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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pelajaran dan 

meningkatkan produktifitas belajar yang efektif di era digital yang mengembangkan 

bahan ajar berupa  E-modul menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker pada mata 

pelajaran ilmu pengetahuan alam  kelas V SD/MI. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan Research And Development 

(R&D). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mengunakan metode angket. 

Pada tahap validasi melibatkan 4 subjek validator yang terbagi atas validator ahli materi 

dan Bahasa, validtaor ahli IT dan validator ahli media. Penilaian kelayakan desain 

mengunakan lembar validasi tahap uji coba melibatkan 15 peserta didik uji coba sekala 

kecil, 30 peserta didik pada uji coba sekala besar yang dinilai oleh 2 orang guru 

pendidik dilibatkan untuk melihat keefektifan E-modul. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai kelayakan E-modul oleh validator ahli 

materi dan bahasa mendapatkan prsentase  85,7% dengan kriteri “sangat layak”,  dari 

validator ahli IT mendapatkan presentase 96,9% dengan kriteria “sangat layak.  

kemudian dari respon peserta didik skala kecil mendapatkan 98,9% dengan kriteria 

“sangat menarik” pada skala besar mendapatkan 96,5% dengan ktiteria “sangat 

menarik” dan respon pendidik mendapatkan 85,3% dengan kriteria “sangat menarik” 

dengan demikian produk yang dikembangkan oleh peneliti dapat digunakan dan 

menunjang dalam proses pembelajaran. 

 

 

Kata Kunci: E-Modul, Kvisoft Flipbook Maker, IPA. 
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MOTTO 

 

 “Allah, dialah yang mengirim angin, lalu angina itu menggerakan awan dan 

allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan 

menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-

celahnya, maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang 

dikehendakinya, tiba-tiba menjadi gembira”. (al-quran surah ar-rum:48) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Pada bagian sub bab ini peneliti akan menjelaskan maksud dari judul 

penelitian ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam memahami judul 

tersebut. Judul penelitian yang dimaksud ialah “Pengembangan E-Modul 

Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam  Kelas V Sd/Mi”. adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan 

yakni : 

1. E-Modul 

  Modul yang berbasis komputer serta isinya materi, metode, batasan-

batasan serta teknik penilaian yang secara sistematis disusun serta menarik 

supaya kompetensi tercapai.
1
   Modul elektronik suatu bahan ajar berbasis TIK 

yang dapat membuat minat belajar mengalami peningkatan serta ada animasi, 

video serta audio didalamnya sehingga  pembelajaran menjadi lebih interaktif. 

2. Kvisoft flipbook maker  

  Kvisoft flipbook maker ialah software yang dipakai untuk membuat 

tampilan buku/bahan ajar lainnya menjadi sebuah buku elektronik digital 

berbentuk flipbook. Selain itu dengan memakai software ini bisa 

mengembangkan suatu modul elektronik sebagai media pembelajaran yang 

didalamnya terdapat animasi, audio, sound. Pemahaman serta ketercapaian hasil 

belajar akan terwujud dengan menggunakan flipbook.
2
  Flipbook ialah jenis 

animasi klasik yang dibuat dari tumpukan kertas yang mirip buku tebal, pada 

setiap halaman terdapat proses yang menggambarkan seolah-olah bergerak. 

3. IPA  

  IPA ialah ilmu yang membahas tentang gejala-gejala alam yang 

disusun secara sistematis yang didasarkan pada hasil percobaan dan 

pengamatan yang dilaksanakan oleh manusia. IPA juga ialah Ilmu pengetahuan 

yang mempelajari objek dan proses yang terjadi di alam. IPA tidak hanya ialah 

kumpulan pengetahuan tentang benda ataupun makhluk hidup, tetapi 

memerlukan kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah.
3
  

                                                             
1
Ricu Sidiq dan Najuah, “ Pengemabnagn E-Modul Interaktif Berbasis Android Pada 

Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar”, Vol. 9, No. 1, (Januari 2020), h.5 
2
Soffi Widyanesti Priwantoro, ”Pengembangan E-Modul Berbasis Kvisoft flipbook 

maker Dipadukan Dengan Geogebra Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Mata Kuliah 

Program Linier”, Seminar Nasional Pendidikan Matematika Ahmad Dahlan, (2018). h. 745. 
3 Nugroho Kurniawan dan Nurlaili, “Kedisiplinan Siswa Terhadap Objek Mata 

Pelajaran IPA di SMP Kabupaten Muaro Jambi”, Integrated Science Education Journal (ISEJ), 

Vol. 1, No. 2, (May 2020) h. 54-59. 
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B. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh kualitas pendidikan sebab 

sumber daya manusia akan berkualitas apabila sudah menempuh pendidikan. 

Sumberdaya yang berkualitas menjadi ciri majunya suatu bangsa. Salah satu 

tandanya ialah watak individu sudah lebih baik setelah menjalani pendidikan.
4
   

Belajar ialah suatu proses perubahan kegiatan, reaksi terhadap lingkungan, 

perubahan tersebut tidak dapat disebut belajar apaapabila disebabkan oleh 

pertumbuhan ataupun keadaan sementara seseorang seperti kelelahan ataupun 

disebabkan oleh obat-obatan. Maksudnya, perubahan kegiatan itu mencakup 

pengetahuan, kecakapan, dan tingkah laku. Konsep dari belajar dan pembelajaran 

tidak sama akan tetapi ada keterkaitan antara keduanya. Perubahan tingkah laku ini 

menyangkut baik buruk perubahan yang bersifat pengetahuan. Belajar ialah 

aktivitas manusia yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

manusia, tidak mengenal batas usia baik anak-anak maupun orangtua. Belajar tidak 

memandang siapa pengajarnya, dimana tempatnya dan apa yang diajarkan. Belajar 

itu bukan hanya sekedar pengalaman, belajar ialah suatu proses, bukan suatu hasil. 

Oleh karena itu, belajar berlangsung aktif dan integratif dengan menggunakan 

berbagai bentuk perbuatan untuk mencapai hasil.
5
  The main objective in learning 

is to improve creative thinking and higher order thinking skills. Students in 

elementary schools must begin to be trained in their ability to think at a higher 

order level, but also remain in their portion. In other words, students are trained 

according to development and age because students in primary schools have a 

great curiosity and need more attention. Creative and critical thinking is a 

characteristic of higher order thinking skills6.  

Menurut pandangan Islam setiap muslim wajib menuntut ilmu sebab cara 

kita beribadah pada allah swt, cara kita berbuat baik bisa diketahui dengan 

menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadist Turmudzi yang berbunyi:  

 

 طَلَُب ْالِعْلْم فَِرْثَضةٌ َعلَى ُكلِّ ُمْسلِم  

Artinya: “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim”. (HR. 

Muslim)   

Makna dari Hadist di atas ialah ilmu dijadikan acuan agar dapat 

menjalankan ibadah kepada Allah swt. Sebuah kesia-siaan jika apaapabila tidak 

                                                             
4 Syamsuriyanti dan Sukirno, ”Faktor Determinan Profesionalisme Guru”, Jurnal 

Kependidikan, Vol. 2, No. 1, (Mei 2018), h. 56-67. 
5 Nurul Hidayah, Fiki Hermansyah, “ Hubungan Antara Motivasi Belajar dan 

Kemampuan membaca pemahaman siswa kelas V madrasah ibtidaiyah Bandar lampung tahun 

2016/2017”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 3, No. 2 (Desember 2016) h. 3. 
6 Anifa Rosari Ulum, Nurul Hidayah, Yuli Yanti, “Development Of Assessment Hots 

(Higher Order Thinking Skills) Based On Troubleshooting For Class V Sd / Mi”, Jmie: Jurnal 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 5, No. 1, (2021), H. 17. 
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memiliki ilmu namun menjalankan ibadah. Manusia akan paham apa yang 

sebelumnya belum dipahami apaapabila mau belajar, belajar juga menyesuaikan 

dengan tuntutan berkembangnya zaman bukan sekedar belajar agama saja,. Selain 

itu, ilmu tersebut juga harus bermanfaat bagi diri sendiri ataupun banyak orang. 

Proses pembelajaran di lingkungan sekolah dapat dikatakan sebagai 

strategi publik untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap. Selain itu banyak 

peserta didik menganggap pembelajaran di sekolah itu menyenangkan, karena 

peserta didik bisa bertemu dengan teman-teman yang lainnya, serta untuk 

mengembangkan pengetahuan dan sikap serta rasa menghargai. Efek positif di atas 

terasa berkurang dalam kurun waktu 1 akibat adanya pandemi sehingga proses 

pembelajaran di sekolah diberhentikan secara tiba-tiba karena adanya Pandemi 

Covid-19. Virus Corona atau Covid-19 merupakan virus berbahaya yang dapat 

menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat.  

Munculnya pandemi virus corona menyebabkan proses pembelajaran 

dilakukan yang awalnya di sekolah sekarang berubah menjadi di rumah melalui 

dalam jaringan (daring). Pembelajaran daring atau pembelajaran online bisa 

menggunakan teknologi digital seperti google classroom, zoom, video, telepon 

atau bisa menggunakan modul elektronik. 

Pada zaman modern perkembangan dunia tidak terlepas dari teknologi. 

Perkembangan  teknologi juga mempengaruhi dunia pendidikan, teknologi 

berperan dalam memajukan  pendidikan.
7
  Pada masa sekarang berdasarkan data 

dari Ikatan Penerbit Indonesia sebesar 20% terjadi peningkatan pada industri 

elektronik buku di Indonesia, ini bermakna media baca digital sudah mulai 

menjadi perhatian penerbit.
8
  Dalam pembelajaran dipakai teknologi pada 

pembuatan media. Dampaknya ialah media digital elektronik lebih sering dipakai 

untuk menyampaikan bahan ajar sebagai sumber informasi belajarnya. Oleh sebab 

itu agar pembelajaran lebih menarik serta siswa tidak bosan mengikuti 

pembelajaran pendidik dituntut agar bisa mengintegrasikan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Maka peneliti ingin memodifikasi 

pengembangan yang sebelumnya sudah ada dimodifikasi dari bahan ajar cetak ke 

bahan ajar online, melalui pengembangan e-modul. 

Bahan ajar ialah sumber materi penting bagi pendidik dalam melaksanakan 

proses pembelajaran. Tanpa bahan ajar, tampaknya pendidik akan mengalami 

kesulitan dalam menggapai tujuan pembelajaran. Pendidik harus selalu 

                                                             
7 Devie Novallyan, Dwi Gusfarenie, dan Reny Safita, “Pengembangan E-Modul 

Biologi Umum Berbasis Konstruktivisme Menggunakan 3D Pageflip”, Jurnal Kependidikan 

Betara (JKB), Vol. 1, No. 4, (2020), h. 152-156. 
8 Galuh Ayu Puspita dan Irwansyah, “Pergeseran Budaya Baca dan Perkembangan 

Industri Penerbitan Buku di Indonesia: Studi Kasus Pembaca E-Book Melalui Aplikasi iPusnas”, 

Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi, Pasca Sarjana Manajemen Komunikasi FISIP UI, 

Vol. 2 No. 1, 2018, h. 14-15. 
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menyediakan bahan ajar dalam proses pembelajaran berlangsung.
9
 Bahan ajar 

elektronik ialah bahan ajar yang isi materinya dicantumkan dalam bentuk 

elektronik yakni bisa berupa audio, audio visual, dan bisa berupa multimedia 

interaktif.
10

  

Media pembelajaran ialah sarana untuk mendekatkan peserta didik dengan 

sumber belajar dengan pemanfaatan metode yang signifikan.
11

  Pemakaian media 

pembelajaran dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar hal baru dalam materi 

pembelajaran yang disampaikan sehingga dapat mudah dipahami. Media 

pembelajaran juga dapat membantu pendidik dalam mempertahankan perhatian 

anak terhadap materi yang sedang dibahas. Melalui pemakaian media 

penyampaian materi dapat berjalan lebih menarik, siswa dapat lebih interaktif dan 

waktu berjalan dengan efisien. Media pembelajaran dapat meningkatkan kualitas 

interkasi antara pendidik dan peserta didik. 

E-modul (modul elektronik) ialah sebuah modul yang dapat dibaca pada 

alat teknologi seperti handphone andorid, computer. E-modul ialah tampilan 

informasi dalam format buku yang disajikan secara elektronik dengan 

menggunakan hard disk, disket, CD, atau flashdisk dan dapat dibaca dengan 

menggunakan computer atau alat pembaca buku elektronik. menurut Cecep, K & 

Bambang, S. menyatakan ahwa media elektronik yang dapat diakses oleh peserta 

didik mempunyai manfaat dan karakteristik yang berbeda-beda. Jika ditinjau dari 

manfaatnya media elektronik sendiri dapat menjadikan proses pembeljaran lebih 

menarik, interaktif, dapat dilakukan kapan dan dimana saja serta meningkatkan 

kualitas pembelajaran.  

Kvisoft flipbook maker ialah salah satu aplikasi sebagai media 

pembelajaran yang akan membantu dalam proses pembelajaran karena aplikasi ini 

tidak terpaku hanya pada tulisan-tulisan saja tetapi bisa dimasukan sebuah animasi 

gerak, video, dan audio yang bisa menjadikan sebuah interaktif media 

pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran menjadi tidak monoton. Jadi, 

e-modul dengan menggunakan aplikasi kvisoft flipbook maker dapat diakses secara 

offline dan tidak harus mengeluarkan banyak biaya karena berbentuk soft file.   

Menurut National Education Assiciation (NEA) benda yang bisa 

dimanipulasi, diamati, didengar, dibaca ataupun dibicarakan beserta instrumen 

yang dipakai untuk kegiatan belajar disebut media. Ketepatan pemilihan media 

                                                             
9 Siti Aisyah, Evih Noviyanti, dan Triyanto, “Bahan Ajar Sebagai Bagian Dalam Kajian 

Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia”, Jurnal Sakala, Vol. 2, No. 1, (2020) h. Hlm. 

62—65. 
10 Indah 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) h. 146. 
11

 Ahmad Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2019) , h. 292. 
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akan berpengaruh pada penguasaan materi selain itu akan membuat pengalaman 

belajar meningkat.
12

  

Pada masa sekarang handphone android, komputer dengan perangkat 

lunak seperti google, facebook, instagram ataupun perangkat lunak menarik 

dikembangkan sebab saat ini teknologi mempermudah siswa belajar dari manapun 

serta kapanpun. Contoh dari perangkat lunak diantaranya Kvisoft flipbook maker 

yang akan mempermudah pembuatan bahan ajar seperti e-modul. Harapanya 

kualitas serta daya serap peserta didik mengalami peningkatan melalaui 

pengembangan media pembelajaran. 

Dalam menunjang aktivitas belajar yang paling diperlukan ialah buku 

sebagai sumber belajar. Saat ini sudah ada puluhan buku non-cetak yang ikut 

menunjang pembelajaran menyesuaikan dengan berkembangnya teknologi.  

Proses belajar mengajar akan semakin mudah apabila dibantu oleh media, 

Pada penelitian ini media yang dipakai ialah e-modul yang dibuat dengan aplikasi 

Kvisoft flipbook maker yang akan dikembangkan oleh peneliti ditingkat sekolah 

dasar yang belum mempunyai program e-modul dengan aplikasi Kvisoft flipbook 

maker dengan mengangkat tema ini peneliti terlebih dahulu melakukan observasi 

kebutuhan dilapangan pada hari rabu tanggal 4 november 2020 dengan 

mengobservasi pembelajaran disekolah dan fasilitas sekolah yang nantinya akan 

dikembangkan peneliti mewawancarai salah satu guru yang ada di SD Bandar 

Lampung dengan hasil wawancara sebagai berikut: 

“Berdasarkan hasil wawancara pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021 

dengan Ibu Deny Yuniarsih wali kelas 5 MI Terpadu Muhammadiyah Sukarame 

Bandar Lampung diperoleh hasil wawancara menyatakan bahwa peserta didik 

masih menggunakan buku cetak yakni buku tematik terpadu. Proses pembelajaran 

berlangsung secara online dibantu mengunakan aplikasi rubermuh dan youtube. 

Kendala dalam proses pembelajaran saat ini susah sinyal, kuota terbatas dan 

terkadang masih kurang memahami. Bahan ajar seperti buku cetak belum 

mengintegrasikan dengan perkembangan teknologi seperti e-modul. Terlebih pada 

masa daring sekarang sebenarnya agar tidak bosan serta merasa tertarik pada 

materi peserta didik membutuhkan modul yang menarik”.
13

  

Dari hasil wawancara bagaimana peserta didik dan pendidik agar dapat 

kreatif, inovatif, dan motivatif dalam memberikan materi pembelajaran melalui 

alat bantu yakni e-modul yang dibuat dengan aplikasi Kvisoft flipbook maker, 

dalam hal ini untuk menggapai sebuah indikator dalam mata pelajaran IPA dapat 

                                                             
12 Isma Harliana, Abdul Hamid K, R. Mursid, “ Pengembangan Media Pembelajaran 

Interaktif Pada Mata Pelajaran Kimia SMK,” Jurnal Teknologi Informasi & Komunikasi dalam 

Pendidikan, Vol.5, No. 2, (Desember 2018). H. 167 
13

 Deny Yuniarsih, Wawancara Dengan Walikelas V, MI Terpadu Muhammadiyah 

Bandar Lampung, 11 Februari 
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memudahkan proses kegiatan belajar mengajar yang efektif, menarik, kreatif 

dengan maksud agar peserta didik tidak monoton ataupun bosan sehingga dapat 

lebih aktif dan kreatif dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Kegiatan belajar mengajar yang menarik, kreatif, dan motivatif pada media 

pembelajaran yang dimiliki oleh e-modul menggunakan Kvisoft flipbook maker ini 

yang didalamnya terdapat teks, gambar, foto, video, film animasi, sebagaimana 

dapat diharapkan menjadi alat bantu yang menarik perhatian peserta didik.  

IPA ialah pengetahuan yang rasional dan objektif tentang alam semesta 

dengan segala isinya.
14

 Pembelajaran IPA berhubungan dengan cara mencari tahu 

tentang alam secara sistematis, sehingga pembelajaran IPA bukan hanya 

penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, 

ataupun prinsip-prinsip saja tetapi juga ialah suatu proses penemuan. IPA pada 

hakekatnya ialah produk, proses, sikap, dan teknologi. Oleh karena itu 

pembelajaran IPA sebaiknya dilaksanakan secara inkuiri ilmiah, agar bisa 

mempelajari IPA secara inkuiri ilmiah, pembelajaran IPA harus didukung dengan 

pemanfaatan bahan ajar yang dilaksanakan oleh pendidik yang professional dan 

bahan ajar yang bervariasi. Pada jenjang pendidikan di sekolah dasar, mata 

pelajaran IPA menggunakan sistem terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya 

yang disebut dengan pembelajaran tematik. Konsep IPA mulai masuk di 

pembelajaran tematik pada kelas IV sampai kelas VI.
15

   Permasalahan dalam 

pembelajaran IPA masih dirasakan karena siswa masih kurang tertarik dengan cara 

guru menyampaikan materi pembelajaran karena guru kurang memaksimalkan 

bahan ajar.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa bahan ajar yang dipakai masih kurang menarik dan peserta didik merasa 

bosan dengan bahan ajar yang tersedia karena masih tergolong monoton. Oleh 

Karena itu peneliti akan mengembangkan suatu bahan ajar yang menarik agar 

peserta didik merasa senang dalam memahami materi pelajaran pada saat 

pembelajaran berlangsung. Dengan penelitian yang berjudul “Pengembangan E-

Modul Menggunakan Kvisoft flipbook maker Pada Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Alam Kelas V SD/MI” penulis berharap dengan dikembangkan e-

modul dengan aplikasi Kvisoft flipbook maker ini dapat membantu peserta didik 

lebih tertarik dan aktif melakukan kegiatan pembelajaran disekolah maupun 

dirumah sehingga dapat membantu peserta didik untuk mengeksplorasi ide-ide 

mereka hingga memperoleh pengetahuan baru dengan sendirinya.  

 

                                                             
14 Usman Samatowa, Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, (Jakarta: PT Indeks, 2018) 

h. 2. 
15 I Komang Wisnu Budi Wijaya, “Mengembangkan Kecerdasan Majemuk Siswa 

Sekolah  Dasar  (SD) Melalui Pembelajaran IPA Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan Sekolah 

Dasar”, Jurnal Penjaminan Mutu, Vol. 4, No. 2, (Agustus 2018), h. 150. 
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C. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah 

Identifikasi Masalah 

1. Media yang kurang bervariatif hingga peserta didik merasa bosan dalam 

belajar. 

2. Belum memiliki bahan ajar berupa e-modul menggunakan aplikasi Kvisoft 

flipbook maker. 

3. Perlunya pengembangan bahan ajar berupa e-modul guna mempermudah proses 

pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. 

4. Media pembelajaran yang dipakai pendidik masih menggunakan buku cetak. 

 

Batasan Masalah  

1. Pengembangan e-modul menggunakan program aplikasi Kvisoft flipbook maker 

2. Materi dalam e-modul yang dikembangkan ialah mata pelajaran IPA semester 1  

3. Penelitian ini dilaksanakan pada kelas V  SD N 1 Way Huwi Lampung Selatan 

dan kelas V MI Terpadu Muhammadiyah Sukarame Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mengembangkan e-modul dengan proses pembuatan dibantu 

oleh aplikasi Kvisoft flipbook maker kelas V di SD/MI ? 

2. Bagaimana kelayakan e-modul dengan menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook 

maker ? 

3. Bagaimana cara respon kemenarikan produk kepada guru untuk kelas V 

SD/MI? 

 

E. Tujuan Penelitian  

1. Mengembangkan bahan ajar berupa e-modul dengan aplikasi Kvisoft flipbook 

maker kelas V di SD/MI. 

2. Mengukur kelayakan e-modul dengan menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook 

maker ? 

3. Mengukur tingkat kemenarikan peserta didik pada produk e-modul 

menggunakan Kvisoft flipbook maker pada mata pelajaran IPA untuk kelas V di 

SD/MI. 

 

F. Manfaat Pengembangan 

1. Bagi peneliti memperoleh pengalaman dalam mengembangkan bahan ajar. 

2. Bagi pendidik dapat menjadi bahan ajar yang interaktif dalam kegiatan belajar 

mengajar agar memberikan ketertarikan dan memudahkan peserta didik dalam 

belajar.  

3. Bagi peserta didik dapat mempermudah proses pembelajaran dan 

mempermudah pemahaman sebuah materi. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan  

Berdasarkan kajian teori yang dilaksanakan, berikut ini dikemukakan beberapa 

penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh 

peneliti sebagai berikut :  

1. Ayu Setyo Ningtyas dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan E-Modul 

Bangun Datar Sederhana Berbasis Problem Based Learning (PBL) 

Menggunakan Aplikasi Kvsoft Flipbook Maker Untuk Siswa Kelas III”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil bahwa E-

Modul bangun datar berbasis PBL menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook 

maker yang dihasilkan dinyatakan l ayak ataupun valid dengan hasil 

keefektifan dengan tes evaluasi pada siswa kelas III memperoleh nilai sebesar 

90,47.
16

    

2. Indah Permata Putri dkk dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan E-

Modul Berbasis Kvisoft flipbook maker Perjuangan Para Pahlawan di Kelas 

IV Sekolah Dasar”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh 

hasil bahwa e-modul berbasis Kvisoft flipbook maker perjuangan para 

pahlawan di kelas IV sekolah dasar telah memenuhi kriteria layak dan praktis 

dipakai sebagai sumber belajar di sekolah.
17

  

3. Dewi Ayu Puspita Sari dkk dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan 

Modul Elektronik Fisika Berbasis Pendekatan Saintifik Materi Getaran 

Harmonis Menggunakan Kvisoft flipbook maker”.  Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilaksanakan produk dinyatakan layak oleh validator dengan 

hasil analisis persepsi siswa pada uji coba didapatkan nilai 78.17% 

dikategorikan sangat setuju.
18

  

4. Tsurayya Zhafirah dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan E-Modul 

Berbasis Problem Based Learning (PBL) Pada Materi Hidrokarbon 

Menggunakan Kvisoft flipbook maker”. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilaksanakan diperoleh hasil teknik analisis data yakni dengan cara 

menghitung skor persentase penilaian validasi dan respon pengguna. Hasil 

                                                             
16 Ayu Setyo Ningtyas, “Pengembangan E-Modul Bangun Datar Sederhana Berbasis 

Problem Based Learning (PBL) Menggunakan Aplikasi Kvsoft Flipbook Maker Untuk Siswa 

Kelas III”, Seminar Nasional PGSD UNIKAMA, Vol. 4, (Oktober 2020). 

17 Indah Permata Putri, “Pengembangan Modul Elektronik Berbasis Kearifan Lokal 

Tradisi Betangas Menggunakan Aplikasi Kvisoft flipbook maker untuk Kelas V Sekolah Dasar”, 

Seminar Nasional PGSD UNIKAMA, Vol. 4, (Oktober 2020). 
18 Dewi Ayu Puspita Sari, “Pengembangan Modul Elektronik Fisika Berbasis 

Pendekatan Saintifik Materi Getaran Harmonis Menggunakan Kvisoft flipbook maker”, Jurnal 

Pendidikan Fisika, Vol. 4, No. 1, (Juni 2019). 
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penelitian menunjukkan bahwa e-modul yang dikembangkan memenuhi 

kriteria sangat valid.
19

  

5. Edi Wibowo dalam penelitiannya berjudul “Pengembangan Bahan Ajar (E-

Modul) Menggunakan Aplikasi Kvisoft flipbook maker Materi Himpunan”. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan diperoleh bahwa e-modul 

dengan menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook maker dianggap layak untuk 

dipakai dalam pembelajaran matematika materi himpunan. 
20

 

 

 

H. Kerangka Berfikir 

  

Penelitian ini tentang pengembangan e-modul menggunakan Kvisoft 

flipbook maker pada materi penyesuaian diri makhluk hidup terhadap 

lingkungannya pada kelas V SD/MI, bertujuan untuk menguji coba e-modul agar 

dapat diterapkan pada proses pembelajaran di SD/MI agar lebih mudah diterima 

oleh peserta didik dan menarik. 

                                                             
19 Tsurayya Zhafirah, “Pengembangan E-Modul Berbasis Problem Based Learning 

(PBL) Pada Materi Hidrokarbon Menggunakan Kvisoft flipbook maker”, Al-Ishlah: Jurnal 

Pendidikan, Vol. 12, No. 2(2020). 
20

 Edi Wibowo, “Pengembangan Bahan Ajar (E-Modul) Menggunakan Aplikasi Kvisoft 

flipbook maker Materi Himpunan”, Desimal: Jurnal Matematika, Vol. 1, No. 2, (2018). 
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I. Sistematika Penulisan 

 Secara garis besar, penulisan skripsi yang dilakukan terdiri dari tiga bagian, 

yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Masing-masing diuraikan sebagai 

berikut: 

a.  Bagian Awal 

Bagian awal proposal skripsi ini terdiri dari sampul depan (cover), lembar 

pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran-lampiran. 

b.  Bagian Isi  

Bagian Isi merupakan bagian laporan penelitian yang terdiri dari 3 bab, antara lain: 

BAB I: Pendahuluan, pada bagian Bab I terdiri dari penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

sistematika penulisan. 

BAB II: Landasan Teori, bagian Bab II: terdiri dari deskripsi teoritis, teori-teori 

tentang pengembangan model. 

BAB III: Metode Penelitian, pada bagian Bab III terdiri dari tempat dan w aktu 

penelitian, desain penelitian pengembangan, prosedur penelitian, pengembangan, 

spesifikasi produk yang akan dikembangkan, subjek uji coba penelitian 

pengembangan, instrumen penelitian, uji coba produk, dan teknik analisis data. 

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Bab ini menjelaskan tentang 

pengembangan e-modul untuk pendidik dalam mata pelajaran IPA, penilaian 

pendidik dan peserta didik dengan adanya e-modul dalam pembelajaran IPA dan 

kelayakan e-modul dalam pembelajaran IPA berdasarkan penilaian validator 

Bab V. Penutup : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan penulis mengenai hasil 

penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang 

penulis berikan terkait penelitian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Konsep Pengembangan Model 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dipakai ialah penelitian dan pengembangan 

(Research and Development). Research and Development (R&D) ialah 

jenis cara sistematis untuk meneliti, merancang, memproduksi, menguji 

validitas produk yang telah dihasilkan, mengembangkan program 

pembelajaran dan produk yang dapat memenuhi kriteria internal.
21

  

Menurut Sugiyono Research and Development (R&D) ialah metode 

penelitian yang terstruktur yang dengan tujuan merevisi, menciptakan, 

mencari, merumuskan, menguji keefektifan produk, model, cara/strategi, 

prosedur tertentu yang lebih unggul, efisien, efektif, serta bermakna.
22

  

Dalam penelitian pengembangan pendidikan yakni penelitian yang 

menghasilkan ataupun mengembangkan produk tertentu dengan melakukan 

beberapa uji ahli seperti uji materi, uji media, uji bahasa dan uji coba 

produk di lapangan untuk menguji kelayakan dan kebermanfaatan produk 

yang peneliti kembangkan.
23

   

 

2. Model Pengembangan ADDIE 

Model-model yang diperlukan untuk memilih produknya tersebut 

diantaranya ada ADDIE, ASSURE, Borg and Gall, serta Dick and Carey. 

Dari beberapa model ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang perlu 

dipahami. Salah satu model yang dapat dipakai untuk mengembangkan 

bahan ajar ialah ADDIE. Model ADDIE ialah proses pengajaran yang 

dipakai baik secara konvensional oleh pengembang diklat. ADDIE model 

menurut Yong dkk ialah proses generic yang secara tradisional digunakan 

oleh para perancang instruksional dan pengembangan pelatihan yang 

dinamis, fleksibel untuk membentuk pelatihan yang kehasilgunaan dan 

sebagai unjuk alat dalam tampilan.
24

 Jadi, ADDIE ialah suatu proses 

                                                             
21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  Dan R&D, (Yogyakarta: 

Alfabeta, 2019), h. 396 
22 Nurul Hidayah, Rifky Khumairo Ulva, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Berbasis Komik Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV MI Nurul Hidayah 

Roworejo Negerikatom Pesawaran”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Vol. 4, No. 1, 

(Juni 2017), h. 41. 
23 Anggita Dwi Lestari, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Komik Ada 

Tema 9 Makanan Sehat Dan Bergizi”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

2019), h. 15 
24

 Yudi Hari Rayanto, Sugianti, Penelitian Pengembangan Model ADDIE dan R2D2: 

Teori dan Praktek, (Pasuruan: Lembaga academic & Research Institute, 2020), h.28 
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perancangan yang menekankan setiap komponen yang dimiliki saling 

berinteraksi satu lainnya dengan berkoordinasi sesuai dengan fase yang 

ada.  Fungsi model ADDIE yakni menjadi acuan dalam membangun 

perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis dan 

dapat mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Kelebihan dari model 

pengembangan ADDIE yakni evaluasi di setiap tahapan yang dapat 

meminimalisir tingkat kesalahan ataupun kekurangan produk pada tahap 

akhir model ini. Model pengembangan ini memiliki beberapa tahapan yakni 

analisis (analyze), desain (design), pengembangan (development), 

implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation). Model ADDIE 

mempunyai aktivitas ealuasi tahapan kegiatan pengembangan di setiap 

tahapnya.
25

  Lihat gambar berikut:  

 

 
Gambar 2.1 

Tahapan Model ADDIE 

 

a. Analisis  

Langkah analisis ialah langkah awal yang dilaksanakan dalam 

mengembangkan bahan ajar. Ada beberapa analisis yang dilaksanakan 

sebagai berikut : 

1) Analisis kebutuhan 

Dalam melakukan analisis kebutuhan ini, untuk menetapkan 

kemampuan-kemampuan ataupun kompetensi yang perlu dipelajari 

agar hasil belajar mengalami peningkatan.  

 

 

                                                             
25

 Benny Agus Pribadi dan Dewi A Padmo Putri, Pengembangan Bahan Ajar, 

(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka,2019) h. 121. 
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2) Analisis peserta didik 

Analisis berdasarkan pengetahuan, keterampilan dan 

perkembangannya untuk mengetahui karakteristik peserta didik. 

Tujuanya menganalisis kemampuan siswa yang berbeda-beda.  

3) Analisis bahan ajar 

Pelaksanaan analisis ini dengan metode studi pustaka. Tujuan 

dari analisis fakta, konsep, prinsip dan prosedur materi pembelajaran 

ialah untuk melakukan identifikasi tahapan-tahapan awal pelajaran 

yang akan diajarkan serta didesain secara sistematik. Untuk 

menyusun rumusan tujuan pembelajaran juga bisa menggunakan 

analisis ini sebagai analisis dasar.
26

 

 

b. Desain 

Tahapan desain mencakup sejumlah perencanaan pengembangan 

bahan ajar diantaranya yakni: 

1) Penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran dengan mengkaji 

kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk menentukan materi 

pembelajaran berdasarkan fakta, konsep, prinsip dan prosedur, 

alokasi waktu pembelajaran, indikator dan instrument penilaian 

siswa. 

2) Mendesain pola belajar ataupun aktivitas pembelajaran.  

3) Memilih kompetensi bahan ajar. 

4) Mendesain perangkat pembelajaran berdasarkan setiap kompetensi 

mata pelajaran. 

5) Mendesain materi pembelajaran serta alat untuk mengevaluasi 

pembelajaran. 

 

c. Pengembangan 

Pengembangan dalam model ADDIE berisi kegiatan realisasi 

rancangan produk dalam hal ini ialah bahan ajar. Langkah 

pengembangan dalam penelitian ini meliputi kegiatan membuat dan 

memodifikasi bahan ajar. Dalam melakukan pengembangan ini ada dua 

tujuan yang perlu dicapai antara lain: 

1) Memproduksi ataupun merevisi bahan ajar yang akan dipakai 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. 

2) Memilih bahan ajar terbaik yang akan dipakai untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 

 

                                                             
26

 Rahmat Arofah Hari Cahyadi, “ Pengembangan Bahan Ajar Berbasis ADDIE 
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d. Implementasi 

Dalam tahap ini untuk penerapan rancangan materi ajar yang 

sudah dikembangkan di kelas. Materi yang telah dikembangkan 

disampaikan sesuai dengan pembelajaran. setelah diterapkan dalam 

bentuk kegiatan pembelajaran kemudian dilaksanakan evaluasi awal 

untuk memberikan umpan balik pada penerapan pengembangan bahan 

ajar berikutnya. Tujuan utama dalam langkah implementasi antara lain: 

1) Membimbing siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2) Menjamin terjadinya pemecahan masalah untuk mengatasi 

persoalan yang sebelumnya dihadapi oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3) Memastikan bahwa pada akhir pembelajaran, kemampuan peserta 

didik meningkat. 

 

e. Evaluasi  

Evaluasi ialah langkah terakhir dari model ADDIE. Evaluasi ialah 

proses untuk melihat apakah bahan ajar yang telah disusun telah 

berhasil ataupun sesuai dengan harapan awal ataupun tidak. Evaluasi 

dapat dilaksanakan secara formatif maupun sumatif. Evaluasi formatif 

dilaksanakan setiap selesai dilaksanakan tiap langkah dalam prosedur 

pengembngan model ADDIE. Sedangkan evaluasi sumatif 

dilaksanakan di akhir ketika seluruh langkah telah dilaksanakan. 

Selanjutnya dapat dilaksanakan revisi jika diperlukan. 
27

 

 

B. Bahan Ajar 

1. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut Susanto bahan ajar ialah suatu komponen yang sangat penting 

bagi pendidik dan peserta didik buku pelajaran terdiri dari 3 komponen 

yakni bahan ajar untuk peserta didik, bahan ajar untuk pendidik, dan 

lembar kerja peserta didik, yang terdiri dari susunan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, kompetensi inti dan indikator yang dapat 

mengembangkan kemampuan berfikir perserta didik dan minat belajar 

peserta didik serta menumbuhkan penghargaan terhadap hasil karya 

intelektual bangsa Indonesia yang dapat memusatkan perhatian baik dari 

pengembangkan kompetensi pendidik dan peserta didik disediakan 

berbagai fasilitas dan sumber belajar. Bahan ajar ialah seperangkat materi 

                                                             
27 Ibid,. h. 37. 
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yang disusun sistematis baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta 

lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.
28

  

Bahan ajar ialah sebuah lembaran atas bahan-bahan yang telah 

dikumpulkan dan berasal dari sumber-sumber yang dibuat secara teratur. 

Maka dari itu, bahan ajar berisi komponen tertentu. Widodo dan Jasmadi 

berpendapat bahwa bahan ajar ialah seperangkat alat pembelajaran yang 

berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi. Didesain 

secara menarik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
29

 Pemanfaatan 

bahan ajar ialah salah satu penyelesaian yang sangat efisien 

mempertimbangkan bahwa bahan ajar memiliki beberapa fungsi yakni 

dapat membantu pendidik menghemat waktu dalam proses mengajar, 

mengubah peran pendidik dari pengajar menjadi seorang fasilitator dan 

meningkatkan proses pembelajaran menjadi efektif.  

Untuk mengembangkan potensi diri peserta didik, maka peserta didik 

diharuskan aktif dalam proses belajar. Keaktifan tersebut dapat dicapai 

dengan pemakaian bahan ajar yang inovatif, variatif, menarik, kontekstual, 

dan sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta didik. Dengan dipakainya 

bahan ajar yang demikian, maka diharapkan proses pembelajaran yang 

menyenangkan dapat tercipta, sehingga dapat menimbulkan terjadinya 

proses pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, bahan ajar yang mampu 

membuat proses pembelajaran yang menyenangkan perlu diadakan. Salah 

satunya ialah modul berbasis elektronik yang dikemas dengan menarik. 

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa bahan ajar pada dasarnya 

memiliki hubungan dengan media pembelajaran. Pendapat ini tidak salah 

karena keduanya ialah alat yang dapat dipakai untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. Sejumlah ahli berpendapat bahwa bahan ajar ialah media 

yang mengandung informasi dan pengetahuan yang dapat dipelajari oleh 

orang yang belajar ataupun leader. Secara garis besar dapat disimpulkan 

definisi bahan ajar yakni seperangkat materi baik tertulis maupun tidak 

tertulis yang disusun secara sistematis dengan menampilkan sosok utuh 

kompetensi yang akan dikuasai peserta didik untuk membantu guru dan 

peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran.  

 

2. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Bahan Ajar 

Agar bahan ajar menjadi bermakna, maka seorang guru dituntut untuk 

dapat kreatif dalam mengelola suatu bahan ajar yang memungkinkan 

                                                             
28

 Nurul Hidayah, dkk, “Pengembangan Lembar Kegiatan Siswa (LKS) Matematika 

Dengan Pendekatan Saintifik Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Bandar Lampung”, 

Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2017, (2017). H. 222. 
29 Jajang Bayu Kelana dan Fadly Pratama, Bahan Ajar IPA Berbasis Literasi Sains, 

(Bandung: Lekkas, 2019), h. 3. 
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membantu peserta didik dalam memahami materi dan secara langsung 

dapat memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. 

Fungsi bahan ajar sebagai berikut: 

1) Acuan bagi guru yang akan mengarahkan semua aktifitasnya dalam 

proses pembelajaran, sekaligus ialah substansi yang seharusnya 

diajarkan kepada peserta didik. 

2) Acuan bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktifitas 

dalam proses pembelajaran, sekaligus ialah substansi kompetensi yang 

seharusnya dipelajari ataupun dikuasai. 

3) Alat evaluasi pencapaian ataupun penguasaan hasil pembelajaran. 

Fungsi bahan ajar dalam aktivitas pembelajaran ialah sebagai sarana 

penyampaian ataupun delivery system isi dan materi pelajaran dari 

narasumber kepada peserta didik. Bahan ajar memuat substansi ataupun isi 

pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Pemakaian bahan 

ajar tidak hanya terbatas pada aktivitas belajar tatap muka seperti yang 

berlangsung di kelas, tetapi juga dalam penyelenggaraan sistem pendidikan 

jarak jauh.
30

  

Ada beberapa tujuan bahan ajar yakni : Membantu siswa untuk belajar, 

menyediakan berbagai jenis bahan ajar untuk menghindari kebosanan di 

antara siswa, memfasilitasi pembelajaran siswa, kegiatan belajar akan 

menarik. Selain itu, Dapartemen Pendidikan menyebutkan manfaat 

membuat bahan ajar dengan dua cara, yakni manfaat untuk pendidik dan 

peserta didik, yang dijelaskan sebagai berikut :  

a. Manfaat bagi pendidik : 

1) Memperoleh bahan pengajaran yang sesuai dengan kurikulum dan 

kebutuhan peserta didik. 

2) Untuk mendapatkan wawasan karena mereka dikembangkan 

menggunakan referensi yang berbeda. 

3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pendidik dengan 

bahan tulisan. 

4) Bahan ajar akan dapat membangun komunikasi pembelajaran yang 

efektif antara pendidik dan peserta didik karena peserta didik lebih 

percaya pada guru mereka. 

b. Manfaat bagi peserta didik : 

1) Belajar lebih menarik 

2) Peserta didik lebih banyak kesempatan untuk belajar mandiri di 

bawah bimbingan guru. 
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18 

Ketersediaan bahan ajar yang bervariasi peserta didik akan membuat 

manfaat kegiatan belajar lebih menarik. Siswa diberi lebih banyak 

kesempatan untuk belajar secara mandiri dan mengurangi ketergantungan 

pada kehadiran pendidik. Peserta didik juga merasa mudah mempelajari 

setiap keterampilan yang perlu dikuasai.  

3. Jenis-Jenis Bahan Ajar 

Jenis bahan ajar berkaitan erat dengan sumber bahan ajar, sumber 

bahan ajar ialah tempat di mana bahan ajar dapat diperoleh peserta didik. 

Berbagai sumber belajar dapat diperoleh peserta didik sebagai bahan ajar 

untuk mendapatkan materi pembelajaran dari setiap standar kompetensi dan 

kompetensi dasar. Bahan ajar dapat dikelompokan terdiri dari empat bahan 

cetak (printed), bahan ajar menggunakan suara (audio), bahan ajar gambar 

yang bergerak ataupun film (visual), dan bahan ajar multimedia interaktif 

(interactive teaching material).  

Bahan ajar berupa teks materi pembelajaran yang dicetak modul ialah 

salah satu bahan ajar berbasis cetakan yang dimanfaatkan oleh pendidik 

maupun peserta didik dalam proses pembelajaran teks berbasis cetakan ada 

6 unsur pokok bahan ajar yang perlu diperhatikan pada saat merancang 

bahan ajar yakni: konsistensi, format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf 

dan pemakaian spasi kosong. 

1) Bahan ajar menurut bentuknya : 

a. Bahan ajar visual yakni bahan ajar yang pemakaian nya dengan 

indra penglihatan. Terdiri atas bahan cetak (printed) seperti antara 

lain handout, buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, 

wallchart, foto/gambar, dan non cetak (non printed), seperti 

model/maket. 

b. Bahan ajar audio yakni bahan ajar yang pemakaianya 

menggunakan indra pendengaran, yakni ditangkap dalam bentuk 

suara. Contohnya seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact 

disk audio.  

c. Bahan ajar audio visual yakni bahan ajar yang dapat ditangkap 

dengan indra pendengaran dan indra penglihatan. Contohnya 

seperti video compact disk, film. 

d. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) 

seperti CAI (Computer Assisted Instruction), CD (compact disk) 

multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web 

(web based learning materials). 
31

 

2) Bahan ajar menurut cara kerjanya: 
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a. Bahan ajar yang tidak diproyeksikan, yakni bahan ajar yang tidak 

memerlukan proyektor untuk menampilkan isi didalamnya 

sehingga bisa langsung dibaca, dilihat dan diamati. Contohnya, 

diagram, fhoto, dan lainnya. 

b. Bahan ajar yang diproyeksikan, yakni bahan ajar yang 

memerlukan proyektor untuk dapat dimanfaatkan ataupun 

dipelajari peserta didik. Contohnya, slide, filmstrips, dan lainnya. 

c. Bahan ajar audio, yakni bahan ajar berupa audio yang direkam 

dalam suatu media rekam dan untuk menggunakannya 

memerlukan media rekam seperti CD Player, VCD Player, dan 

multimedia player. 

d. Bahan ajar video, yakni bahan ajar yang memerlukan alat pemutar 

seperti VCD Player, Video tape player, DVD Player dan 

sebagainya. 

e. Bahan ajar computer, yakni berbagai macam bahan noncetak yang 

membutuhkan komputer untuk menayangkan sesuatu dalam 

pembelajaran. Contohnya computer mediated instruction dan 

computer based multimedia. 

3) Bahan ajar menurut sifatnya: 

a. Bahan ajar cetak, contohnya buku, pamphlet, panduan belajar 

siswa, buku kerja siswa, dan lainnya. 

b. Bahan ajar yang berbasis teknologi, misalnya slide, film, video, 

interaktif, e-modul, dan lainnya. 

c. Bahan ajar yang dipakai untuk praktik ataupun proyek, misalnya 

lembar observasi, lembar wawancara dan lainnya. 

d. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk interaksi manusia untuk 

keperluan pendidikan jarak jauh misalnya telepon, handphone dan 

lainnya. 

Berdasarkan pemaparan diatas dalam penelitian ini yang akan dipakai 

peneliti sebagai bahan ajar ialah modul, karena pembelajaran 

menggunakan bahan ajar modul memungkinkan peserta didik dapat 

belajar sesuai dengan kemampuan belajarnya dan peserta didik juga 

dapat mengetahui seberapa jauh tingkat pemahamannya terhadap materi 

yang telah disajikan. Pemakaian bahan ajar modul dirasa tepat untuk 

pembelajaran individual, sehingga siswa dapat belajar meskipun tanpa 

didampingi oleh pendidik. tetapi modul yang dipakai yakni modul 

berbentuk e-modul, karena bisa ditambahkan multimedia yang menarik 

sehingga peserta didik tidak merasa bosan dan pembelajaran menjadi 

tidak monoton. 
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C. Modul Elektronik 

1. Pengertian Modul Elektronik 

Dengan meningkatnya teknologi dan pengetahuan di era global saat ini, 

semakin banyak jenis media pembelajaran yang menjadi menarik dan 

menyenangkan dan dapat dipakai baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Salah satunya ialah media pembelajaran dalam bentuk E-Modul ataupun 

modul elektronik. 

Modul elektronik ialah versi elektronik dari sebuah modul yang sudah 

dicetak yang dapat dibaca pada komputer dan dirancang dengan software 

yang diperlukan. E-modul ialah alat ataupun sarana pembelajaran yang 

berisi materi, metode, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang 

dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. 

Sedangkan menurut Wijayanto Modul elektronik ataupun e-modul ialah 

tampilan informasi dalam format buku yang disajikan secara elektronik 

dengan menggunakan hard disk, disket, CD, ataupun flashdisk dan dapat 

dibaca dengan menggunakan komputer ataupun alat pembaca buku 

elektronik. 

Modul elektronik ialah media inovatif yang dapat menumbuhkan 

minat siswa dalam belajar.  Dengan pemakaian modul elektronik ini dapat 

membantu peserta didik untuk belajar mandiri dan memudahkan dalam 

proses pembelajaran membutuhkan biaya yang banyak. If the terms of the 

benefits of electronic media alone can make the learning process more 

interesting, interactive, can be done anytime and anywhere and can 

improve the quality of learning. Modul elektronik ialah sebuah bentuk 

penyajian bahan belajar mandiri yang disusun secara sistematis kedalam 

unit pembelajaran terkecil untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu 

yang disajikan ke dalam format elektronik yang di dalamnya terdapat 

animasi, audio, navigasi yang membuat pengguna lebih interaktif dengan 

program.
32

 Modul Elektronik dapat membantu proses pembelajaran lebih 

menarik sebab dapat menyisipkan gambar maupun video didalamnya. Hal 

ini dapat membantu siswa dalam memahami materi ajar karena terdapat 

petunjuk belajar dan pemahaman konsep secara runtut. Siswa dapat 

mengulang ataupun mempelajari kembali materi tersebut sesuai 

kebutuhannya karena modul dapat dipelajari secara mandiri dirumah. 

Dengan menggunakan modul elektronik peserta didik akan sedikit 

demi sedikit mampu memecahkan masalah ataupun kesulitan belajarnya 

sendiri, karena di dalam pengajaran terdapat beberapa materi yang sering 
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kali membuat peserta didik sulit untuk memahami ataupun 

mengungkapkannya. Kesulitan tersebut menurut peserta didik biasanya 

berupa materi yang abstrak dan rumit.  

Modul elektronik ialah bagian dari electronic based e-learning yang 

pembelajarannya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Itu 

berarti media tersebut tidak hanya menggunakan internet saja, tetapi dapat 

menggunakan semua perangkat elektronik seperti file, video kaset, slide, 

LCD projector dan lain sebagainya. Menurut Cecep K & Bambang S 

menyatakan bahwa media elektronik yang dapat diakses oleh peserta didik 

mempunyai manfaat dan karakteristik yang berbeda-beda. Jika ditinjau 

dari manfaatnya media elektronik sendiri dapat menjadikan proses 

pembelajaran lebih menarik, interaktif, dapat dilaksanakan kapan dan 

dimana saja serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Keunggulannya dari modul elektronik yakni mudah dibawa kemana saja, 

tidak membutuhkan kertas dan tinta sehingga lebih murah serta 

penerapannya lebih mudah.  

Dalam panduan penyusunan E-Modul, Prosedur penyusunan dimulai 

dengan analisis kebutuhan E-Modul. Analisis kebutuhan Modul 

merupakan kegiatan menganalisis silabus dan RPP untuk memperoleh 

informasi modul yang dibutuhkan peserta didik dalam mempelajari 

kompetensi yang telah diprogramkan. Untuk membantu guru mata 

pelajaran dalam membuat E-Modul, Direktorat Pembinaan Sekolah 

Menengah Atas mengeluarkan Panduan Praktis penyusunan E-Modul yang 

didalamnya memuat tentang hakekat E-Modul, Prosedur E-Modul, serta 

mengubah modul cetak menjadi E-Modul.
33

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas mengenai e-modul ataupun 

modul elektronik, peneliti dapat menyimpulkan bahwa e-modul ataupun 

modul elektronik ialah salah satu perangkat bahan ajar yang telah 

dirancang secara terpadu yang dapat dipakai peserta didik untuk keperluan 

belajar mandiri. e-modul ini harus memiliki karakteristik untuk membantu 

peserta didik dalam memecahkan masalah belajar. Karakteristik dari e-

modul ataupun modul elektronik ini yakni : 

a. Self instructional  

Self instructional yakni karakteristik e-modul yang penting dan 

harus terdapat pada e-modul. Sebuah e-modul harus terdapat 

instruksi-instruksi yang jelas sehingga peserta didik mudah dalam 

menggunakannya serta peserta didik mengetahui tujuan pembelajaran 

seperti apa yang harus mereka capai. Peserta didik dapat belajar 

mandiri dalam proses pembelajaran tanpa adanya bantuan dari pihak 

pendidik.  
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b. Self contained 

Self contained  yakni seluruh materi pembelajaran yang terdapat 

dari suatu kompetensi dapat dipelajari di dalam satu modul utuh. Isi di 

dalam e-modul memuat seluruh materi terdapat materi, LKS, Evaluasi 

dari satu kompetensi yang harus dipelajari oleh peserta didik.  

c. Stand alone  

Stand alone yakni e-modul pembelajaran harus berdiri sendiri 

ataupun tidak tergantung pada bahan ajar lain ataupun tidak 

memerlukan alat pendukung lain dalam pemakaiannya. Apaapabila e-

modul pembelajaran masih membutuhkan bahan ajar lain dalam 

pemakaiannya maka e-modul pembelajaran tersebut tidak 

dikategorikan sebagai e-modul pembelajaran yang berdiri sendiri. 

Modul yang dikembangkan dalam penerapan modul dapat dipakai 

sebagai media lengkap sehingga tidak bergantung pada media lain.  

d. Adaptif  

Adaptif yakni e-modul pembelajaran memiliki daya adaptif yang 

tinggi terhadap perkembangan teknologi. e-modul yang baik harus 

dapat dikatakan adiptif jika e-modul tersebut sesuai dengan 

perkemabangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta fleksibel untuk 

dipakai. e-modul ini juga harus disesuaikan dengan karakteristik 

peserta didik. 

e. User friendly  

User friendly yakni modul seharusnya bersahabat dengan 

pemakaiannya guna membantu memudahkan peserta didik. Setiap 

paparan dan instruksi yang terdapat pada e-modul bersifat membantu 

dan bersahabat dengan pemakaiannya. Salah satu bentuk e-modul 

pembelajaran yang user friendly yakni menggunakan bahasa yang 

sederhana dan mudah dimengerti serta menggunakan istilah-istilah 

yang umum dipakai. 
34 

Karakteristik modul di atas ialah karakteristik dari modul cetak, 

perincian karakteristik tersebut dapat di aplikasikan dalam e-modul. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah e-modul memiliki 

karaktersitik dapat dipelajari di manapun dan kapanpun oleh peserta didik, 

peserta didik tidak bergantung pada orang lain (self instructional), e-modul 

memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam proses kegiatan 

belajar mengajar.  

Modul elektronik akan dibuat menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook 

maker dan dapat diakses menggunakan laptop ataupun smartphone. Modul 

                                                             
34 Nurfadila, “Pengembangan E-Modul Dengan Kvisoft flipbook maker Berbasis 

Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Peserta Didik Pada Materi Relasi Dan Fungsi Untuk Kelas 

Viii Smp/Mts” , 2020. 
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elektronik juga dapat dipakai di mana saja, sehingga lebih praktis untuk 

dibawa kemana saja. Modul elektronik dapat menyampaikan informasi 

secara teratur, menarik serta memiliki tingkat interaktifitas yang tinggi. 

Pemahaman terhadap media e-modul memerlukan pemahaman awal 

definisi dari dua hal yakni tentang media dan e-modul. Association of 

Education and Commmunication Technology (AECT) memberi batasan 

tentang media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipakai untuk 

menyampaikan pesan ataupun informasi. Pada definisi ahli yang berbeda 

pula mendefinisikan media ialah berbagai jenis unsur dalam lingkungan 

siswa yang dapat mendorong siswa untuk belajar. Briggs mengatakan 

bahwa media ialah suatu alat untuk memberikan dorongan bagi siswa 

supaya proses belajar terjadi. 

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian modul cetak dan modul 

elektronik, tidak terlihat adanya perbedaan prinsip pengembangan antara 

modul cetak dengan modul elektronik. Perbedaan terlihat pada format 

penyajian secara fisik. 

 

Tabel 2.1 

Perbandingan antara modul cetak dan modul elektronik. 

 

Modul Cetak Modul Elektronik 

Tampilannya berupa kumpulan kertas 

yang tercetak 

Ditampilkan dengan perangkat 

elektronik dan software khusus 

(laptop, internet, dll) 

Berbentuk fisik dan untuk membawa 

dibutuhkan ruang untuk meletakkan 

Lebih praktis untuk dibawa 

Tahan kertas terbatas oleh waktu Tahan lama dan tidak akan lapuk 

dimakan waktu 

Tidak dapat dilengkapi dengan audio 

ataupun video dalam penyajian 

Dapat dilengkapi dengan audio 

ataupun video dalam penyajian 

 

2. Manfaat Modul Elektronik  

a. Modul elektronik juga dapat digunakan dimana saja, sehingga lebih 

praktis untuk dibawa kemana saja.  

b. Modul elektronik dapat menyajikan informasi secara terstruktur, 

menarik serta memiliki tingkat interaktifitas yang tinggi. 

c. Proses pembelajaran tidak lagi bergantung pada instruktur sebagai 

satusatunya sumber informasi.  

Modul elektronik (e-modul) dapat digunakan dimana saja dan dapat 

dibawa kemana saja, modul eletronik juga dapat menyajikan informasi 
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secara terstruktur dan menarik dan proses pembelajarannya tidak lagi 

bergantung pada pendidik. 

 

3. Tahap Desain E-Modul 

Langkah-langkah desain E-Modul 

a. Tetapkan kerangka bahan yang akan disusun.  

b. Tetapkan tujuan akhir (performance objective), yaitu kemampuan 

yang harus dicapai peserta didik setelah selesai mempelajari suatu 

modul.  

c. Tetapkan tujuan antara (enable objective), yaitu kemampuan 

spesifik yang menunjang tujuan akhir.  

d. Tetapkan sistem (skema/ketentuan, metoda dan perangkat) 

evaluasi.  

e. Tetapkan garis-garis besar atau outline substansi atau materi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu komponen-

komponen: kompetensi (KI-KD), deskripsi singkat, materi dan 

sumber pustaka. 
35

 

f. Deskripsi Kerangka e-Modul  

1. Cover Berisi antara lain:, judul modul, nama mata 

pelajaran, topik/materi pembelajaran, kelas, penulis. 

2. Daftar Isi   

3. KI dan KD 

4. Uraian Materi 

5. Rangkuman 

6. Tugas  

7. Latihan  

8. Daftar Pustaka 

 

D. Kvisoft flipbook maker 

1. Pengertian Kvisoft flipbook maker 

Pendidik memiliki kesempatan mengembangkan media berbasis 

teknologi, yakni salah satunya berbasis software ataupun program. Kvisoft  

flipbook maker ialah suatu perangkat lunak yang dapat dipakai untuk 

pengembangan media pembelajaran. Kvisoft flipbook maker ialah aplikasi 

untuk membuat e-book, e-modul, e-paper dan e- magazine. Kvisoft 

flipbook maker ialah suatu media pembelajaran yang dapat mendukung 

serta membantu proses belajar karena aplikasi ini bisa dimasukan sebuah 

animasi gerak, audio dan video sehingga pembelajaran tidak terpaku hanya 
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 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah, Direktrorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.  Tips dan Trik Penyusunan E-

Modul. 2018. 
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pada sebuah tulisan saja yang bias menjadikan sebuah interaktif media 

belajar yang menarik bagi peserta didik sehingga pembelajaran menjadi 

lebih efektif dan menyenangkan. Menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook 

maker tidak harus mengeluarkan banyak biaya karena di dalamnya telah 

terakses secara online maupun offline dan berbentuk soft file.
36

  Software 

tersebut dapat diunduh secara bebas ataupun gratis melalui akses internet. 

Flipbook ialah salah satu jenis animasi klasik yang dibuat dari 

setumpuk kertas menyerupai buku tebal, pada setiap halamannya 

digambarkan proses tentang sesuatu yang nantinya proses tersebut terlihat 

bergerak.
37

 Kvisoft flipbook maker ialah suatu media pembelajaran yang 

dapat mendukung serta membantu proses belajar karena aplikasi ini bisa 

dimasukan sebuah animasi gerak, audio dan video sehingga pembelajaran 

tidak tertuju hanya pada sebuah tulisan saja yang bisa membuat media 

interaktif yang menarik bagi peserta didik selain itu bisa menjadi media 

yang lebih efektif dan menyenangkan. Menggunakan aplikasi Kvisoft 

flipbook maker tidak harus mengeluarkan banyak biaya karena di 

dalamnya telah terakses secara online maupun offline dan berbentuk soft 

file.
38

  Kvisoft flipbook maker menyediakan sebuah cara yang professional 

untuk menggabungkan gambar, suara, hyperlink dan lebih multimedia 

clipart objek untuk buku keluaran membalik halaman. Sebuah program 

untuk membuat publications digital. Aplikasi multimedia ini mempunyai 

interface (antar muka) seperti sebuah buku yang dibuka. Manfaat aplikasi 

ini selain untuk pembelajaran juga bisa membuat majalah elektronik, 

katalog perusahaan dan lain-lain. Peserta didik dapat membaca dengan 

merasakan layaknya membuka buku secara fisik karena terdapat efek 

animasi dimana saat berpindah halaman akan terlihat seperti membuka 

buku secara fisik. Hasil akhir biasa disimpan ke format html, exe, zip, 

screen saver dan app. 

Menggunakan media pembelajaran tersebut diharapkan dapat 

memberikan pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Penggunaan media flipbook maker dapat menambah minat belaar peserta 

didik dan juga dapat mempengaruhi prestasi atau hasil belajar peserta 

didik. Penggunaan flipbook juga dapat meningkatkan pemahaman dan 

                                                             
36 Indah Resti Ayuni Suri, Achi Rinaldi, Nurfadila, “Kemampuan berpikir kritis tingkat 

tinggi (matematis) pada materi relasi fungsi dengan pengembangan e-modul dan Kvisoft flipbook 

maker”, Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika 2020, (2020). H. 93. 
37 Rhesta Ayu Oktaviara, “Pengembangan E-modul Berbantuan Kvisoft flipbook maker 

Berbasis Pendekatan Saintifik pada Materi Menerapkan Pengoperasian Aplikasi Pengolah Kata 

Kelas X OTKP 3 SMKN 2 Blitar”, Jurnal Pendidikan Administrasi Perkantoran, Vol. 07, No. 

03, (2019) h. 60-65. 
38

 Edi Wibowo, “Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Dengan Menggunakan Aplikasi 

Kvisoft flipbook maker”, Jurnal Matematika, Vol. 1, No. 2, (2018).  h. 147-156. 
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meningkatkan pencapaian hasil belajar. Pengguna hanya tinggal 

menambahkan dokumen PDF, JPG, PNG, BMP, atau Jenis video baik 

SWF, MP4, dan mengolahnya dengan template yang telah disediakan agar 

menghasilkan suatu flip book yang menarik untuk dipresentasikan. File 

PDF merupakan file yang memiliki ukuran lebih kecil dari file doc dan 

aman terhadap serangan virus. Keunggulan lain file PDF adalah file ini 

dapat diupload ke internet dengan mudah sehingga dapat diakses oleh 

semua siswa. Ada kalanya dalam membuat modul/ handout berisi materi 

ajar dan soal-soal latihan, para guru menggunakan file-file PDF. Namun, 

seiring perkembangan waktu tampilan file-file PDF saat ini cenderung 

biasa-biasa saja. Software Kvisoft Flipbook Maker dapat mengubah file-

file pdf, file gambar menjadi lebih menarik untuk presentasi. Software ini 

dapat digunakan agar presentasi terlihat lebih menarik dengan efek musik 

yang tampil dengan file SWF ataupun EXE, sehingga siswa dapat belajar 

dengan lebih menyenangkan. File-file ini juga dapat dimasukkan ke dalam 

TABLET, sehingga dapat ditampilkan lebih menarik. 

Selain Kvisoft Flipbook Maker banyak pembuat flipbook lainnya, salah 

satunya yang cukup popular adalah Flip PDF Proffesional. Berikut adalah 

spesifikasi produk yang dihasilkan dari Kvisoft Flipbook Maker dan Flip 

PDF Proffesional. 

Tabel 2.2 

Spesifikasi produk Kvisoft Flipbook Maker dan Flip PDF 

Proffesional 

 

Kvisoft Flipbook Maker Flip PDF Proffesional 

Jenis 

Media 

Spesifikasi produk Jenis 

Media  

Spesifikasi produk 

 

 

 

 

 

 

E-Modul 

Format Output yang 

tersedia adalah HTML, 

EXE, mobile (HTML 

5), Standalone SWT, 

APP, Screen Saver. 

 

 

 

 

 

 

E-Modul  

Format output yang 

tersedia adalah mac 

app, HTML, EXE, zip, 

FBR, burn to CD, 

Mobile Version. 

Dapat disisipkan 

konten-konten 

multimedia seperti 

audio, animasi, teks, 

video, dan flash.  

Dapat disisipkan 

konten-konten 

multimedia seperti 

audio, animasi, teks, 

video, dan flash. 

E-modul dapat 

dibolak-balik layaknya 

buku 3D 

E-Modul dapat 

dibolak-balik layaknya 

buku 3D 

Format yang paling Mudah dioperasikan di 
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compatible di semua 

laptop adalah bentuk 

EXE 

PC dan mobile device 

   

 

2. Kelebihan dan Kekurangan Kvisoft flipbook maker 

a. Kelebihan dari Kvisoft flipbook maker yakni:  

1) Keberagaman media membuat peserta didik memiliki banyak 

pengetahuan. 

2) Membuat rasa bosan tidak muncul saat belajar sebab ada variasi 

media yang dipakai.  

3) Secara individual tetap dapat dimanfaatkan..  

4) Media flipbook membuat siswa betah berlama-lama membaca 

materi.  

5) Tidak memerlukan koneksi internet untuk memakai media 

flipbook maker.  

6) Dapat di zoom  

7) Disediakan item untuk mencari kata.  

b. Kekurangan dari Kvisoft flipbook maker yakni:  

1) Tidak ada tool penanda untuk menandai halaman mana yang 

sudah dibaca  

2) Memerlukan perencanaan yang matang dan waktu yang lama 

dalam memodifikasi media. 

 

3.     Tutorial Menu Add File Pada Kvisoft Flipbook Maker 

   E-book atau sering disebut juga dengan buku elektronik merupakan 

aplikasi versi elektronik dari buku. Kebanyan e-book menggunakan format 

pdf karena lebih mudah diakses oleh semua kalangan dan mudah dalam 

mengolah security. Menu add file adalah sebuah menu yang terdiri dari 

new, open, save, save as, save as theme dan exit, yang berfungsi untuk 

membuat halaman document baru, membuka document,  menyimpan 

document dan keluar dari halaman document. 

Langkah-langkahnya : 

a. Kita buka aplikasi Kvisoft Flipbook Maker yang sudah di instal 

terlebih dahulu caranya klik dua kali pada Icon yang ada pada 

Desktop 

b. Kemudian akan muncul tampilan awal dari aplikasi Kvisoft 

Flipbook Maker 

c. Selanjutnya pilih Add File kemudian klik Import untuk 

memasukan modul yang telah dipilih kemudia klik Open 
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d. Setelah itu untuk memasukkan modul yang telah kita pilih dengan 

memberi file namenya dengan nama flipbook dan setelah itu klik 

open 

e. Setelah mengklik open maka akan tampil tampilan loading 

f. Selanjutnya pilih save untuk menyimpan modul tersebut 

g. Langkah terakhir pilih menu exit untuk keluar dari tampilan
39

  

 

Selanjutnya cara menambahkan video pada flipbook yang telah dibuat : 

a. Klik menu page edit 

b. Pada bagian page edit kita dapat menambahkan isi dalam bentuk : 

 Hyperlink ( Link alamat website) 

 Teks 

 Image (Gambar) 

 Hotspot  ( Membuat sebuah area yang nantinya jika di klik 

akan tertuju ke alamat website yang disertakan) 

 SWF (Menambahkan file animasi yang dibuat 

menggunakan aplikasi adobe flash)   

 Video (Menambahkan file video berformat M4) 

 Youtube (Menambahkan link video yang sudah diupload 

ke youtube channel) 

 Sound (Menambahkan file suara pada flipbook) 

 

Selanjutnya cara mempublish flipbook : 

a. Klik tombol publish 

b. Pada halaman publish ini, kita bisa menghasilkan file dalam 

berbagai bentuk, diantaranya: 

 HTML : menghasilkan file berbentuk script HTML, yang 

bisa disisipkan pada halaman website atau blog 

 EXE: menghasilkan file langsung dari software kvisoft 

flipbook maker atau lainnya 

 ZIP: menghasilkan dile dengan ekstensi .ZIP 

 APP: menghasilkan file yang dapat dibuka di sistem IOS 

 SCREENSAVER: menghasilkan file dalam bentuk 

screensaver. 

Misal untuk menghasilkan file EXE. 

- Klik tombol EXE kemudia tentukan folder tujuan 

sebagai tempat penyimpanan file flipbook 

- Berikan nama filenya, pada bagian output adalah 

dimensi ukuran flipbook yang nantinya akan 
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dihasilkan. Jika bagian generate auto-run file for CD 

diaktifkan maka akan dihasilkan 1 file autorun untuk 

menjalankan langsung flipbook yang sudah dicopy ke 

CD, ketika CD dimasukkan ke player atau drive CD 

nya. 

- Klik tombol start jika pengaturan selesai 

- Kotak dialog akan  muncul jika proses publish selesai 

- Klik open output folder jika ingin membuka folder 

hasil publish. Kemudia klik tombol View it jika ingin 

langsung melihatnya.
40

 

 

E. Bahan Ajar E-Modul Menggunakan Aplikasi Kvisoft flipbook maker 

Bahan ajar e-modul memakai aplikasi Kvisoft flipbook maker ini ialah 

bahan ajar yang tidak perlu koneksi internet untuk mengaksesnya. Kelebihan 

dari bahan ajar ini membuat media belajar yang menarik. Dengan 

menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook maker dapat ditambahkan multimedia 

berupa animasi, gambar-gambar bergerak, video maupun audio dll. Produk 

yang dihasilkan dalam pengembangan ini ialah produk berupa bahan ajar e-

modul dengan menggunakan aplikasi Kvisoft flipbook maker dengan spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. E-Modul memposisikan peserta didik untuk berperan mandiri dalam 

pembelajaran. 

2. Secara tersirat mengandung pesan spiritual, sosial, pengetahuan, 

keterampilan sesuai dengan kompetensi inti. 

3. Berbentuk soft file ataupun virtual. 

 

F. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Natural science merupakan asal kata dari Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). 

Natural yakni alamiah, sementara science yakni ilmu. Natural science diserap 

kedalam Bahasa Indonesia menjadi sains.
41

 IPA berkaitan dengan fakta, 

konsep, prinsip dan juga proses penemuan itu sendiri. Penemuan diperoleh 

melalui eksperimen yang dapat dilaksanakan di laboratorium maupun di alam 

bebas.  

IPA dibangun dan dipandang atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah dan 

sikap ilmiah.  Sebagai proses didefinisikan sebagai pelaksanaan aktivitas ilmiah 

dengan tujuan agar mendapatkan pengetahuan tentang alam secara sempurna. 

Sebagai produk didefinisikan sebagai hasil proses, berupa pengetahuan yang 

diajarkan dalam sekolah ataupun diluar sekolah. Sedangkan sebagai prosedur 

                                                             
40 Putu Suartini, Cara Membuat Buku Elektronik Dengan Kvisoft Flipbook Maker, 

Juni:2020 . h. 3  
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ialah metodologi ataupun cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu, dalam 

hal ini bisa berupa penelitian.  

IPA ialah upaya manusia mengobservasi alam semesta agar lebih tau serta 

lebih faham tentang alam.serta menggunakan prosedur dan dijelaskan dengan 

penalaran sehingga mendapatkan kesimpulan. Ilmu ialah pengetahuan yang 

diperoleh secara ilmiah. Dua sifat utama ilmu yakni rasional, artinya masuk 

akal, logis ataupun dapat diterima akal sehat dan objektif. Artinya sesuai 

dengan objeknya, sesuai dengan kenyataannya, ataupun sesuai dengan 

pengamatan. Maka IPA diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang sebab 

dan akibat kejadian-kejadian yang ada di alam ini.  

IPA ialah bagian dari pengetahuan yang terdiri dari sekumpulan fakta, 

konsep, teori dan hukum, yang ditemukan melalui proses ilmiah. Salah satu 

alasan IPA dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dasar ialah bahwa IPA 

ialah pengetahuan dasar suatu teknologi. Harapan ke depan dengan membekali 

materi IPA di sekolah dasar, bangsa ini akan menguasai teknologi.  Pada 

sekolah dasar materi IPA masih diajarkan secara terpadu belum terpisah-pisah 

seperti mata pelajaran kimia, biologi, dan fisika. Selain itu pembelajaranya 

bukan sekedar menghapalkan konsep IPA melainkan siswa melakukan 

percobaan sederhana. Melalui pengamatan pembelajaran IPA akan 

mendapatkan pengalaman secara langsung. Pembelajaran yang demikian dapat 

membentuk sikap ilmiah siswa yang diindikasikan dengan merumuskan 

masalah, mearik kesimpulan, sehingga mampu berfikis kritis melalui 

pembelajaran IPA.  

IPA berusaha mengembangkan minat manusia agar mampu meningkatkan 

kecerdasan dan pemahamannya tentang alam seisinya yang penuh dengan 

rahasia yang tak habis-habisnya. Guru dituntut memahami alasan mengapa 

disekolah dasar perlu mengajarkan materi IPA. Ada sejumlah alasan mengapa 

satu mata pelajaran itu dimasukkan ke dalam kurikulum suatu sekolah dasar. 

Alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat golongan yakni :  

1. IPA sebagai dasar teknologi dalam suatu bangsa IPA dianggap memiliki 

fungsi yang penting sebab kemampuan dalam bidang IPA mempengaruhi 

kesejahteraan materil suatu bangsa. 

2. IPA bisa melatih individu berpikir kritis jika cara mengajarkanya dengan 

metode yang tepat.  

3. Apabila IPA diajarkan melalui percobaan-percobaan yang dilaksanakan 

sendiri oleh peserta didik, maka IPA tidaklah ialah mata pelajaran yang 

bersifat hapalan belaka. 

4. IPA mempunyai nilai-nilai pendidikan yakni mempunyai potensi yang dapat 

membentuk kepribadian anak secara keseluruhan. 

IPA melatih anak berpikir kritis dan objektif. Pengetahuan yang benar 

artinya pengetahuan yang dibenarkan menurut tolak ukur kebenaran ilmu, 
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yakni rasiobal dan objektif.
42

 Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur‟an 

Surat Ali Imran ayat 190 yang berbunyi : 

                                

                        

                         

Artinya: “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 

bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang 

berakal. (yakni) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun 

duduk ataupun dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi [seraya berkata]”: “Ya Tuhan kami, tiialah 

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah 

kami dari siksa neraka.” (QS Ali Imran [3]: 190). 

Isi Kandungan Surat Ali Imran ayat 190-191 ini ialah sebagai bukti 

mengenai tauhidullah di satu sisi dan kekuasaan Allah atas hukum-hukum 

alam. Untuk dapat mendalami (menelaah) bagaiamana kuasa allah menciptakan 

alam seisinya kekuasan, tidak bisa dimengerti terkecuali dengan berpikir (ulul 

albab). Ayat ini juga memperlihatkan bahwa sesungguhnya dalam menciptakan 

alam seisinya, yakni kejadian benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan 

jutaan gugusan bintang-bintang, terdapat tanda-tanda kemahakuasaan Allah 

bagi orang yang berakal. 

Materi-Materi Ilmu Pengetahuan Alam Semester 1 : 

1. Fungsi Organ Tubuh Manusia dan Hewan 

a. Organ pernapasan manusia dan hewan 

b. Organ pencernaan makanan manusia 

c. Organ peredaran darah manusia 

2. Tumbuhan Hijau 

a. Proses tumbuhan hijau mengolah makanan 

b. Manusia dan hewan bergantung pada tumbuhan hijau 

3. Penyesuaian Diri Makhluk Hidup Terhadap Lingkungannya 

a. Penyesuaian diri hewan terhadap lingkungan 

b. Penyesuaian diri tumbuhan terhadap lingkungan  

4. Benda dan Sifatnya 

a. Hubungan antara sifat bahan dengan bahan penyusunnya 

b. Perubahan sifat benda 

                                                             
42 Usman Samatowa,. H. 4 
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