbook sudah sesuai
berdasarkan EYD
EYD
(Ejaan Yang
B
Jika 1-20 kalimat yang tidak sesuai
Disempurnakan)
dengan EYD
TB
Jika 21-50 kalimat yang tidak sesuai
dengan EYD
STB Jika >50 kalimat yang tidak sesuai
dengan EYD
4.
Penyusunan
SB
Jika semua aspek penilaian yang
kalimat yang tidak
dikembangkan sesuai indicator
menimbulkan
B
Jika terdapat 1-10 kalimat yang
makna ganda
menimbulkan makna ganda
TB
Jika terdapat 11-20 kalimat yang
menimbulkan makna ganda
STB Jika terdapat >20 kalimat yang
menimbulkan makna ganda
5.
Penggunaan bahasa
SB
Jika bahasa yang digunakan objektif,
yang interaktif
lugas, dan komunikatif
B
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
TB
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
STB Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
6.
Penyajian materi
SB
Jika semua aspek penilaian
sesuai dengan taraf
mencakupi C1-C6
berpikir siswa
B
Jika hanya C1-C4
TB
Jika hanya C1-C2
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STB
7.

8.

9.

10.

Keterkaitan materi
IPA mengenai
ekosistem

Kesesuaian ukuran
huruf dengan
layout flipbook

Kejelasan (warna
dan jenis) huruf
dengan latar
belakang dan
layout flipbook
Penyusunan layout
flipbook

SB
B
TB
STB
SB
B
TB
STB
SB
B
TB
STB
SB

B
TB
STB
11.

12.

Kemudahan dalam
pengoprasian
flipbook

Kesesuaian daftar
isi dengan halaman
yang dituju

SB
B
TB
STB
SB

B
TB
STB
13.

Penulisan halaman
flipbook jelas

SB
B
TB
STB

Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika materi ekosistem sesuai dengan
tema pembelajaran IPA
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika materi tidak sesuai dengan tema
pembelajaran IPA
Jika ukuran huruf tepat, porposional,
dan konsisten
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika huruf terlihat jelas, mudah untuk
dibaca, dan variatif
Jika hanya terdapat 2 aspek
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika penyusunan layout menarik,
proposional (pemilihan warna), dan
variatif
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika flipbook mudah digunakan,
lancar, dan efisien
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika halaman yang dituju tepat,
tombol navigasi berfungsi, dan
responsif (kecepatan membuka
halaman)
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya ada 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika angka halaman ditulis dengan
jelas, berurutan, dan proposional
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
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14.

15.

Kejelasan
backsound dalam
flipbook

Kejelasan suara
video

SB
B
TB
STB
SB

B
TB
STB
16.

Fungsi tombol
navigasi

SB
B
TB
STB

17.

Petunjuk
penggunaan
program

SB

B
TB
STB
18.

Keaktifan GAV
dalam flipbook

SB
B
TB
STB

Jika backsound memiliki suara yang
jelas, lirih, dan efisiensi
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek dalam
penilaian
Jika tidak ada dalam aspek penilaian
Jika suara video jelas (tidak tumpang
tindih dengan backsound flipbook
mudah dipahami, dan sesuai dengan
video yang ditampilkan
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika tombol navigasi berfungsi
secara efektif, akurat, dan responsif
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika penempatan GAV prporsional
dengan teks/paragraf, jelas (tidak
tumpang tindih dengan
teks/paragraf), dan efisiensi (tidak
menumpuk pada satu halaman)
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika GAV sesuai dengan tema
materi, efisien, dan informatif
Jika hanya terdapat 2 aspek penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penialaian
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Lampiran 5
Rubrik Penilaian Uji Validasi Produk Untuk Siswa
No.
Indikator
Nilai
Penjabaran Indikator
1.
Kemudahan
SB Jika flipbook mudah digunakan,
menggunakan
lancar, dan efisien
flipbook
B
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
TB Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
STB Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
2.
Kejelasan tujuan
SB Jika materi yang disajikan dalam
belajar
flipbook memiliki tujuan
pembelajaran yang berkaitan
dengan tema materi
B
Jika hanya terdapat 2 aspek
TB Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
STB Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
3.
Kesesuaian materi
SB Jika materi yang disajikan dalam
pelajaran
flipbook memiliki Kompetensi
Inti (KI), Kompetensi Dasar
(KD), dan tujuan pembelajaran
yang berkaitan dengan tema
materi
B
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
TB Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
STB Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
4.
Kesesuaian bahasa
SB Jika bahasa yang digunakan
objektif, lugas, komunikatif dan
mudah dipahami
B
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
TB Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
STB Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
5.
Kelengkapan materi
SB Jika materi dalam flipbook
sesuai dengan tema yang
dibawakan
B
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
TB Jika hanya ada 1 aspek penilaian
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STB
6.

Kejelasan soal

SB

B
TB
STB
7.

Kesesuaian susunan
materi

SB

B
TB
STB
8.

Kesesuaian belajar
mandiri

SB

B
TB
STB
9.

Keberadaan motivasi
belajar

SB

B
TB
STB
10.

Ketepatan ukuran,
warna dan jenis huruf

SB

B
TB

Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika soal sesuai dengan
Kompetensi Inti (KI),
Kompetensi Dasar (KD), dan
tujuan pembelajaran yang
berkaitan dengan tema materi
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika susunan materi sesuai
dengan pembahasan yang
berkaitan dengan tema materi
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
dalam penilaian
Jika tidak ada dalam aspek
penilaian
Jika flipbook membantu dalam
pembelajaran online dan ada
latihan soal yang berkaitan
dengan tema materi
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika flipbook sebagai sarana
belajar online yang bisa
memotivasi
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika ukuran, warna dan jenis
huruf tepat, prposional, dan
konsisten
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
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STB
11.

Kemudahan navigasi

SB

B
TB
STB
12

Kesesuaian gambar,
animasi, dan video
(GAV)

SB

B
TB
STB
14

Kejelasan teks bacaan

SB

B
TB
STB
15

Kemudahan belajar

SB

B
TB
STB

penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika tombol navigasi berfungsi
secara efektif, akurat, dan
responsif
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penialaian
Jika GAV sesuai dengan tema
materi, efisien, dan informatif
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya ada 1 aspek penilaian
Jika tidak terdapat dalam aspek
penilaian
Jika teks bacaan dalam flipbook
sesuai dengan pembahasan yang
berkaitan dengan tema materi
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
dalam penilaian
Jika tidak ada dalam aspek
penilaian
Jika flipbook memudahkan siswa
dalam belajar mandiri dan
mudah diakses
Jika hanya terdapat 2 aspek
penilaian
Jika hanya terdapat 1 aspek
dalam penilaian
Jika tidak ada dalam aspek
penilaian
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Lampiran 6
Hasil Wawancara dengan Guru Kelas
No Pedoman Wawancara Guru
1. Materi apa yang dianggap sulit
oleh siswa saat belajar
dirumah?
2. Bagaimana pembelajaran
mengenai IPA di kelas V?

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Hasil Wawancara
Matematika, IPA dan Bahasa
Indonesia. Karena harus ada
pemahaman materinya.
Pembelajaran IPA biasanya
praktek secara langsung, hanya
saja saat ini sedang tidak ada
pembelajaran langsung jadi
siswa sering bingung dalam
memahami materi.
Apa saja materi-materi IPA
Kurangnya memahami materi,
yang seringkali dianggap sulit
materi sudah diberikan tetapi
oleh siswa?
siswa malas dalam membaca
materi yang sudah dikirim.
Mengapa materi tersebut
Kurangnya memahami materi,
dianggap sulit?
materi sudah diberikan tetapi
siswa malas dalam membaca
materi yang sudah dikirim.
Bagaimana strategi yang selama Saat google meet saya
ini guru lakukan untuk
memberikan contoh-contoh
mengatasi masalah tersebut?
gambar dengan gambar yang
saya ambil dari google.
Bagaimana minat siswa kelas V Kebanyakan siswa malas
belajar dan membaca materi
membaca. Sebenarnya saya
siswa saat pandemi covid-19?
sudah memberikan ringkasan
materi tetapi siswa lebih
memilih membuka google
untuk mencari jawaban dari
pada mendownload materi.
Karena sebagian mengeluh jika
mendownload ,materi terlalu
banyak penyimpanan cepat
penuh.
Bagaimana peran serta guru
Sebelum pembelajaran dimulai
dalam menumbuhkan minat
saya memberikan motivasi
belajar dan membaca materi
serta pembiasaan membaca 15
siswa saat pandemi covid-19?
menit. Kalau sedang
pembelajaran online, membaca
bergantian yang ditentukan
oleh saya supaya siswa
konsentrasi dan mendengarkan
saat teman-temannya
membaca.
Apa yang membuat siswa
Materi bervariasi, media
menjadi termotivasi untuk
pembelajaran yang mudah
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belajar?

9.

Bagaimana peran serta guru
dalam menumbuhkan motivasi
untuk belajar mandiri?

10. Apa media pembelajaran yang
disukai siswa untuk saat ini?
11. Apakah SD memiliki bahan ajar
berbasis online?
12. Apakah bapak/ibu guru pernah
mengajarkan pembelajaran
menggunakan media berbasis
online?
13. Apa saja media berbasis online
yang sering digunakan untuk
pembelajaran?
14. Apakah siswa kelas V
menyukai media pembelajaran
berbasis online?

dijangkau oleh siswa dan tidak
ribet dalam menggunakannya
dan yang terpenting siswa tidak
harus mendownload materi
ataupun aplikasi pendukung.
Memberikan pertanyaan
kepada siswa mengenai materi
yang telah dipelajari,
menggunakan metode
pembelajaran yang kreatif
supaya siswa tidak bosan
apalagi saat pembelajaran
online, melibatkan seluruh
siswa seperti membaca materi
bergantian, memberikan nilai
tambahan bagi siswa yang
mampu menjawab pertanyaan
dari guru..
Media yang bervariasi, seperti
bergambar, beranimasi, dan
konkret.
Untuk saat ini belum ada,
hanya menggunakan power
point saja.
Pernah

Hanya YouTube saja

Untuk siswa lebih senang yang
berupa video beranimasi, maka
dari itu saya menggunakan
YouTube yang bisa dijangkau
oleh siswa.
Penting, karena tidak semua
16. Menurut bapak/ibu guru apa
pentingnya menggunakan
mata pelajaran bias langsung
bahan ajar berbasis online untuk dimengerti dan diingat oleh
menyampaikan pembelajaran
siswa jadi harus ada media
untuk saat ini?
sebagai pendukungnya.
Belum, saat pembelajaran
17. Apakah bapak/ibu pernah
mencoba menggunakan
online hanya materi saja
flipbook sebagai bahan ajar
melalui power point yang saya
berbasis online?
berikan, belum menggunakan
media pembelajaran lainnya.
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Lampiran 7
No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hasil Observasi dari Analisis Kebutuhan
Pernyataan
Ya Tidak
Deskripsi
Siswa kelas V memiliki
Antusias siswa kelas
antusias yang besar dalam
V baik, tetapi
belajar dan membaca
terkadang perlu
materi saat belajar di
perintah dari guru
√
rumah
untuk membaca.
Terkadang mereka
juga tidak memiliki
kemauan membaca.
Guru ikut berperan dalam
Dalam hal
menumbuhkan minat
menumbuhkan
dalam belajar dan
minat baca siswa,
membaca materi saat
guru meminta untuk
belajar di rumah
membaca materi
√
secara bergantian
sehingga semua
siswa akan
membaca materi.
Adanya motivasi siswa saat
Siswa termotivasi
√
belajar mandiri di rumah
belajar saat ada
tugas dari guru.
Guru berperan dalam
Guru sudah
menumbuhkan motivasi
berperan dalam
siswa saat belajar mandiri
menumbuhkan
di rumah
motivasi siswa saat
belajar dirumah,
dengan cara
memberikan bacaan
dan soal-soal
latihan. Hanya saja
√
beberapa bacaan
kurang disukai
siswa karena hanya
berbentuk bacaan
biasa yang sama
dengn di buku tema
karena kurang
bervariasi.
Adanya bahan ajar online
Bahan ajar online
dari sekolah untuk siswa
masih kurang, hanya
saat belajar mandiri
menggunakan pdf
√
dan power point
saja.
Pentingnya bahan ajar
Bahan ajar berbasis
online untuk belajar
online diperlukan di
√
mandiri saat pandemi
SDN Citepus 01,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
92

covid-19

7.

8.

Adanya kesulitan dalam
memahami materi saat
siswa belajar mandiri

Adakah strategi untuk
mengatasi kesulitan siswa
dalam memahami materi
saat siswa belajar mandiri

√

√

karena di SDN
Citepus 01
khususnya kelas V
hanya menggunakan
pdf dan power point
sehingga siswa
mudah bosan dan
kurang tertarik.
Siswa masih kurang
memahami materi
karena guru hanya
menyediakan bacaan
saja.
Beberapa guru
memberikan buku
bergambar saat
daring dan
menggunakan
YouTube sebagai
video pendukung.
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Lampiran 8
Hasil Validasi Dosen Ahli
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Lampiran 9
Hasil Validasi Guru Kelas
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Lampiran 10
Hasil Validasi Guru IPA
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Lampiran 11
Data Hasil Uji Coba Produk dari Dua Puluh Delapan Siswa Kelas V
Siswa 1
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Siswa 2
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Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
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Dokumentasi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
182

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
183

Lampiran 16
BIOGRAFI PENELITI
Bibiana Suciati merupakan anak kedua dari tiga
bersaudara yang lahir di Cilacap 18, Februari 1999.
Pendidikan Dasar diperoleh di SD Negeri Sawangan 02
dan lulus pada tahun 2010. Pendidikan Menengah
Pertama diperoleh di SMP Yos Sudarso Jeruklegi dan
lulus pada tahun 2013. Pendidikan Menengah Atas
diperoleh di SMA Yos Sudarso Cilacap dan dinyatakan
lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, peneliti
tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Sanata Dharma Yogyakarta di
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar. Selama menempuh pendidikan di PGSD, peneliti mengikuti beberapa
macam kegiatan yang diikuti seperti, Kursus Mahir Dasar Pramuka, Kepanitiaan
Parade Gamelan Anak, Kepanitiaan Pagelaran Sendratari 2019 “Tresna Tan Kena
Kinira” Grisadha, dan Kuliah Kerja Nyata Reguler LVIII. Peneliti mengakhiri
studi di perguruan tinggi dengan menulis skripsi sebagai tugas akhir yang berjudul
“Pengembangan Flipbook IPA Materi Ekosistem Untuk Kelas V Sekolah Dasar “.

