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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai bentuk untuk memudahkan pemahaman dan menghindari 

kesalah pahaman dalam memakai judul di atas, maka peneliti perlu 

menjelaskan istilah-istilah penting dalam skripsi ini, yaitu 

“PENGEMBANGAN MEDIA FLIPBOOK PADA MATA PELAJARAN 

FIQIH DI MTS” dengan demikian akan memperoleh gambaran yang 

lengkap dan jelas, penjelasan yang dimaksud yaitu : 

1. Media Pembelajaran Flipbook 

Media Pembelajaran Flipbook merupakan media yang 

menggunakan perangkat lunak yang handal yang dirancang untuk 

mengkonversi file PDF ke halaman baik publikasi digital, software ini 

dapat mengubah tampilan file PDF menjadi lebih menarik seperti layaknya 

sebuah buku. Tidak hanya itu, flipbook juga dapat membuka file PDF 

menjadi seperti majalah digital, katalog digital, dan lain-lain. Flipbook ini 

juga bisa memuat e-book, e-modul, e-paper, dan e-magazine. Tidak hanya 

teks, juga dapat menyisipkan gambar, grafik, suara, link, dan video 

gambar kerja. 

Media pembelajaran flipbook ini dibuat dengan desain semenarik 

mungkin sehingga bisa menjadi sebuah media pembelajaran yang menarik 

dan menyenangkan. Di dalam media pembelajaran ini akan membatu 

peserta didik dalam memahami materi-materi yang sulit difahami secara 

teks saja. Karena flipbook akan menghadirkan gambar dan juga video. 

Dalam penelitian ini media pembelajaran flipbook yang dimaksudkan 

adalah flipbook berbasis website. 

2. Mata Pelajaran Fiqih 

Mata Pelajaran Fiqih adalah mata pelajaran bermuatan pendidikan 

agama islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam 

segi hukum syara’ dan membimbing peserta didik agar memiliki 
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keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta 

membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-

hari. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting bagi kehidupan 

manusia untuk mengembangkan potensi dirinya dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan meningkatkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan 

mendasar dalam membentuk kepribadian manusia. Dalam pendidikan, 

segala norma, etika, dan berbagai ilmu pengetahuan diajarkan. Melalui 

pendidikan, bisa membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh 

karena itu, inovasi pendidikan sangat penting dalam rangka meningkatkan 

kualitas suatu bangsa. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan adalah proses 

perubahan sikap, tingkah laku seseorang, kelompok, sekelompok orang, 

dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 

pelatihan. Menurut M.J Langeveld mengemukakan pendidikan merupakan 

upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa kearah 

kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha untuk menolong anak untuk 

melakukan tugas-tugas hidupnya agar mandiri dan bertanggung jawab 

secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai 

penentuan diri dan tanggung jawab. 

Seperti yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 pasal 1 

“Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 
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negara”
1
. Dalam hal ini Proses belajar yang disebut dengan pembelajaran 

memerlukan hal yang harus mendukungnya agar keefektifan belajar dapat 

berjalan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal 

yang harus mendukung pembelajaran yaitu pendidik yang berkompeten, 

siswa yang aktif, metode dan strategi pembelajaran yang kreatif, serta 

media pembelajaran yang inovatif. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendidikan adalah usaha terencana 

yang terjadi antara peserta didik dan pendidik untuk sebuah pendewasaan 

diri agar peserta didik memiliki attitude yang baik serta memiliki tanggung 

jawab dari segala perbuatannya. Tujuan pendidikan adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berilmu, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
2
 

Pendidikan sebagai usaha terencana menunjukkan bahwa 

pendidikan adalah sebuah proses yang disengaja dan dipikirkan secara 

matang agar peserta didik aktif dalam mengembangkan potensi dirinya. 

Proses yang dimaksud ialah pembelajaran. Menurut UU Sisdiknas No 20 

Tahun 2003, menegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi 

peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan 

belajar.  

Sejalan dengan itu menurut Bafadal pembelajaran dapat diartikan 

sebagai segala usaha atau proses belajar mengajar yang efektif dan efesien. 

Tujuan pembelajaran adalah untuk mencukupi kebutuhan peserta didik, 

baik dari aspek ilmu pengetahuan, maupun aktivitas sosial pendidik 

tersebut. Antara pendidik dan peserta didik harus berjalan interaksi yang 

                                                             
1
 Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 

(1).  
2
 Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 

3. 
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baik, sehingga target pembelajaran dapat tercapai seperti yang telah 

direncanakan.
3
 

Dalam proses pembelajaran kehadiran media mempunyai arti yang 

cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang 

disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. 

Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan melalui 

kata-kata atau kalimat tertentu. Penggunaan media pembelajaran atau 

sumber belajar yang dipakai selama proses pembelajaran berlangsung 

dapat mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran.
4
 

Pembelajaran akan berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal 

ketika disertai dengan media pembelajaran yang baik. Oleh karenanya, 

tidak zaman lagi proses pembelajaran dilakukan tanpa dilengkapi media 

pembelajaran. Media pembelajaran sebagai pendamping yang menjadikan 

proses pembelajaran meningkat lebih interaktif dan menarik.
5
 

Pemanfaatan media pembelajaran merupakan bagian yang sudah 

tidak dapat dipisahkan dan merupakan suatu integrasi terhadap metode dan 

strategi yang dipakai. Kedudukan media pembelajaran mempunyai 

peranan yang penting karena dapat mempermudah proses pembelajaran 

seperti membuat suasana belajar yang tidak menarik menjadi menarik.
6
 

Berkaitan dengan hal ini di dalam Al-Qur’an terdapat salah satu 

ayat yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajan yaitu : QS. An-

Nahl (16) : 18 dengan isi kandungan yaitu menjelaskan bahwa diturunkan 

Al-Qur’an agar kamu menjelaskan apa yang memerlukan penjelasan 

berupa halal dan haram, pahala dan hukuman serta yang lainnya. Dan 

menurunkannya sebagai hidayah bagi manusia kepada kebenaran dan 

                                                             
3
 Ramen A Purba, Imam Rofiki, dkk , “Pengantar Media Pembelajaran”,( : Yayasan Kita 

Menulis,2020) h.3 
4
 Eka Puspita Dewi, Agus Suyatna, dkk , “ Efektivitas modul dengan model inkuiri untuk 

menumbuhkan keterampilan proses sains siswa pada materi kalor” , (Tadris : Jurnal Keguruan dan 

Ilmu Tarbiyah, 2017 URPI, FTK UIN Raden Intan Lampung), 23 April 2018. h 1 
5
 Ramen A Purba, Op, Cit h.2 

6
 Yuberti, Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Flipbook Maker yang 

Merujuk Pada Nilai-Nilai keIslaman di Perguruan Tinggi Negeri Lampung, (on-line). Tersedia di : 

https//Lp2m.raden intan.ac.id. Tanggal 23 September 2017. Pukul 21:45 WIB. 
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mengamalkannya serta sebagai berita gembira bagi orang-orang yang 

mengamalkan kandungannya. Keterkaitan dengan hal itu dijelaskan bahwa 

secara tidak langsung Allah mengajarkan kepada manusia untuk 

menggunakan sebuah alat/benda sebagai suatu media dalam menjelaskan 

segala sesuatu. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. An-Nahl (16) : 89 

ًَ ًُْدا َعلًٰ هُٰٰٓؤَلبِۤءِۗ َو ٌَب ِبَك َشِه ًُْفِسِهْن َوِجْئ ُِْهْن هِّْي َا ًُْدا َعَل ٍْ ُكلِّ ُاهٍَّة َشِه َُْك اْلِكتَٰب زَّْلَوََْىَم ًَْبَعُث ِف ٌَب َعَل

َُْي  ٍٍْء وَُّهًدي وََّزْحَوًة وَُّبْشسٰي ِلْلُوْسِلِو َُبًًب لُِّكلِّ َش  ٩٨ ِࣖتْب

Artinya : “Dan (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghadirkan 

seorang saksi (rasul) kepada setiap umat dari (kalangan) mereka sendiri 

dan Kami mendatangkan engkau (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas 

mereka. Kami turunkan Kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan 

segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-

orang muslim”.
7
 

Ayat di atas berkaitan dengan manusia untuk membuat media 

pembelajaran agar mempermudah dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. Sebagaimana Allah telah menurunkan Al-Qur’an melalui 

perantara malaikat Jibril yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang digunakan sebgai pedoman hidup untuk umat Muslim. 

Media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran dapat bermacam-macam, salah satunya yaitu media flipbook. 

Media flipbook ini termasuk media pembelajaran yang interaktif yaitu 

media pembelajaran yang mendukung peserta didik untuk berinteraksi 

dengan aktif. Flipbook merupakan buku elektronik yang interaktif. Media 

ini sangat simpel dan fleksibel. Selain itu, media ini bisa diakses kapan 

saja dan dimana saja karena dibuat dengan menggunakan website. 

Media pembelajaran flipbook ini memiliki kelebihan yaitu dapat 

memuat file berupa video, gambar bergerak, atau animasi serta suara, 

sehingga akan sangat membantu dalam proses pembelajaran yang dapat 

membuat peserta didik tidak jenuh saat kegiatan belajar mengajar, dan 

                                                             
7
 Departemen Agama RI, Terjemah dan Tafsir Qur’an, (Bandung : Fa 

SUMATERA,1976) 
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memfokuskan peserta didik kepada isi pembelajaran sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai.  

Melalui observasi yang dilakukan di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung, menunjukkan bahwa saat ini proses pembelajaran yang terjadi 

khususnya di sekolah MTs Negeri 2 Bandar Lampung kelas VIII, peserta 

didik kurang minat belajar Fiqih. Fiqih merupakan salah satu bagian dari 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang memberikan pendidikan 

untuk memahami dasar pokok-pokok hukum Islam baik dalil aqli maupun 

dalil naqli sehingga peserta didik mampu mempraktekkannya dengan 

benar dalam kehidupan sehari-hari.  

Salah satu penyebab dari peserta didik MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung kurang minat belajar Fiqih yaitu proses pembelajaran hingga 

saat ini masih sedikit melibatkan peserta didik dan guru kurang kreatif 

dalam memilih media pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan 

masih cenderung konvensional seperti papan tulis dan buku-buku cetak. 

Peserta didik lebih banyak bersifat pasif, komunikasi bersifat satu arah, 

dan aktifitas pembelajaran didominasi oleh guru, ketika guru memberikan 

materi, sedikit peserta didik yang memperhatikan. Media pembelajaran 

yang digunakan berupa buku cetak yang masih kurang disukai oleh peserta 

didik karena penyajiannya yang masih monoton. Sementara itu banyaknya 

ditemukan materi yang harus disampaikan terbatas dengan alokasi waktu, 

ada beberapa guru yang masih belum kreatif dalam memilih media 

pembelajaran. 

Melalui wawancara bersama guru Fiqih MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung pada tanggal 7 September 2021 penulis dapat mengetahui 

bahwasannya pendidik belum pernah menggunakan media pembelajaran 

flipbook website, selain itu mulai  dari dikeluarkannya perintah dari 

Kementrian Pendidikan untuk melakukan pembelajaran secara daring 

pendidik hanya mengirimkan materi melalui e-learning serta mengirimkan 

tugas  melalui grup WhatsApp, dan menggunakan Zoom sekali dalam 

seminggu, tugas yang dikirim berupa gambar soal dan peserta didik 
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diminta untuk mengerjakan di buku kemudian hasil tugas tersebut di foto 

dan dikirimkan kepada pendidik, namun pendidik menjelaskan 

pembelajaran seperti ini tidak efektif dikarenakan banyak peserta didik 

yang tidak mengumpulkan tugas dengan alasan sedang tidak di rumah dan 

akibatnya pengumpulan tugas diberi jangka waktu. Pemberian jangka 

waktu ini dinilai dapat menghambat proses pembelajaran pada materi 

selanjutnya.
8
 

Dari hasil observasi diketahui bahwa pendidik masih menggunakan 

media pembelajaran yang bersifat konvensional dan belum pernah 

menggunakan media pembelajaran flipbook. Proses pembelajaran yang 

demikian membuat peserta didik kurang tertarik untuk belajar, sumber 

belajar yang digunakan berupa buku cetak masih kurang disukai peserta 

didik karena penyajian materi padat, dan tampilannya kurang menarik. 

Agar peserta didik tidak merasa jenuh dan bosan dalam belajar diperlukan 

tampilan pembelajaran yang baru dan menarik dengan cara menggunakan 

flipbook website. 

Kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dalam 

mewujudkan tujuan yang ingin dicapai, maka diperlukan adanya dukungan 

media pembelajaran, baik itu media cetak maupun media elektronik. Hal 

ini menunjukkan  bahwa penggunaan media pembelajaran lebih efektif 

dalam mengembangkan materi. Media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (materi pembelajaran), merangsang 

pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan peserta didik, sehingga dapat 

mendorong proses pembelajaran. 

Jika masih ada beberapa pendidik yang belum menggunakan media 

dalam proses pembelajaran, hanya diperlukan pendalaman dalam memilih 

media pembelajaran yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan, situasi, dan 

kondisi masing-masing. Dengan kata lain, perlu dikembangkan media 

pembelajaran yang teruji secara lebih menarik dan mengaktifkan sikap 

belajar serta kemandirian peserta didik bukan hanya terpaku pada materi 

                                                             
8
 Yuzi Fahrizal, “Media Pembelajaran Fiqih”, Wawancara, 7 September,2021 
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yang ada di buku cetak. Oleh karena itu, media terbaik adalah media yang 

ada dan bagaimana pendidik dapat mengembangkannya secara tepat 

dilihat dari isi, penjelasan pesan, dan karakteristik peserta didik untuk 

menentukan media pembelajaran tersebut. 

Kriteria yang paling utama dalam pemilihan media bahwa media 

harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin 

dicapai. Media pembelajaran flipbook website yang akan dikembangkan 

dipilih dengan pertimbangan berbagai alasan, yaitu : (1) pada umumnya 

anak-anak sudah pandai dan mengerti cara menggunakan smartphone, (2) 

media pembelajaran flipbook mampu menyajikan pembelajaran yang 

menarik dan kreatif, (3) penggunaan media pembelajaran flipbook yang 

mudah baik guru maupun peserta didik, (4) flipbook website dapat diakses 

dimana saja dan kapan saja. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Edi Wibowo 

dan Dona Dinda Pratiwi, dengan penelitian berjudul, “ Pengembangan 

Bahan Ajar Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Materi 

Himpunan”. Penilaian yang diperoleh dari ahli materi 3,23 termasuk 

kategori baik, penilaian dari ahli media diperoleh rata-rata 3,28 termasuk 

kategori sangat baik, uji coba lapangan diperoleh nilai persentasi 3,49. 

Berdasarkan penilaian ini, bahan ajar (e-modul) dengan aplikasi kvisfot 

flipbook maker dinyatakan layak digunakan sebagai bahan ajar (e-modul) 

dalam pembelajaran Matematika, materi Himpunan. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah sama-sama penelitian pengembangan flipbook. 

Sedangkan perbedaannya adalah materi pembelajarannya, desain model, 

dan tempat penelitiannya 

Untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan 

bermakna maka guru harus memiliki kemampuan dalam memlih media 

yang digunakan yang lebih bervariasi. Pada penelitian ini media yang 

digunakan yaitu flipbook, media ini merupakan media pembelajaran yang 

berbentuk buku yang didalamnya dibuat semenarik mungkin dan 

dikombinasikan dengan website.  
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Dengan bantuan media pembelajaran, peserta didik dapat menuntut 

ilmu dengan mudah dan lebih faham. Firman Allah SWT yang 

menunjukkan bahwa setiap manusia dianjurkan untuk menuntut ilmu, hal 

tersebut sesuai firman Allah dalam Q.S Al-Mujadalah / 58 : 11 

 

َُْل َلُكْن َتَفسَُّحْىا ِفً اْلَوجِٰلِس َفبْفَسُحْىا ََْفَسِح الّلُٰه َلُكْنْۚ َوِاَذآٌٰٰ ََْي اَٰهٌُىْٰٓا ِاَذا ِق َُْل  َاَُّهب الَِّر ًُْشُزْوا ِق ًُْشُزْوا َفب ا

ُْ ََْي ُاْوُتىا اْلِعْلَن َدَزجٍٰتِۗ َوالّلُٰه ِبَوب َتْعَوُلْىَى َخِب ٌُْكْنْۙ َوالَِّر ََْي اَٰهٌُْىا ِه  ١١ٌس ََْسَفِع الّلُٰه الَِّر

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan 

kepadamu “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” lapangkanlah, 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, 

“Berdirilah,” (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-

orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
9
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan mengembangkan 

media pembelajaran flipbook berbasis website yang dilakukan dengan 

penelitian berjudul “Pengembangan Media Flipbook Pada Mata 

Pelajaran Fiqih di MTs”. 

 

 

 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Media yang digunakan cenderung dengan cara konvensional seperti 

papan tulis dan buku cetak 

2. Rendahnya respon peserta didik pada mata pelajaran Fiqih 

3. Banyaknya materi terbatas oleh alokasi waktu 

4. Belum pernah digunakannya media pembelajaran flipbook berbasis 

website 
                                                             

9
 Ali Nurdin, Asbabun Nuzul ayat-ayat Al-Qur’an,Jakarta:Qisthi Press,2018,h.42 
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Penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran 

berupa flipbook berbasis website sebagai media pembelajaran pada mata 

pelajaran Fiqih materi Ketentuan Haji dan Umroh untuk kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung dan kelayakan dari media pembelajaran 

tersebut. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kelayakan media 

pembelajaran berupa flipbook berbasis website dan respon peserta didik 

mengenai penggunaan media pembelajaran flipbook berbasis website. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengembangan media pembelajaran flipbook pada 

mata pelajaran Fiqih materi ketentuan haji dan umroh kelas VIII di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana tingkat kelayakan media pembelajaran flipbook pada Mata 

Pelajaran Fiqih materi ketentuan haji dan umroh kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung? 

3. Bagaimana respon peserta didik mengenai penggunaan media 

pembelajaran flipbook pada Mata Pelajaran Fiqih materi ketentuan haji 

dan umroh kelas VIII di MTs Negeri 2 Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, 

maka penulis menyampaikan tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui hasil dari proses pengembangan media pembelajaran 

flipbook pada mata pelajaran Fiqih materi ketentuan haji dan umroh 

kelas VIII di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

2. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran flipbook pada Mata 

Pelajaran Fiqih materi ketentuan haji dan umroh kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung. 

3. Mengetahui respon peserta didik mengenai penggunaan media 

pembelajaran flipbook pada Mata Pelajaran Fiqih materi ketentuan haji 

dan umroh kelas VIII di MTs Negeri 2 Bandar Lampung 
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4. Manfaat Pengembangan 

Dalam penelitian ini peneliti berharap agar hasil penelitian dapat 

memberikan kontribusi dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar 

serta menambah wawasan keilmuan dalam mengembangkan media 

pembelajaran yang efektif dan efisien dan manfaatnya ke berbagai pihak, 

diantaranya : 

1. Bagi Peneliti  

Mendapatkan pengalaman penggunaan media pembelajaran flipbook 

pada mata pelajaran Fiqih 

2. Bagi Peserta Didik 

Memberikan sumber belajar bagi peserta didik yang tidak monoton. 

3. Bagi Guru atau Pendidik 

Menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan media flipbook pada 

proses pembelajaran serta dapat meningkatkan guru dalam proses 

pembelajaran melalui kreativitas pengembangan media pembelajaran. 

 

F. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 

1. Sri Hayati, Agus Setyo Budi, dan Erfan Handoko, dengan penelitian 

berjudul, “ Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook Fisika Untuk 

Meningkatkan Hasil Peserta Didik”. Penilaian yang diperoleh ahli 

materi rata-rata 94,17% termasuk kategori sangat layak, penilaian dari 

ahli media diperoleh rata-rata 91,46% termasuk kategori sangat layak, 

dari hasil yang didapat respon peserta didik untuk uji coba diperoleh 

nilai rata-rata 96,70%. Rata-rata persentase dari semua aspek 

meningkat sebesar 57,23%. Berdasarkan penilaian itu, media 

dinyatakan sangat layak digunakan sebagai media pembelajaran fisika 

serta dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Persamaaan dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian 

pengembangan, media pembelajaran berupa flipbook. Sedangkan 
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perbedaannya adalah prosedur pengembangan yang digunakan, materi 

pembelajaran, desain model, dan tempat penelitiannya.
10

 

 

2. Edi Wibowo dan Dona Dinda Pratiwi, dengan penelitian berjudul, “ 

Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook 

Maker Materi Himpunan”. Penilaian yang diperoleh dari ahli materi 

3,23 termasuk kategori baik, penilaian dari ahli media diperoleh rata-

rata 3,28 termasuk kategori sangat baik, uji coba lapangan diperoleh 

nilai persentasi 3,49. Berdasarkan penilaian ini, bahan ajar (e-modul) 

dengan aplikasi kvisfot flipbook maker dinyatakan layak digunakan 

sebagai bahan ajar (e-modul) dalam pembelajaran Matematika, materi 

Himpunan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

penelitian pengembangan flipbook. Sedangkan perbedaannya adalah 

materi pembelajarannya, desain model, dan tempat penelitiannya.
11

 

 

3. Desi Rahmawati, Sri Wahyuni, Yushardi, dengan penilitian berjudul, “ 

Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook Pada Materi Gerak 

Benda di SMP”. Hasil penelitian media pembelajaran flipbook oleh 

ahli media diperoleh rata-rata skor sebesar 86,47% termasuk dalam 

kategori sangat layak, penggunaaan media diperoleh rata-rata skor 

81,43% termasuk dalam kategori sangat layak, dan penilaian oleh 

penonton pembelajaran media flipbook sebesar 90,39% termasuk 

dalam kategori sangat layak. Berdasarkan hasil di atas, media sangat 

layak digunakan dalam media pembelajaran IPA Fisika di SMP. 

                                                             
10

 Sri Hayati, Agus Setyo Budi, Erfan Handoko. “Pengembangan Media Pembelajaran 

Flipbook Fisika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik”. Jurnal Prosiding Seminar 

Nasional Fisika (E-Journal). Vol 04,(2015). 
11

 Edi Wibowo dan Dona Dinda Pratiwi. “Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan 

Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Materi Himpunan”.Jurnal Matematika.Vol 1 No 2, (2018). 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian 

pengembangan flipbook. Perbedaannya terletak pada materi 

pembelajaran, desain model, dan tempat penelitiannya.
12

 

 

4. Widya Nindia Sari dan Mubarak Ahmad, dengan penelitian berjudul, “ 

Pengembangan Media Flipbook Digital di Sekolah Dasar”. Penilaian 

yang diperoleh ahli materi rata-rata 90,6% termasuk dalam kategori 

sangat layak, penilaian dari ahli media diperoleh rata-rata 86,6% 

termasuk kategori sangat layak, dari hasil yang didapat respon peserta 

didik untuk uji coba diperoleh nilai rata-rata 86,80% untuk kelompok 

kecil dan 87,40% untuk kelompok besart termasuk dalam kategori 

sangat layak. Berdasarkan penelitian itu, media dinyatakan sangat 

layak digunakan sebagai media pembelajaran IPS. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama penelitian 

pengembangan media pembelajaran berupa flipbook. Sedangkan 

perbedaannya adalah prosedur pengembangan yang digunakan, materi 

pembelajaran, desain model, dan tempat penelitiannya.
13

 

 

5. Ary Maf’ula, Utami Sri Hastuti dan Fatchur Rohman, dengan 

penelitian berjudul, “ Pengembangan Media Flipbook Pada Materi 

Daya Antibakteri Tanaman Berkhasiat Obat”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan penilaian dari ahli materi memperoleh rata-rata 96,87% 

termasuk kategori sangat valid, dari ahli media 92,18% termasuk 

dalam kategori sangat valid, praktisi lapangan memperoleh nilai rata-

rata 97,72% termasuk kategori sangat mudah. Berdasarkan hasil 

penelitian, menunjukkan bahwa media flipbook sangat layak dan 

sangat mudah dalam kegiatan pembelajaran.  

                                                             
12

 Desi Rahmawati, Sri Wahyuni, dan Yushardi. “Pengembangan Media Pembelajaran 

Flipbook Pada Materi Gerak Benda di SMP”. Jurnal Pembelajaran Fisika. Vol 6 No 4, (2017) 
13

 Widya Nindia Sari dan Mubarak Ahmad. “Pengembangan Media Pembelajaran 

Flipbook Digital di Sekolah Dasar”. Jurnal Ilmu Pendidikan. Vol 3 No 5, (2021) 
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Persamaan penelitian ini adalah sama-sama penelitian pengembangan 

flipbook . Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini adalah tempat 

penelitian , desain model , materi pembelajaran.
14

 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi yang disusun terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian isi dalam penulisan 

ini, peneliti menyusun kedalam lima bab yang rinciannya sebagai berikut : 

BAB I : Pada bab ini dijelaskan penegasan judul, latar belakang 

masalah yang mendasari dari terjadinya penelitian ini, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  : Pada bab ini diuraikan tentang media pembelajaran 

flipbook dan mata pelajaran Fiqih, pengertian media 

pembelajaran, pengertian media pembelajaran flipbook, 

pengertian mata pelajaran Fiqih, dan teori tentang 

pengembangan model. 

 

BAB III : Pada bab ini terdapat tempat dan waktu penelitian 

pengembangan, desain penelitian pengembangan, prosedur 

penelitian pengembangan, spesifikasi produk yang 

dikembangkan, subjek uji coba penelitian pengembangan, 

instrumen penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV : Pada bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan, 

kajian produk akhir. 

BAB V : Pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan pada BAB IV, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengembangan media pembelajaran flipbook website ini menggunakan 

pengembangan model ADDIE. Kelima tahap tersebut yaitu : 

a. Analisis, berdasarkan hasil analisis, produk yang sesuai untuk 

dikembangkan adalah media pembelajaran flipbook berbasis 

website dengan materi Ketentuan Haji dan Umroh.  
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b. Desain, pada tahap desain peneliti menyiapkan desain yang 

menarik dan menyusun materi serta latihan soal.. 

c. Pengembangan, pada tahap ini dilakukan pembuatan media, 

validasi oleh ahli media dan ahli materi untuk dilakukan perbaikan 

produk untuk memperoleh produk akhir. 

d. Implementasi, implementasi ini dilakukan penilaian media flipbook 

website  oleh 30 peserta didik kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung, yang dibagi menjadi 10 peserta didik kelas kecil dan 20 

peserta didik kelas besar. Diperoleh nilai rata-rata kelas kecil 3,9 

yang termasuk dalam kategori layak, dan diperoleh nilai rata-rata 

kelas besar 4,32 yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

e. Evaluasi, evaluasi yang peneliti dapat dari ahli materi adalah 

menambahkan soal dan media yang mendukung praktek, menurut 

ahli media, perbaikan yang diberikan adalah menambahkan 

dubbing pada video dan menambahkan suara pada pengertian, ayat, 

dan soal. Dan sudah peneliti perbaiki. Pada penilaian peserta didik 

mereka senang saat menggunakan flipbook website ini karena 

dinilai menarik, praktis, dan mudah. 

2. Tingkat kelayakan media pembelajaran flipbook website adalah sangat 

layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Hasil ini 

berdasarkan penilaian ahli materi adalah 4,0 yang termasuk dalam 

kategori layak, penilaian dari ahli media mendapat nilai rata-rata skor 

4,3 yang termasuk dalam kategori sangat layak. 

3. Respon peserta didik pada saat menggunakan media pembelajaran 

flipbook website ini sangat baik, terlihat pada hasil penilaian pada 

kelas VIII MTs Negeri 2 Bandar Lampung dengan jumlah peserta 

didik 20 orang dan memperoleh rata-rata nilai sebesar 4,32 yang 

termasuk dalam kategori sangat layak. Peserta didik juga berkomentar 

bahwa media flipbook website merupakan pengalaman baru bagi 

mereka dan menurut mereka pembelajaran dengan media pembelajaran 

seperti ini lebih menarik dan menyenangkan. 



124 
 

 
 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan kualitas media pembelajaran flipbook yang telah 

dibahas sebelumnya, peniliti dapat memberikan beberapa saran 

pemanfaatan dan pengembangan media pembelajaran lebih lanjut, yaitu : 

1. Media pembelajaran flipbook dapat dikembangkan dengan 

pokok materi yang lebih luas, tidak terbatas pada materi 

Ketentuan Haji dan Umroh. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya uji coba media 

dilaksanakan lebih luas sehingga menghasilkan media 

pembelajaran yang lebih baik dan dapat digunakan secara luas. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengukur efektivitas 

penggunaan media, misalkan dengan penelitian eksperimen 

atau tindakan kelas. 
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