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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian “Pengembangan media interaktif berbasis keterampilan 

proses sains pada pembelajaran IPA kelas V MI/SD” memuat makna dan 

istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Dalam upaya terwujudnya 

presepsi yang sama antara penulis dengan pembaca, maka penulis menjelaskan 

beberapa istilah yang terkandung dalam judul skripsi tersebut. 

Pengembangan merupakan upaya mengkolaborasikan suatu hal yang 

sudah ada menjadi sebuah produk yang sesuai dengan tujuan tertentu. Media 

interaktif adalah komponen penunjang dalam terwujudnya suatu tujuan 

tertentu. Dalam dunia pendidikan media interaktif merupakan alat yang 

memiliki hubungan timbal balik atau interaksi antara alat tersebut dengan 

peserta didik maupun pendidik ketika digunakan dalam proses pembelajaran. 

Aplikasi flip PDF Professioanal merupakan aplikasi yang didalamnya terdapat 

fitur-fitur yang sangat mendukung jika didesain dalam media pembelajaran. 

Keterampilan proses sains merupakan keterampilan dalam mengkaji fenomena 

alam yang terjadi dengan proses ilmiah. Pembelajaran IPA merupakan 

pembelajaran yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang ada dalam 

kehidupan sehari-hari.  

B. Alasan Memilih Judul 

1. Alasan Objektif 

a. Morernisasi perkembangan jaman saat ini mendorong semua instansi 

untuk ikut serta berpartisipasi dalam perkembangan yang ada. Di era 

sekarang kemajuan teknologi menjadi faktor penting dalam mengikuti 

perkembangan jaman, termasuk di dunia pendidikan, dengan demikian 

perlu adanya inovasi dalam mengimbangi pesatnya teknologi tersebut 

seperti penggunaan media pembelajaran yang menjadi salah satu aspek 

penujang dalam pembelajaran. 

b. Permasalahan yang sering terjadi pada dunia pendidikan adalah 

penggunaan media pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga 

menimbulkan kebosanan yang dialami oleh peserta didik, terkhusus 

pada jenjang sekolah dasar. Selain itu, dalam pembelajaran IPA 

keterampilan proses sains belum diukur, pendidik kurang 

memperhatikan hasil yang diperoleh peserta didik setelah mengikuti 

pembelajaran, proses pembelajaran yang disampaikan pendidik hanya 

sebagai formalitas menyampaikan materi yang diajarkan.  
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2. Alasan Subjektif  

a. Berdasarkan aspek mengenai permasalahan tersebut, serta dengan 

tersedianya literatur yang munjang maka sangat memungkinkan untuk 

dilakukan penelitian.  

b. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis 

pelajari di  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. 

C. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 pasal 1 ayat 1 menyatakan 

bahwa “Pendidikan merupakan usaha sadar dan 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 negara”.
1
 Setiap manusia 

pasti membutuhkan pendidikan terutama untuk kepentingan hidup. Oleh karena 

itu, manusia tidak dapat melepaskan diri dari pendidikan. Tanpa pendidikan, 

manusia tidak akan mampu mengetahui tentang apa saja yang dibutuhkan 

untuk bertahan hidup. 

Pendidikan berupaya dalam mengembangkan potensi peserta didik 

melalui kegiatan pembelajaran di sekolah guna menyiapkan masa depannya.
2
 

Setiap peserta didik pasti memiliki potensi yang dibawa sejak lahir yang 

kemudian potensi tersebut perlu diasah dan dikembangkan, sehingga peserta 

didik mampu menghadapi kehidupanya dengan baik dimasa yang akan datang. 

Sekolah menjadi alternatif utama yang dipandang oleh semua orang sebagai 

tempat untuk belajar dan mengasah potensi yang ada pada diri manusia. 

Sekolah merupakan suatu tempat atau lembaga yang mempunyai 

tujuan dibidang pendidikan baik secara formal maupun non formal yang 

didalamnya terdapat struktur-struktur yang jelas, diantaranya adalah sebagai 

pendidik maupun peserta didik. Sebagai pendidik diharuskan untuk menguasai 

keterampilan dibidang pendidikan baik secara teoritis maupun praktik supaya 

dapat mendidik dengan maksimal. Pendidik dalam mendidik peserta didik di 

sekolah, tentu tidak lepas dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh 

pendidik kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan, wawasan, 

keterampilan, dan juga meningkatkan potensi yang ada pada peserta didik. 

                                                 
1Undang-undang No. 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I pasal 1 

ayat 1,(Online pada:http://tpm.ft.undip.ac.id/wp-content/uploads/UU-20-th-2003-ttg-sisdiknas.pdf), 

diakses Pada 21 Desember 2020. 
2 Mardiyah, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Pengembangan Materi Ajar Bahasa 

http://tpm.ft.undip.ac.id/wp-content/uploads/UU-20-th-2003-ttg-sisdiknas.pdf
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Allah menyampaikan wahyu melalui Al-Qur‟an surat Al-Luqman ayat 13 yang 

berbunyi: 

                          

    

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di 

waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, 

janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang 

besar". (Qs. Luqman: 13)3 

Berdasarkan surat Luqman ayat 13 tersebut menjelaskan bahwa 

lukman memberitahukan kepada anaknya bahwa tidak boleh berbuat zalim, dan 

hal tersebut merupakan sebuah penyampaian pembelajaran. Hal tersebut juga 

dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik, yaitu untuk menjadikan peserta 

didik menjadi lebih baik dengan adanya motivasi belajar peserta didik. 

Motivasi adalah kekuatan, baik dalam diri maupun dari luar seseorang yang 

mendorong untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan.
4
 Tujuan dari 

pembelajaran adalah menjadikan peserta didik menjadi lebih baik lagi, dan hal 

tersebut dapat dimunculkan oleh peserta didik melalui rangsangan yang 

diberikan oleh pendidik. 

Pembelajaran merupakan akumulasi konsep komunikasi dua arah, 

mengajar dilakukan oleh pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh peserta 

didik yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.
5
 

Pembelajaran merupakan kegiatan terstruktur dengan tujuan untuk 

merangsang seseorang untuk belajar memperoleh suatu hal yang baru berupa 

ilmu pengetahuan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, 

tindakan dari belajar peserta didik dan mengajar dari pendidik merupakan 

makna dari pembelajaran.
6
 

                                                 
3 Departemen Agama RI, Mushaf Hafalan Utsmani Madinah (Bekasi: Maana Publishing: 

2019), h. 412. 
4Yudesta Erfayliana, Motivasi Orang Tua Memasukkan Putranya ke Sekolah Sepakbola 

Selabora di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, Jurnal Terampil, Vol. 5  No. 
2  Desember  2018, e-ISSN: 2580-8915, p-ISSN: 2355-1925, h. 263. 

5Maulana Arafat Lubis, Nashran Azizan, “Pembelajaran Tematik SD/MI Implementasi 

Kurikulim 2013 Berbasis HOTS (Higher Order Skills), Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2019, h. 6. 
6Aprida Pane, Muhammad, Darwis Dasopang, Belajar dan Pembelajaran, Fitrah  Jurnal 

Kajian Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 03  No. 2  Desember  2017 e-ISSN : 2460-2345, p-ISSN: 2442-

6997, h. 339. 
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Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan akumulasi konsep 

dari dua arah antara pendidik dan peserta didik yang melakukan aktivitas 

belajar dan mengajar berdasarkan konsep, prosedur serta tujuan yang telah 

direncanakan dan disusun berdasarkan kulrikulum disebut dengan 

pembelajaran. Dalam melakukan proses pembelajaran, pendidik harus 

memperhatikan peserta didik baik secara psikologis maupun perkembangan 

kognitif peserta didik supaya materi yang diajarkan oleh pendidik dapat dengan 

mudah dipahami oleh peserta didik sehingga proses pembelajaran yang 

dilakukan lebih efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

maksimal. 

Menurut Suhadi, perangkat pembelajaran merupakan hal-hal yang 

harus disusun dan disiapkan pada saat melakukan proses belajar dan mengajar 

seperti media, alat dan pedoman pembelajaran, Zuhdan mengemukakan bahwa 

perlengkapan yang digunakan pendidik pada saat melakukan proses 

pembelajaran disebut dengan perangkat pembelajaran.
7
 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perangkat 

pembelajaran menjadi hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar 

karena dapat meningkatkan tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. 

Selain itu, perangkat pembelajaran juga memudahkan kegiatan belajar dan 

mengajar baik pendidik maupun peserta didik. Salah satu perangkat 

pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar adalah media 

pembelajaran. 

Media pembelajaran merupakan semua bentuk peralatan fisik yang 

didesain secara terencana untuk menyampaikan  informasi dan membangun 

interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda asli, bahan cetak, 

visual, audio, audio-visual, multimedia, dan web. Peralatan tersebut harus 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan 

pembelajaran.
8
 

Media pembelajaran terbagi menjadi beberapa jenis, mulai dari yang 

sederhana sampai yang kompleks. Dalam penggunaan media pembelajaran 

seharusnya pendidik memperhatikan perkembangan serta daya pikir peserta 

didik karena, tujuan dari penggunaan media adalah untuk memudahkan 

pemahaman peserta didik, pembelajaran menjadi lebih menarik, serta 

memudahkan penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. 

Berdasarkan kemajuan teknologi saat ini, sangat dibutuhkan media 

                                                 
7Tri Retno Hapsari, Vandalita M, M.Rambitan, Makrina Tindangen. “Analisis Permasalahan 

Guru Terkait Perangkat Pembelajaran Berbasis Model Example non Exasmple dan Permasalahan 

Siswa Terkait Hasil Belajar Biologi di SMA”. Jurnal Pendidikan : Teori, Penelitian, dan 

Pengembangan”. Vol.3 No 2 (Februari 2018), h. 205. 
8Muhammad Yaumi, Media & Teknologi Pembelajaran, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 

h. 7. 
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pembelajaran yang mengikuti perkembangan jaman, hal ini bertujuan untuk 

memberikan ilmu pengetahuan yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Media 

pembelajaran tersebut berupa media berbasis teknologi (software). Di era 

modern saat ini, kemajuan perkembangan teknologi semakin pesat, dunia 

pendidikan juga ikut memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin 

pesat, diantaranya adalah memanfaatkan program (software) sebagai media 

pembelajaran berbasis multimedia. Pendidik juga berkesempatan dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, memperluas pengetahuan dan 

pengalaman, yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. 

Pembelajaran IPA merupakan pembelajaran yang menuntut peserta 

dididk untuk aktif mencari hal-hal tentang materi baik dengan cara 

bereksperimen, mengobservasi, membuat table, gambar atau grafik, serta 

menjelaskan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada orang lain, karena 

pembelajaran IPA termasuk dalam bidang sains yang dibangun dengan dasar 

proses ilmiah, sikap ilmiah, serta produk ilmiah. Dengan demikian, 

keterampilan proses sains peserta didik sangat berpengaruh dalam mencapai 

tujuan pembelajaran. 

Keterampilan proses merupakan kemampuan yang ada dalam diri 

peserta didik akan tetapi, pada saat ini pembelajaran sains cenderung pada 

proses kognitif seperti menghafal teori tanpa mengetahui bagaimana cara 

mendapatkan teori tersebut. Dengan demikian peserta didik cenderung pasif 

dalam belajar karena kurang dilatih untuk berfikir dengan memahami 

fenomena yang ada di lingkungan sekitar atau didalam kelas.
9
 

Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan di MI Nurul Iman 

Tulang Bawang Tengah, penulis menarik kesimpulan bahwa dalam proses 

pembelajaran, pendidik sudah menggunakan media dengan baik, tetapi belum 

berfariasi. Hal ini penulis buktikan dengan melakukan penyebaran kuisioner 

kepada pendidik dan peserta didik. Dalam melakukan proses pembelajaran, 

pendidik hanya mengandalkan buku paket yang dimiliki peserta didik dan 

sesekali menggunakan video pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga 

menginginkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik 

Sehingga, dengan dukungan pendidik untuk mengembangkan media interaktif 

berbasis software, penulis berinisiatif untuk melakukan pengembangan media 

yang sudah ada kedalam bentuk media interaktif, yaitu menggunakan software 

Flip PDF Professional. 

                                                 
9
 Evi Christina Gultom, Penerapan Model Pembelajaran Predict, Observe, Explain 

(POE) pada Materi Larutan Elektrolit dan Non Elektrolit Untuk Meningkatkan 

Keterampilan Proses Sains, Sikap Ilmiah dan Kemampuan Kognitif Siswa, Jurnal Inovasi 

Pendidikan Sains, Vol. 9, No. 1, eISSN 2550-0716, (2018), h.77. 
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Penulis juga menemukan bahwa keterampilan proses sains dan sikap 

ilmiah belum dikukur dan dikembangkan. Hal ini didukung oleh hasil 

wawancara dengan pendidik kelas V MI Nurul Iman Tulang Bawang Tengah 

dan dibuktikan oleh penulis dengan melakukan observasi keterampilan proses 

sains yang sudah valid dari penelitian skripsi yang dilakukan oleh Astin 

Fitriyani, S. Pd berdasarkan indikator-indikator keterampilan proses sains dari 

Muh. Tawil dan Liliasari. Berdasarkan data hasil observasi tanggal 19 Januari 

2021 yang tertera pada table 1.1, diketahui presentase data survei keterampilan 

proses sains peserta didik kelas V MI Nurul Iman Tulang Bawang Tengah. 

Indikator Keterampilan 

Proses sains 
Kelas Pencapaian Kategori 

Mengobservasi 

Mengklasifikasikan 

Menginterpretasikan 

Memprediksi 

Mengkomunikasikan 

Memberikan pertanyaan 

Memberikan hipotesis 

Merencanakan percobaan 

Menggunakan sumber, alat dan 

bahan 

Melakukan percobaan 

Menerapkan konsep 

V Al Farabi 

 

55.00% 

 

Kurang 

V Azzarawi 

 

45,00% 

 

Kurang 

Sekali 

V Al Farizi 50,00% 
Kurang 

Sekali 

V Ibnu 

Kaldun 
50,00% 

Kurang 

Sekali 

Tabel 1.1 Data Survei Keterampilan Proses Sains Peserta Didik Kelas V MI 

Nurul Iman Tulang Bawang Tengah 

Sumber: Dokumen Penulis Melalui Pra Penelitian (Selasa, 19 Januari 

2021). 

Keterangan: 86-100% (Sangat Baik), 76-85% (Baik), 60-75% (Cukup), 55-59% 

(Kurang), <54% (Kurang Sekali). 
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Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel 1.1 menunjukan bahwa 

dari 4 kelompok kelas V MI Nurul Iman Tulang Bawang Tengah, dengan 

peserta didik berjumlah 80, menunjukan nilai rata-rata dibawah 54%. Dengan 

demikian, keterampilan proses sains dikelas V MI Nurul Iman Tulang Bawang 

Tengah dikategorikan rendah dan tergolong kurang sekali yang mana harus 

melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya 

pembelajaran IPA. 

Data yang menunjukan presentasi keterampilan proses sains tersebut, 

serta dilihat dari hasil yang diperoleh, maka untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran diperlukan model atau media yang menunjang keberhasilan 

dalam proses belajar dan mengajar. 

. Penggunaan media interaktif berbasis software dengan pendekatan 

keterampilan proses sains, selain dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan proses sains peserta didik serta mengenai kemajuan teknologi, 

juga dapat merangsang ketertarikan peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran. Karena, media interaktif berbasis software dapat menampilkan 

materi sekaligus memberikan ilustrasi, serta contoh-contoh yang dapat didesain 

secara nyata. Kemudian, penulis mencari informasi tentang media 

pembelajaran berbasis software yang dianggap jarang digunakan dalam 

pembelajaran IPA. Sehingga, penulis mendapatkan media interaktif berbasis 

Flip PDF Professional. Harapanya, dengan adanya pengembangan media 

interaktif berbasis Flip PDF Professionalpada pembelajaran IPA, dapat 

meningkatkan ketertarikan minat belajar, serta dapat membangun keterampilan 

berfikir (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan psikomotorik peserta didik. 

Ayat Al-Qur„an yang mendukung bahwa manusia hendaknya 

membangun keterampilan berpikirnya sendiri yaitu pada Surat An-Nahl ayat 

78:  

                         

                 

 “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 

mengetahui sesuatupun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan dan 

hati agar kamu bersyukur”.10 

 

Berdasarkan Al-Qur„an Surat An-Nahl ayat 78 mengisyaratkan ciri 

khas manusia yang paling penting dan paling bernilai, yaitu kemampuan 

berpikir dan mencerna sesuatu. Allah berfirman, “ketika kita lahir dari perut 

                                                 
10

 Departemen Agama RI, Op. Cit, h. 275. 
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ibu, kita tidak mengetahui sesuatu pun”, dan Allah memberikan semua yang 

kita butuhkan yang tak dapat kita definisikan satu persatu. Dalam ayat tersebut 

Allah menginginkan kita untuk bersyukur atas segala hal yang telah diberikan 

kepada kita. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyampaikan gagasan tentang 

pengembangan media interaktif berbasis software dalam pembelajaran IPA. 

Gagasan tersebut penulis wujudkan dengan melakukan penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Interaktif Berbasis Keterampilan Proses Sains 

Berbantu Aplikas Flip PDF ProfessionalPada Pembelajaran IPA Kelas V 

MI/SD.” 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Pendidik belum menggunakan media yang bervariasi dalam pembelajaran 

IPA. 

2. Pendidik mengandalkan buku paket yang ada sebagai media pembelajaran, 

dan kadang menampilkan video pembelajaran. 

3. Peserta didik jarang mendapatkan media berbasis software dalam proses 

pembelajaran. 

4. Pendidik belum pernah mencoba menggunakan media interaktif berbasis 

software dalam pembelajaran IPA. 

5. Keterampilan proses sains di MI Nurul Iman Tulang Bawang Tengah masih 

rendah. 

E. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulis membatasi 

permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu: 

1. Penelitian ini menggunakan software berbasis Flip PDF Professional 

dengan pendekatan keterampilan proses sains. 

2. Materi difokuskan pada pembelajaran IPA yang berada pada tema 5 

(ekosistem). 

3. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas V MI/SD. 

F. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah langkah-langkah pengembangan media interaktif berbasis 

keterampilan proses sains berbantu aplikas Flip PDF Professional pada 

pembelajaran IPA kelas V MI/SD? 
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2. Bagaimanakah kelayakan media interaktif berbasis keterampilan proses 

sains berbantu aplikasi Flip PDF Professional pada pembelajaran IPA kelas 

V MI/SD? 

3. Bagaimanakah respon peserta didik dan penilaian pendidik mengenai media 

interaktif berbasis keterampilan proses sains berbantu aplikasi Flip PDF 

Professional pada pembelajaran IPA kelas V MI/SD? 

G. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menjelaskan langkah-langkah pengembangan media interaktif berbasis 

keterampilan proses sains berbantu aplikasi Flip PDF Professional pada 

pembelajaran IPA kelas V MI/SD. 

2. Mengetahui kelayakan media interaktif berbasis keterampilan proses sains 

berbantu aplikasi Flip PDF Professional pada pembelajaran IPA kelas V 

MI/SD. 

3. Mengetahui respon peserta didik dan penilaian pendidik terhadap media 

interaktif berbasis keterampilan proses sains berbantu aplikasi Flip PDF 

Professional pada pembelajaran IPA kelas V MI/SD. 

H. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat mendukung dan 

mengembangkan teori sebelumnya tentang media yang dapat mengurangi 

sifat pasif dan mempermudah proses penyajian sehingga, sangat efektif 

digunakan dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Selain itu, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya tentang pokok 

bahasan yang serupa dengan teknik analisis serta metode berbeda dengan 

tujuan untuk memajukan khazanah ilmu pengetahuan dan perkembangan 

teknologi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Pengembangan media interaktif berbasis keterampilan proses 

sains berbantu aplikasi Flip PDF Professional pada pembelajaran 

IPA ini dapat meningkatkan ketertarikan serta mempermudah 

pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran dan mampu 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan proses sains. 

b. Bagi Pendidik 

Memberikan pertimbangan pendidik untuk menggunakan 

media interaktif berbasis keterampilan proses sains berbantu aplikasi 
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Flip PDF Professional pada pembelajaran IPA serta, menambah 

wawasan pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran 

sesuai dengan kemajuan teknologi. 

c. Bagi Penulis 

Sebagai pembelajaran untuk mencari solusi dan menerapkan 

media pembelajaran yang sesuai dan dengan melibatkan kemajuan 

teknologi serta memberikan pengalaman tentang penggunaan media 

interaktif dalam proses pembelajaran untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang maksimal. 

I. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan Flip PDF 

Professional memiliki tujuan untuk meningkatkan efektifitas belajar mengajar, 

mencapai tujuan pembelajaran, serta menciptakan suasana belajar yang modern 

sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Berikut beberapa penelitian 

mengenai pengembangan Flip PDF Professional dalam pembelajaran. 

Penelitian yang dilakukan oleh Diah Arini dan Rudy Kustijono dengan 

judul The development of interactive electronic book (BUDIN) using flip PDF 

Professional to train higher order thinking skills. hasil penelitian tersebut 

menunjukkan hasil belajar berdasarkan penelitian yang dilakukan sebesar 

97,92% minat belajar, kepraktisan 94,07%, media 93,75% materi 95%), dan 

efektifitas (kebaruan 73,68%, evaluasi 73,68%, HOTS 78,94%), respon peserta 

didik dikatakan sangat baik karena menunjukan angka 84,21% hingga 94,74%. 

Dengan demikian, penelitian berjudul The development of interactive 

electronic book (BUDIN) using flip PDF Professional to train higher order 

thinking skills berhasil dan layak.
 11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifa Ainun Nisa, Mujib, Rizki Wahyu 

Yunian Putra. Hasil dari penelitian efektivitas e-modul matematika berbasis 

gamifikasi pada materi himpunan efektif dan layak untuk bahan ajar 

matematika peserta didik SMP kelas VII sederajat pada kurikulum 2013 yaitu 

menunjukkan hasil yang validasi yang telah diuji sebesar 3,60 dengan kategori 

sangat layak, sedangkan hasil yang diperoleh dari validasi media yaitu sebesar 

3,58 dengan kategori sangat layak. Selain itu, hasil yang diperoleh dari uji coba 

produk dengan ruang lingkup kecil mendapatkan nilai rata-rata sebesar 3,67 

dan 3,37 dengan kategori nilai sangat menarik. Uji coba tersebut dilakukan di 

SMP 3 Bandar Lampung dan SMP Swasta Nurul Islam. Sementara itu, Ujicoba 

produk dengan skala kelas besar dilakukan di SMP 3 Bandar Lampung dan 

                                                 
11Diah Arini and Rudy Kustijono, “The Development Of Interactive Electronic Book 

(BUDIN) Using Flip PDF Professional To Train Higher Order Thinking Skills”, Jurnal Inovasi 

Pendidikan Fisika (JIPF), Vol. 6.No. 3, (2017), h. 312-318. 
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SMP Swasta Nurul Islam. Hasil uji coba tersebut memperoleh hasil dengan 

kategori sangat menarik, yaitu mendapatkan hasil skor rata-rata 2,68 dan 

3,71.
12

 

Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh Indah Sriwahyuni, Eko 

Risdianto, Henny Johan dengan judul pengembangan bahan ajar elektronik 

menggunakan Flip PDF Professional pada materi alat-alat optik di SMA. 

Penelitian tersebut menunjukan angka 79,45% dari hasil presentase penelitian 

berdasarkan instrument dan uji coba produk. Dengan demikian penelitian 

pengembangan tersebut berhasil.
13

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis 

menarik kesimpulan bahwa pengembangan Flip PDF Professional dalam 

pembelajaran sangat efektif diterapkan dalam proses belajar mengajar. Selain 

itu,  Flip PDF Professional juga dapat diterapkan dalam pembelajaran online 

dengan mekanisme-mekanisme tertentu. 

Penelitian pengembangan yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan penulis lakukan yaitu  

mengembangkan media interaktif berbasis keterampilan proses sains sehingga, 

dapat memberikan pengalaman nyata dalam proses pembelajaran. Sedangkan 

penelitian-penelitian terdahulu menggunakan Flip PDF Professional untuk 

mengembangkan modul, bahan ajar berbasis gamifikasi. Selain itu, penelitian 

yang penulis lakukan adalah pada jenjang sekolah tingkat dasar (MI/SD) 

sedangkan penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan pada jenjang sekolah 

tingkat menengah, dan atas. Persamaan penulis melakukan penelitian ini 

dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu pada 

software aplikasi yang berupa aplikasi Flip PDF Professional. 

J. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang masalah dan pandangan teoritis yang telah 

dikemukakan, maka kerangka berfikir yang penulis lakukan dalam penelitian 

dan pengembangan ini berawal dari permasalahan yang ditemukan di sekolah 

yaitu tentang media pembelajaran interaktif berbasis keterampilan proses sains 

dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran yang diterapkan saat ini cenderung 

mengandalkan buku cetak dan sangat jarang pendidik yang berfikir untuk 

membuat pengalaman belajar baru dengan berinovasi membuat pembelajaran 

                                                 
12H A Nisa, Mujib, R W Y Putra, “Efektivitas E-Modul dengan Flip Pdf Professional Berbasis 

Gamifikasi Terhadap Siswa SMP”. Jurnal Pendidikan Matematika RaflesiaVol. 05 No. 02, (Juni 

2020), p-ISSN: 2548-4435 e-ISSN: 2615-8752, h. 21. 
13Indah Sriwahyuni , Eko Risdianto, dan Henny Johan, “Pengembangan Bahan Ajar 

Elektronik Menggunakan Flip Pdf Professional Pada Materi Alat-Alat Optik di SMA”. Jurnal 

Kumparan Fisika, Vol. 2 No. 3 , (Desember 2019), e-ISSN: 2655-1403 p-ISSN: 2685-1806, h. 151. 



 

 
12 

menjadi lebih bervariasi dan memberikan ketertarikan peserta didik sehinmgga 

minat belajar peserta didik dapat meningkat. 

Dalam penerapanya, media pembelajaran harus menarik, sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dan mudah digunakan supaya dapat menambah 

ketertarikan peserta didik dalam belajar dan tidak mempersulit pendidik. Dari 

permasalahan tersebut penulis memberikan solusi, yaitu membuat media 

interaktif berbasis keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA dengan 

menggunakan teknologi modern berbasis Flip PDF Professional dalam 

pembelajaran. Dengan dikembangkanya produk tersebut diharapkan dapat 

menjadikan pembelajaran lebih berkualitas dan peserta didik dapat dengan 

mudah menerima materi yang diberikan pendidik pada saat belajar mengajar. 

Bagan kerangka berfikir menurut penulis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka berfikir diatas menunjukan bahwa dalam pengembangan 

media interaktif berbasis keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA 

dibutuhkan media yang dapat menyampaikan pembelajaran secara nyata, 

interaktif, dan dapat merangsang munculnya keterampilan proses sains 

sehingga, perlu di kembangkan media pembelajaran interaktif berbasis 

keterampilan proses sains pada pembelajaran IPA. Setelah melakukan validasi 

media, validasi materi, validasi bahasa kepada para ahli dibidangnya masing-

Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian 
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masing, serta melakukan uji respon kepada peserta didik, uji keterampilan 

proses sains peserta didik maka, dihasilkan media interaktif berbasis 

keterampilan proses sains berbantu aplikasi Flip PDF Professional pada 

pembelajaran IPA yang siap pakai. 

K. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan penulisan skripsi ini penulis susun berdasarkan 

bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut 

tersusun sebagai berikut. 

a. Bagian Awal 

Bagian awal penulisan skripsi ini terdiri dari halaman judul, 

abstrak, pernyataan orisinilitas, motto, persembahan, riwayat hidup, kata 

pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi 

Bagian isi merupakan bagian sistematika dan hasil penelitian yang 

dilakukan. Berikut uraian per bab dalam penulisan skripsi. 

1. BAB I Pendahuluan;  Bab ini berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, kerangka berfikir, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II Landasan Teori;  Bab ini berisi gambaran tentang deskripsi 

teoritis dan teori-teori tentang pengembangan media interaktif 

berbasis keterampilan proses sains berbantu aplikasi flip PDF 

professional pada pembelajaran IPA . 

3. BAB III Metode Penelitian; Bab ini menjelaskan tempat dan waktu 

penelitian, desain penelitian, prosedur penelitian dan pengembangan, 

spesifikasi produk yang dikembangkan, subjek uji coba penelitian 

pengembangan, instrumen penelitian, uji coba produk dan teknik 

analisis data. 

4. BAB IV Hasil Dan Pembahasan;  Bab ini berisi deskripsi hasil 

penelitian dan pengembangan, serta deskripsi dan analisis data hasil 

uji coba.  

5. BAB V Penutup   Pasa bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan 

saran. 

c. Bagian akhir 

Bagian akhir penulisan skripsi ini berisi tentang lampiran-

lampiran instrument, dokumentasi, dan hasil pengolahan data penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Pengembangan 

a. Pengertian Pengembangan 

Seels dan Richey dalam Muhammad Yaumi (2019) 

mendefinisikan development is the process the design specifications into 

physical from (Spesifikasi desain kedalam bentuk fisik). Spesifikasi desain 

maksudnya adalah suatu produk yang dirancang baik dalam tingkat makro 

seperti program dan kurikulum maupun dalam tingkat mikro seperti 

modul, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Gentry 

mengatakan bahwa pengembangan pembelajaran adalah pendekatan 

sistematik untuk desain, produksi, dan implementasi pembelajaran.
14

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengembangan merupakan proses desain yang spesifik dan diwujudkan 

dalam bentuk produk yang dirancang secara sistematik dengan tujuan 

tertentu. Kegiatan pengembangan didasari oleh empat alasan utama, yaitu 

melanjutkan bentuk produk yang sudah ada, memodifikasi atau 

mengubah, menggabungkan elemen-elemen penting, dan membuat produk 

baru. Kegiatan pengembangan didasari oleh empat alas an utama, yaitu:
15

 

 

 

                                                 
14Muhammad Yaumi, Op. Cit, h. 82-83. 
15Ibid. h. 83.  

Gambar 2.1 Sasaran Pengembangan 
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2. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran 

Media (Singular medium) berasal dari bahasa latin yang berarti 

antara atau perantara, yang merujuk pada sesuatu yang dapat 

menghubungkan informasi antara sumber dan penerima informasi. 

Smaldino, Lowther, dan Russel dalam Muhammad Yaumi (2019) 

memandang media sebagai alat komunikasi (channels of 

communication).
16

 Secara harfiah media berarti perantara atau pengantar. 

Sadiman dalam Cecep Kustandi dan Daddy Darmawan (2020) 

mengemukakan bahwa media adalah perantara atau pengantar pesan. 

Kesimpulanya media adalah wadah dari pesan yang oleh sumbernya 

ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, materi 

yang diterima adalah pesan instruksional, dan tujuan yang dicapai adalah 

tercapainya proses belajar.
17

 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan perantara atau alat yang dijadikan sebagai wadah untuk 

menyampaikan pesan. Media juga dapat didefinisikan sebagai sarana 

untuk penyampaian pesan dari sumbernya yang ingin diteruskan kepada 

penerima pesan yang mengandung maksud dan tujuan tertentu. 

Media pembelajaran adalah semua bentuk peralatan fisik yang 

didesain secara terencana untuk menyampaikan informasi dan 

membangun interaksi. Peralatan fisik yang dimaksud mencakup benda 

asli, bahan cetak, visual, audio, audio-visual, multimedia, dan 

web.Peralatan tersebut harus dapat digunakan untuk menyampaikan 

informasi yang berisi pesan-pesan pembelajaran agar peserta didik dapat 

mengkonstruksi pengetahuan dengan efektif dan efisien.
18

 

Media pembelajaran adalah sarana untuk meningkatkan kegiatan 

proses belajar mengajar.
19

 Media pembelajaran dapat dikatakan alat atau 

segala bentuk saluran sebagai perantara atau pengantar pesan dari 

pengirim (guru atau pendidik) kepada penetrima pesan (siswa atau 

peserta didik) yang bertujuan memberikan rangsangan kepada peserta 

didik dan menarik minat peserta didik dalam belajar serta membantu 

pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai 

tujuan pembelajaran.
20

 

                                                 
16Ibid. h. 5. 
17Cecep Kustandi & Daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran, (Jakarta: 

Kencana, 2020), h. 4-5. 
18 Muhammad Yaumi, Op. Cit, h. 7-8. 
19 Cecep Kustandi & Daddy Darmawan, Op. Cit, h. 6. 
20Moh. Zaiful Rosyid, dkk, Ragam Media Pembelajaran, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 

h. 6. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan suatu alat yang dirancang secara terencana dan 

digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi yang bertujuan 

untuk mempermudah peserta didik dalam menerima pesan atau 

informasi yang ingin disampaikan oleh pendidik. 

b. Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran merupakan hal penting yang menunjang 

keberhasilan proses pembelajaran karena, dengan adany media 

pembelajaran proses belajar dan mengajar menjadi lebih terarah, 

terstruktur, dan efektif.
21

 

Media pembelajaran sebagai alat bantu dalam menyampaikan 

pesan khususnya pada pembelajaran memiliki manfaat tersendiri, baik 

yang dirasakan pendidik ataupun dirasakan oleh peserta didik. Secara 

umum, media pembelajaran digunakan untuk memberi pengalaman yang 

bersifat konkrit, memberikan motivasi belajar, serta mempertinggi daya 

serap dan retensi belajar peserta didik dalam memahami materi 

pelajaran.
22

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi 

dan manfaat media pembelajaran adalah untuk mempermudah 

pemahaman peserta didik tentang materi yang disampaikan oleh 

pendidik, menambah daya tarik dalam penyampaian materi, 

meningkatkan minat dan motivasi peserta didik untuk mengikuti proses 

pembelajaran, menjadikan pembelajaran menjadi lebih konkrit, serta 

memberikan pengalaman yang nyata kepada peserta didik. 

c. Taksonomi Media Pembelajaran 

1) Taksonomi Berdasarkan Perkembanganya 

Berdasarkan perkembangan teknologi, Media pembelajaran 

dapat dikelompokkan kedalam empat kelompok yaitu media hasil 

teknologi cetak, media hasil teknologi audio-visual, media hasil 

teknologi yang berdasarkan komputer dan media hasil teknologi 

cetak dan komputer.
23

 

 

 

 

                                                 
21 Lemi Indriyani, “Pemanfaatan Media Pembelajaran Dalam Proses Belajar Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kognitif Siswa”, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, FKIP, 

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Vol. 2, No. 1, (2019). H. 19. 
22Moh. Zaiful Rosyid, dkk, Op. Cit, h. 11. 
23Cecep Kustandi & Daddy Darmawan, Op. Cit, h. 72. 
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2) Taksonomi Menurut Rudy Bretz 

Bretz dalam Cecep Kustandi & Daddy Darmawan (2020) 

mengidentifikasi ciri utama media menjadi tiga unsur yaitu suara, 

visual dan gerak. Media visual sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu 

gambar, garis, dan symbol, yang merupakan suatu bentuk yang dapat 

ditangkap dengan indra penglihatan. Bretz juga membedakan antara 

media siar (telecommunication) dan media rekam (recording), 

sehingga terdapat tujuh klasifikasi media yaitu media audio visual 

gerak, media audio visual diam, media visual gerak, media visual 

diam, media semi gerak, media audio dan media cetak.
24

 

3) Taksonomi Media Menurut Gagne 

Gagne membagi media menjadi tujuh macam 

pengelompokan media yang dikaitkan dengan kemampuan memenuhi 

fungsi menurut tingkatan hierarki belajar yang dikembangkan. 

Pengelompokan tersebut meliputi benda untuk didemonstrasikan, 

komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar gerak, film 

bersuara, dan mesin belajar.
25

 

Dari uraian tentang pengelompokan taksonomi diatas, penulis 

menyimpulkan bahwa media pembelajaran terbagi menjadi beberapa 

jenis berdasarkan fungsinya. Dalam penggunaanya, media 

pembelajaran dibuat berdasarkan tujuan yang akan dicapai pada saat 

proses pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran berperan 

penting dalam pembelajaran karena dapat memberikan rangsangan 

peserta didik karena, selain meningkatkan ketertarikan peserta didik, 

media pembelajaran juga memberi kontribusi dalam memudahkan 

penyampaian materi pembelajaran sehingga, proses pembelajaran 

lebih menarik, efektif dan efisien. 

Sumber belajar jika ditinjau dari pembuatanya maka 

memiliki dua jenis yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan (resouces 

by utilization) dan sumber belajar yang dirancang (resouces by 

design). Sumber belajar yang dimanfaatkan merupakan  hal yang 

dirancang untuk hal lain tetapi dapat dimanfaatkan dalam menunjang 

proses pembelajaran seperta tenaga ahli, olahragawan, museum, 

sawah pemuka agama dan lain sebagainya. Sumber belajar yang 

dirancang merupakan sumber yang secara khusus dibuat untuk 

                                                 
24Ibid, h. 77. 
25Ibid, h. 78. 
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menunjang proses pembelajaran seperti buku, Koran, modul program 

pendidikan dan lain sebagainya.
26

 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

media interaktif berbasis keterampilan proses sains berbantu aplikasi 

Flip PDF Professional merupakan media by design karena 

memerlukan perancangan terlebih dahulu dengan memperhatikan 

tujuan-tujauan yang akan dicapai dalam perancanganya. Media 

interaktif berbasis keterampilan proses sains berbantu aplikasi Flip 

PDF Professional berbasis software, yaitu software multimedia 

interaktif yang merupakan media by design. 

3. Keterampilan Proses Sains 

a. Pengertian Keterampilan Proses Sains 

(Dahar, 1985) dalam I Wayan Suja mengemukakan bahwa 

Keterampilan proses sains yaitu keterampilan yang diterapkan ilmuan 

dan keterampilan memahami fenomena yang ada berdasarkan proses 

intelektual.
27

 Gurses, Cetinkaya, Dogar, & Sahin dalam Ade Elanisi 

mengemukakan bahwa ilmu sains dalam pembelajaran memiliki 

keterampilan mendasar yang menjadikan peserta didik memiliki rasa 

tanggung jawab dan aktif. Keterampilan proses sains merupakan 

keterampilan dalam melibatkan pemikiran, perbuatan serta logika untuk 

mendapatkan hasil dari tujuan tertentu.
28

 

Keterampilan Proses Sains bertujuan agar peserta didik sejak 

pendidikan dasar membiasakan mencari masalah yang terdapat dalam 

kehidupan  sehari-hari kemudian melakukan langkah-langkah ilmiah 

untuk menghasilkan produk-produk sains, yaitu fakta baru, konsep-

konsep generalisasi, hukum dan teori-teori baru. Untuk mencapai 

langkah-langkah tersebut dalam mencapai Keterampilan Proses Sains 

kita harus mengetahui indikator-indikator yang harus dicapai. 

Keterampilan Proses Sains memiliki beberapa indikator. Dalam I Wayan 

Sudja, ndikator-indikator tersebut yaitu
29

: 

 

                                                 
26Supriyanti, “Sumber Belajar By Design By Utilization” (On-Line), tersedia di: 

http://supriyanti-yantea.blogspot.com/2012/10/sumber-belajar-by-design-by-utilization.html. Tanggal 
1 Oktober 2020, Pukul 00:21. 

27 I Wayan Suja, “Keterampilan Proses Sains dan Instrumen Pengukuranya”, PT Raja 

Grafindo Persada, Depok (Desember 2020), h. 40. 
28 Elvanisi, Etty Nurmala Fadillah, Saleh Hidayat, ” Analisis keterampilan proses sains 

siswa sekolah menengah atas”, Jurnal Inovasi Pendidikan IPA Vol 4, No. 2, P-ISSN 2406-9205, E-

ISSN 2477-4820, (2018), h. 246. 
29

 I Wayan Suja, Op. Cit, h. 41. 



 

 
20 

No. 
Indikator Sub Indikator 

1. Mengobservasi 

Melibatkan berbagai indera. 

Mencari atau mengumpulkan fakta yang relevan 

2. Mengklasifikasikan 

Menulis hal-hal yang terjadi ketika melakukan 

pengamatan. 

Menelusuri perbedaan/persamaan setiap objek 

yang diamati. 

Mengelompokkan ciri-ciri objek yang diamati. 

Melakukan perbandingan. 

Mencari landasan-landasan pengelompokan. 

3. 
Menafsirkan 

 

Menghubungkan hasil objek yang diamati. 

Menghubungkan pola atau hasil dalam suatu 

pengamatan. 

Menyimpulkan. 

4. 
Meramalkan 

 

Menggunakan pola-pola hasil pengamatan. 

Mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada 

keadaan yang belum terjadi. 

5. Mengkomunikasikan  

Mendeskripsikan hasil percobaan atau 

pengamatan dengan jelas. 

Menyusundan menyampaikan laporan secara 

sistematis dan jelas. 

Menjelaskan hasil percobaan. 

Membaca grafik atau tabel. 

Mendiskusikan hasil kegiatan  tentang suatu 

peristiwa 

6. 
Mengajukan 

Bertanya apa, mengapa dan bagaimana. 
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No. 
Indikator Sub Indikator 

pertanyaan 

 

Mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang 

hipotesis. 

7. 
Merumuskan 

hipotesis 

Mengetahui bahwa ada dari satu kemungkinan 

penjelasan dari suatu kejadian. 

Menyadari bahwa satu penjelasan perlu diuji 

kebenarannya dengan melakukan pemecahan 

masalah atau dengan memperoleh bukti. 

8. 
Merencanakan 

percobaan 

Menentukan alat/bahan/sumber yang akan 

digunakan. 

Menentukan variabel/ faktor penentu. 

Menentukan apa yang diukur, diamati, dan 

dicatat. 

Menentukan apa yang dilaksanakan berupa 

langkah kerja. 

9. 
Menggunakan 

alat/bahan 

Memakai alat/bahan/sumber. 

Mengetahui alasan menggunakan 

alat/bahan/sumber. 

10. 
Menerapkan konsep 

Menggunakan konsep yang telah dipelajari 

dalam situasi baru. 

Menggunakan konsep pada pengalaman baru 

untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. 

 

 

Menurut Semiawan dalam Eli Sumiati, dkk mengemukakan 

bahwa keterampilan proses sains sangat penting, hal ini dikarenakan 

dengan keterampilan proses sains peserta didik dapat memahami teori, 

Tabel 2.1 Indikator Keterampilan Proses Sains. 
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konsep yang rumit jika dirangsang dengan contoh-contoh nyata yang 

terdapat disekitar peserta didik.
30

 

b. Kekurangan dan Kelebihan Keterampilan Proses Sains 

Keterampilan proses sains jika diterapkan kedalam proses 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelegihan dan 

kekurangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. 

a. Kelebihan Keterampilan Proses Sains adalah sebagai berikut. 

1) Peserta didik terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Konsep pengetahuan dibangun oleh peserta didik. 

3) Merangsang rasa ingin tahuan peserta didik. 

4) Membangun keterampilan peserta didik melalui proses ilmiah. 

b. Kekurangan dari Keterampilan Proses Sains adalah sebagai berikut.  

1) Dalam penerapanya memerlukan waktu yang relative panjang. 

2) Ruang lingkup pembelajaran relative kecil karena perhatian 

kepada peserta didik lebih diutamakan. 

3) Proses pembelajaran harus direncanakan dengan teliti. 

4. Flip PDF Professional 

a. Pengertian Flip PDF Professional 

Flip PDF Professional merupakan aplikasi berbasis software yang 

dapat didesain dan dilengkapi dengan fitur-ritur yang mendukung berbagai 

format, dan dikonversikan dalam bentuk PDF sehingga terkesan berbeda 

dan mudah dioperasikan dalam proses pembelajaran.
31

 

Perancangan media interaktif menggunakan Flip PDF 

Professional dikarenakan software Flip PDF Professional sangat mudah 

dan menarik untuk dioperasikan. Di dalam aplikasi Flip PDF Professional 

tersedia fitur-fitur menarik seperti animasi, video, audio dan dapat 

dikonfersikan dengan beberapa situs seperti youtube. Dengan demikian, 

jika diterapkan dalam proses pembelajaran akan meningkatkan 

ketertarikan peserta didik dan memudahkan pemahaman peserta didik 

karena bersifat interaktif.
32

 

                                                 
30 Eli Sumiati, Damar Septian, F. Faizah, “Pengembangan modul fisika berbasis Scientific 

Approach untuk meningkatkan Keterampilan Proses Sains siswa”, Jurnal Pendidikan Fisika dan 

Keilmuan (JPFK), Vol 4, No. 2, p-ISSN2442-8868, e-ISSN 2442-904X, (2018), h. 76. 

31Flip pdf professional” diakses dari: https://www.flipbuilder.com/flip-pdf-pro/ pada tanggal 
6 Februari 2021. 

32 Eko Risdianto, Henny Johan, Indah Sriwahyuni, “Pengembangan Bahan Ajar Elektronik 

Menggunakan Flip Pdf Professional Pada Materi Alat-Alat Optik Di Sma”, Jurnal Kumparan Fisika, 

Vol. 2, No. 3, p-ISSN 2685-1806, e-ISSN 2655-1403, (2019), h. 146. 
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Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa Flip 

PDF Professional merupakn software berbentuk aplikasi yang dapat 

digunakan untuk merancang media pembelajaran menjai interaktif karena 

dilengkapi fitur dengan berbagai format sehingga menjadikan materi 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan dapat meningkatkan ke efektivan 

pelajar mengajar. 

b. Cara Perancangan Flip PDF Professional 

Pada proses pembuatanya berdasarkan situs resmi Flip PDF 

Professional berdasarkan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Membuat rancangan baru, membuka program Flip PDF Professional, 

klik tombol ”create new”, pilih “browse” kemudian klik file PDF. Jika 

ingin membuat label buku foto di Flip PDF Professional kita juga 

dapat melanjutkan di tampilan yang tersedia. 

2. Menynkronkan tampilan pada “template design”. Menbuat Flip PDF 

Professional dengan assistant, plugin, animasi,template, background, 

dan tema. Selain itu, di menu design setting, juga dapat diubah sesuai 

selera kita seperti social share, bahasa, dan logo. 

3. Mengupgrade desain media menjadi lebih menarik seperti 

menambahkan video, audio, dan lain sebagainya yang telah tersedia 

pada menu Flip PDF Professional supaya media menjadi lebih 

menarik. 

4. Pumlikasi Flip PDF Professional dapat dilakukan dengan berbagai 

seperti html, exe, zip, mac app, versi mobile, atau CD. Selain itu hasil 

desain juga dapat disebarkan secara online sehingga dapat dilihat oleh 

banyak orang.
33

 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dapat disimpulkan bahwa 

software berbentuk aplikasi Flip PDF Professional adalah software yang 

sangat mudah dioperasikan dan sangat menarik untuk diterapkan dalam 

proses pembelajaran karena memfasilitasi menu-menu yang sangat 

bervariasi. 

 

c. Kelebihan Flip PDF Professional 

Kelebihan yang diperoleh jika menggunakan software aplikasi 

Flip PDF Professional adalah sebagai berikut. 

1. Interactive publishing, memiliki tampilan yang bervariasi sehingga  

media berbasis Flip PDF Professional menjadi sangat interaktif. 

                                                 
33Flip pdf professional, Op. Cit. 
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2. Terdapat berbagai macam template, tema, pemandangan, latar 

belakang, dan plugin untuk menyesuaikan hasil desain. 

3. Flip PDF Professional dapat didukung dengan teks dan audio. 

4. Format keluaran (output) yang fleksibel, seperti html, exe, zip, Mac 

App, versi seluler dan burn ke CD. 

d. KelemahanFlip PDF Professional 

1) Proses konversi lambat 

2) Dapat melelahkan penglihatan peserta didik karena menatap kilapan 

cahaya yang keluar dari monitor atau layar. 

5. Pembelajaran IPA  

IPA merupakan suatu bidang ilmu yang dimasukan dalam proses 

pembelajaran kepada peserta didik dengan proses, pengembangan sikap 

ilmiah dan sebuah produk sehingga, diharapkan peserta didik memiliki ilmu 

pengetahuan yang dibangun atas dasar proses ilmiah yang bersumber 

berdasarkan pengetahuan, kreativitas, sikap ilmiah dan pengetahuan untuk 

diterapkan di lingkungan masyarakat.
34

 

a. Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar 

IPA di sekolah dasar merupakan materi pembelajaran yang dapat 

melatih peserta didik untuk berfikir kritis karena IPA memiliki 

karakteristik yang membuat peserta didik untuk terbiasa berfikir logis dan 

kritis sehingga diharapkan melalui pembelajaran IPA disekolah dasar 

dapat mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan jaman 

secara cerdas guna menjadikan keberhasilan peserta didik dimasa yang 

akan datang.
35

 

IPA sebagai disiplin ilmu dan penerapanya dalam masyarakat 

membuat pendidikan IPA menjadi penting.
36

 Pembelajaran IPA melatih 

anak untuk berfikir kritis dan objektif. Selain itu, IPA merupakan ilmu 

yang mempelajari tentang alam dan dapat diterima secara rasional. 

Pembelajaran IPA di sekolah dasar hendaknya dapat membuka 

kemampuan untuk memunculkan rasa ingin tahu peserta didik secara 

ilmiah. 

                                                 
34

 Aji Pamungkas, Bambang Subali, Suharto Lunuwih, “Implementasi Model Pembelajaran 

IPA Berbasis Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa”, Jurnal 

Inovasi Pendidikan IPA, Vol. 3, No. 2, p-ISSN 2406-9205, e-ISSN 2477-4820, (2017), h. 119. 
35

 Adi Sifa Muhammad, Idam Ragil Widianto Atmojo, “Peningkatan Keterampilan Fluency 

Melalui Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) Pada Pembelajaran Ipa Di 

Sekolah Dasar”, Jurnal Pendidikan Dasar, Vol. 6, No. 1, (2018), h. 42. 
36Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Indeks, 2018), h. 5. 
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