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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran 

dengan flipbook berbasis website mata pelajaran PAI materi 

mengutamakan kejujuran dan menegakan keadilan di kelas VIII 

tingkat SMP. Penelitian ini menggunakan Model Addie (Analyze, 

Design, Development, Implementation, Evaluation). Penelitian ini 

juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan angket 

peserta didik, serta menggunakan validator ahli materi dan ahli media. 

Semua data-data tersebut merupakan langkah untuk mengembangkan 

produk. Selanjutnya penelitian pengembangan media pembelajaran 

produk flipbook berbasis website diawali dengan analisis kurikulum, 

analisis karakteristik peserta didik, dan analisis kebutuhan. Hasil 

validasi yang membuktikan bahwa produk layak untuk digunakan. 

Produk yang berisikan materi tentang renungan, penjelasan dialog 

Islami, materi jujur, materi adil, materi dalil naqli tentang 

mengutamakan kejujuran dan menegakan keadilan serta contoh 

perilaku jujur dan adil. 

Kata Kunci: Flipbook, Model Addie, Multimedia 
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ABSTRACT 

This study aims to develop learning media with flipbooks based on 

websites for PAI subjects, the material prioritizes honesty and 

upholding justice in class VIII at the junior high school level. This 

study uses the Addie Model (Analyze, Design, Development, 

Implementation, Evaluation). This study also uses interview data 

collection techniques and student questionnaires, as well as using 

material expert validators and media experts. All of these data is a step 

to develop the product. Furthermore, research on the development of 

web-based flipbook product learning media begins with curriculum 

analysis, student characteristics analysis, and needs analysis. 

Validation results that prove that the product is feasible to use. The 

product contains material on reflection, explanation of Islamic 

dialogue, honest material, fair material, material for naqli arguments 

about prioritizing honesty and upholding justice as well as examples 

of honest and fair behavior. 

Keywords: Flipbook, Addie Model, Multimedia 
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MOTTO 

 

 ِ ِهيَي ّلِِلَّ َٰٓأَيُّهَا ٱلَِّذيَي َءاَهٌُى۟ا ُكىًُى۟ا قَىََّّٰ ُشهََدآََٰء بِٱْلقِْسِط ۖ َوََل يَْجِرَهٌَُّكْن َشٌَـ َاُى قَْىٍم يََّٰ

 بَِوا 
َ َخبِير ٌۢ َ ۚ إِىَّ ٱّلِلَّ َٰٓ أََلَّ تَْعِدلُى۟ا ۚ ٱْعِدلُى۟ا هَُى أَْقَرُب لِلتَّْقَىيَّٰ ۖ َوٱتَّقُى۟ا ٱّلِلَّ ًَّٰ َعلَ

 تَْعَولُىىَ 

 

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.” 

(Q.S Al-Maidah: 8)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka Agung 

Harapan,2006) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai langkah awal dalam memahami judul skripsi ini, 

dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis merasa 

perlu adanya menjelaskan beberapa kata yang menjadikan judul 

skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah 

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA 

FLIPBOOK UNTUK PEMBELAJARAN PAI MATERI 

MENGUTAMAKAN KEJUJURAN DAN  MENEGAKAN 

KEADILAN KELAS VIII  DI SMP. Adapun uraian pengertian 

dari beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal ini yaitu, 

sebagai berikut:  

1. Pembelajaran merupakan proses terjadinya suatu interaksi 

antara peserta didik dengan sumber belajar,namun di dalam 

proses pembelajaran yang berlangsung kenyataannya sebagian 

besar masih berpusat pada pengajar, di mana proses pembelajaran 

yang dapat dikatakan berkualitas idealnya yaitu pembelajaran 

yang dapat membantu dan memfasilitasi pembelajar untuk dapat 

mengembangkan potensi dirinya secara optimal, serta mampu 

mencapai tujuan yang ditetapkan secara efektif, dengan 

berorientasi terhadap minat, kebutuhan, dan kemampuan belajar.
1
 

2. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media-

media (format file) yang berupa teks, gambar, grafik, musik, 

animasi, video, interaksi dan lain-lain, yang telah dikemas dan 

menjadi file digital (komputerisasi), serta dapat juga digunakan 

untuk menyampaikan pesan kepada penggunanya.
2
 

                                                             
1 Dwi Priyanto, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran Berbasis 

Komputer,” INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan Vol 14, no. 1 

(2009): h. 92-110. 
2 Dony Sugianto et al., “Modul Virtual: Multimedia Flipbook Dasar Teknik 

Digital,” INVOTEC: Jurnal Pendidikan Teknik Elektro Vol. IX, no. 2 (2013): h. 101-

116. 



 

 
2 

3. Flipbook Maker merupakan suatu perangkat lunak yang handal 

yang dirancang untuk mengkonversi file PDF ke halaman-balik 

publikasi digital. Software ini dapat mengubah tampilan file PDF 

menjadi lebih menarik dan menyenangkan seperti layaknya 

sebuah buku.
3
  

4. PAI adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) 

secara kontinu antara guru dengan siswa, dengan akhlakul 

karimah sebagai tujuan akhir.
4
 

 Jadi yang penulis maksud di judul skripi ini adalah 

PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN MULTIMEDIA 

FLIPBOOK UNTUK PELAJARAN PAI MATERI 

MENGUTAMAKAN KEJUJURAN DAN MENEGAKAN 

KEADILAN KELAS VIII DI SMP untuk melakukan 

peningkatan dalam kualitas proses pembelajaran yang lebih baik 

dan lebih modern dalam penggunaan teknologi berbasis 

multimedia flipbook dengan menggunakan pelajaran Agama 

Islam dengan materi mengutamakan kejujuran dan menegakan 

keadilan kelas VIII di SMP. 

B. Latar Belakang 

Pada hakikaknya “pendidikan merupakan salah satu hak 

dasar manusia sebagai insan yang dikarunia akal pikiran, manusia 

membutuhkan pendidikann dalam proses hidupnya”.
5
 Pendidikan 

memiliki peran yang sangat penting karena dari pendidikan kita 

dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga dapat 

mengembangkan potensi serta bakat yang terpendam dalam diri, 

sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup yang kita jalani. Di 

dalam pendidikan, terdapat sebuah proses untuk mendapat 

pendidikan dengan cara belajar mengajar atau pembelajaran juga 

dikatakan sebagai proses memberikan bimbingan atau bantuan 

                                                             
3 Ibid. 
4 Mokh. Iman Firmansyah, “Pendidikan Agama Islam,” Ta’lim: Jurnal 

Pendidikan Agama Islam Vol.17, no. 2 (2019): h. 79-90. 
5
 Chairul Anwar, Hakikat Manusia dalam Pendidikan: Sebuah 

Tinjauan Filosofis, (Yogyakarta: Suka-Press, 2019),  1. 



 

 
3 

kepada peserta didik di dalam melakukan proses belajar 

mengajar. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, 

yaitu proses dalam mengatur, proses  mengorganisasi lingkungan 

yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat menumbuhkan 

dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar.
6
 

Belajar dan pembelajaran dalam  hal ini saling 

berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan 

edukatif. Belajar dan pembelajaran juga dapat dikatakan sebuah 

bentuk edukasi yang menjadikan adanya suatu interaksi antara 

guru dengan siswa. Belajar diartikan sebagai proses perubahan 

perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. 

Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat continiu, 

fungsional, positif, aktif, dan terarah. Proses perubahan tingkah 

laku dapat terjadi dalam berbagai keadaan berdasarkan penjelasan 

dari para ahli pendidikan dan psikologi.  

Menurut Chairul Anwar, “On learning process 

teachers are expected to use a various learning model, so it 

can enhance students’ learning spirit”.
7
 Bahwasanya pada 

proses pembelajaran guru diharapkan menggunakan model 

pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar siswa. 

Model belajar yang sesuai kebutuhan siswa akan  

menumbuhkan motivasi belajar siswa. 

Adapun pembelajaran merupakan proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik, dengan bahan pelajaran, metode 

penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam 

suatu lingkungan belajar. Selanjutnya, keberhasilan itu di dalam 

proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat melalui tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan 

                                                             
6 Aprida Pane and Muhammad Darwis Dasopang, “Belajar Dan Pembelajaran,” 

FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman Vol.3, no. 2 (2017): h. 333-352. 
7
 Chairul Anwar, “The Effectiveness of Problem Based Learning 

Integrated with Islamic Values Based on ICT on Higher Order Thinking Skill 

and Students‟ Character”, AL-TA’LIM JOURNAL, 23 (3), 2016, 225. Diakses 

pada 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=v

JPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.  

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
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tercapainya tujuan pembelajaran, maka dapat dikatakan bahwa 

pendidik telah berhasil dalam mengajar. Dengan demikian, 

efektivitas di dalam sebuah proses belajar dan pembelajaran 

ditentukan oleh interaksi diantara komponen-komponen tersebut.
8
 

 ٍَ ْحِسُِْي ًُ َع اْن ًَ َ نَ
ٌَّ ّللّاه اِ َٔ ُْى ُسبُهََُۗب  ِْٓديََُّٓ ا فِْيَُب نََُ ْٔ ٍَ َجبَُْد انَِّرْي َٔ  

Artinya: 

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk 

(mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan 

kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-

benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al- 

„Ankabut: 69)
9
 

Berdasarkan isi ayat diatas adalah:Ayat diatas menjelaskan 

bahwasanya siapapun yang bersungguh-sunguh atau berjihad 

dalam mencari keridhaan Allah akan benar-benar menunjukan 

kepada mereka jalannya. Termasuk dalam menuntut ilmu karena 

Allah beserta orang yang berbuat baik. 

Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik merupakan 

subjek dan objek dari kegiatan belajar mengajar atau pendidikan. 

Dan dalam proses itu pengajaran berupa kegiatan belajar peserta 

didik untuk mencapai suatu tujuan dari pengajaran. Tujuan dari 

pengajaran bisa dicapai apabila peserta didik tersebut dapat 

berusaha secara aktif untuk mencapainya. Efektivitas 

pembelajaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu proses 

interaksi antara siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan 

guru dengan situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Efektivitas pembelajaran dapat dilihat dari 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung, dan melihat 

bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran dan penguasaan 

konsep siswa. Untuk mencapai suatu konsep pembelajaran yang 

efektif dan efisien perlu adanya hubungan timbal balik antara 

                                                             
8Ibid.,338. 
9 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan, 2006) 
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siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara bersama, 

selain itu juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan 

sekolah, sarana dan prasarana, serta media pembelajaran yang 

dibutuhkan untuk membantu tercapainya seluruh aspek dari 

perkembangan siswa.  

Berdasarkan data yang penulis dapatkan bahwasanya 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Martapura 

merupakan lembaga penelitian yang telah penulis lakukan. Di 

SMP N 2 Martapura terdiri dari 1357 peserta didik, 107 pendidik, 

26 ruangan kelas, 6 ekstrakulikuler. SMPN 2 Martapura yang 

beralamat di Jl. Lintas Sumatera Kota Baru Barat Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) Provinsi Sumatera 

Selatan berakreditasi B (Baik). Penulis mengambil subjek 

penelitian di kelas VIII-1 dengan peserta didik yang berjumlah 20 

orang. Di SMPN 2 proses belajar menggunakan kurikulum 2013 

dan media pembelajaran hanya menggunakan media cetak dalam 

proses pembelajarannya. Metode yang digunakan oleh guru 

dalam penyampaian suatu informasi belajar mengajar hanya 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Dengan 

menggunakan media cetak berupa buku. Maka mengenai hal 

tersebut penulis disini akan mencoba dan mengembangkan media 

cetak berbentuk buku (fisik) menjadi berbentuk buku online atau 

flipbook untuk pembelajaran baru yang lebih menarik dan 

menyenangkan dengan menggunakan pelajaran agama. 

Pendidikan Agama Islam atau PAI adalah upaya sadar dan 

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, 

memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa, dan 

berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari 

sumber utamanya kitab suci al-Quran dan Hadits.
10

 Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelajaran agama merupakan hal yang 

penting dalam pedoman untuk diri, maka mengenai hal itu 

penulis menyebar angket atau kuisioner dengan pernyataan 

“apakah pelajaran agama itu menarik?” dengan jawaban 

“menarik sekali”, “cukup menarik”, dan “tidak menarik” di SMP 

                                                             
10 Firmansyah, “Pendidikan Agama Islam.” 



 

 
6 

N 2 Martapura sebanyak 20% peserta didik menyatakan pelajaran 

agama “tidak menarik”, 50% peserta didik menyatakan pelajaran 

agama “cukup menarik”, dan 30% peserta didik menyatakan 

“menarik”. Untuk melihat hasil ketertarikan peserta didik 

terhadap pelajaran agama maka disajikan dalam diagram berikut. 

 

Gambar. 1 Diagram ketertarikan peserta didik terhadap 

pelajaran agama 

Di dalam pendidikan dan proses pembelajaran juga 

sangat membutuhkan alat atau media, dan media sangat penting 

di dalam pembelajaran karena media bertujuan untuk 

menyampaikan informasi-informasi dari sumber ke penerima 

pesan dan untuk merangsang peserta didik agar dapat mengikuti 

kegiatan pembelajaran. Media belajar bisa diartikan segala 

sesuatu yang mengandung pesan, baik yang sengaja 

dikembangkan atau yang dapat dimanfaatkan untuk dapat 

memberikan pengalaman dan atau praktik yang memungkinkan 

terjadinya belajar mengajar. Salah satu media pembelajaran 

contohnya ada flipbook atau software yang dapat digunakan 

oleh seorang pendidik dalam menyampaikan suatu 

pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik 

dalam memahami dan menerima suatu informasi atau materi 

pembelajaran yang telah diberikan oleh guru atau pendidik. 

Flipbook merupakan media berupa e-book, e-modul, e-

paper dan e-magazine. Media ini memiliki kelebihan yaitu 

dapat memasukkan file berupa pdf, gambar, video, anima si, 

Peserta Didik 

Tidak Menarik Cukup Menarik Menarik
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dan memiliki desain template, fitur seperti background, tombol 

kontrol, navigasi bar, hyperlink dan backsound sehingga 

flipbook yang dibuat lebih menarik. Perkembangan digital book 

atau flipbook juga dapat mendorong terjadinya perpaduan antara 

teknologi cetak dengan teknologi komputer dalam kegiatan 

pembelajaran. Digital book merupakan bentuk penyajian media 

belajar buku dalam bentuk virtual. Flip book atau digital book 

juga merupakan perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak 

ini dapat menjadikan tampilan media akan lebih variatif, tidak 

hanya teks, gambar, video, dan audio juga dapat disisipkan 

dalam media ini sehingga proses pembelajaran akan lebih 

menarik dan menyenangkan. 

Media juga termasuk ke dalam teknologi. Teknologi ini 

melakukan sesuatu dengan berbagai cara dengan menggunakan 

rasionalitas dan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. 

Sedangkan teknologi pendidikan merupakan studi dan etika 

praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan 

kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola 

proses teknologi yang tepat dan sumber daya.
11

 Kemajuan 

teknologi merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam 

kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan tetap berjalan 

sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi 

diciptakan untuk dapat memberikan manfaat positif bagi 

kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak 

kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas 

manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak sekali manfaat 

yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah 

dihasilkan dalam dekade terakhir ini.
12

 

Secara umum teknologi proses yang dapat meningkatkan 

nilai tambah dari produk yang digunakan, dan juga dapat 

diproduksi untuk mempromosikan dan meningkatkan kinerja 

                                                             
11 Nurdyansyah, “Sumber Daya Dalam Teknologi Pendidikan,” Jurnal 

Teknologi Pendidikan Vol.1, no. 1 (2017): h. 1-22. 
12 Muhamad Ngafifi, “Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam 

Perspektif Sosial Budaya,” Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi 

Vol.2, no. 1 (2014): h. 33-47. 
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struktur dan sistem, di mana proses dan produk selalu 

dikembangkan dan digunakan. Perkembangan teknologi adalah 

perubahan teknologi secara sistematis, yang dapat juga 

dikatakan sebagai perkembangan teknologi dari teknologi biasa 

menjadi teknologi yang luar biasa. Misalnya, dari zaman 

prasejarah dengan alat seadanya seperti batu hingga teknologi 

modern seperti banyak yang berkembang pada masa kini. Di era 

globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi yang pesat 

tidak dapat dielakkan, khususnya dalam bidang pendidikan. 

Dan dalam tuntutan global, sektor pendidikan juga dituntut 

untuk selalu menyesuaikan kemajuan perkembangan teknologi 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam 

proses belajar mengajar untuk menyesuaikan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi di sektor khusus 

pendidikan. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga 

memberikan dampak yang sangat penting. Perkembangan ini 

memberikan dampak yang semakin terbuka, serta penyebaran 

informasi dan pengetahuan lintas batas, jarak, lokasi, ruang, dan 

waktu di seluruh dunia. Pengaruhnya dengan cepat menyebar ke 

semua jenis kehidupan, termasuk pendidikan. Karena dalam 

proses pendidikan tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai-

nilai sosial, budaya, moral, dan agama, serta dapat 

mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan dan 

pengalaman dalam kehidupan nyata. Teknologi informasi dan 

komunikasi merupakan faktor pendukung utama dalam 

globalisasi. Sedangkan globalisasi yaitu suatu proses tatanan 

masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. 

Globalisasi pada hakikatnya merupakan suatu proses dari 

gagasan yang dapat dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk 

diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik  

kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama  bagi 

bangsa-bangsa di seluruh dunia.
13

 

                                                             
13 Hendro Setyo Wahyudi and Mita Puspita Sukmasari, “Teknologi Dan 

Kehidupan Masyarakat,” Jurnal Analis Sosiologi Vol.3, no. 1 (2014): h.13-24. 
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Dalam pendidikan teknologi akan banyak sekali 

manfaatnya, terutama pada masa sekarang masa pendidikan di 

era New Normal bagi siswa dan guru. Di era ini sangat 

dibutuhkan sekali teknologi untuk keberlangsungan 

pembelajaran disebabkan dalam kehidupan New Normal ini 

sangat bergantung sekali dengan teknologi. “The existence of 

Industry 4.0 makes information technology as a base in 

unlimited human life and data”
14

 yang mana keberadaan 

Industri 4.0 membuat informasi teknologi sebagai basis 

manusia tanpa batas hidup dan data sehingga pemanfaatan 

teknologi berperan penting sebagai sarana pembelajaran Selain 

memudahkan dan melancarkan keberlangsungan pembelajaran, 

teknologi juga dapat menghemat waktu dan biaya untuk 

merekrut pegawai baru di dalam dunia pendidikan, teknologi  

tentunya juga dapat menjadi referensi bahan ajar, selanjutnya 

teknologi juga dapat menjadi media diskusi siswa dengan siswa 

maupun diskusi guru dengan siswa. 

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan 

dan memperoleh manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 

seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan 

demi kesejahteraan umat manusia”. 15
 

Undang-Undang Pasal 16 yang juga menyebutkan bahwa 

“Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas bangsa 

dalam mengelola sumber daya dan diutamakan untuk 

                                                             
14

 Chairul Anwar, dkk, “The Effectiveness of Islamic Religious 

Education in the Universities: The Effects on the Students' Characters in the 

Era of Industry 4.0”Tadris: Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah , Vol. 3 , 

No.1, 2018, 77-87, diakses pada 

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=v

JPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:Y0pCki6q_DkC  
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 C ayat (1) tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi  

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vJPCbLIAAAAJ&citation_for_view=vJPCbLIAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
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memenuhi kebutuhan nasional agar dapat meningkatkan daya 

saing serta mewujudkan kemandirian bangsa”.  

Berikut ayat Al-Qur‟an yang berhubungan dengan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi: 

 ٌْ ٌِ اْستَطَْعتُْى أَ َِْس إِ اإل َٔ  ٍِّ َْفُُرٔا ََل يَب َيْعَشَس اْنِج األْزِض فَب َٔ اِث  َٕ ًَ ٍْ أَْقطَبِز انسَّ ُْفُُرٔا ِي تَ

 ٌٍ ٌَ إَِل بُِسْهطَب ُْفُُرٔ   تَ

Artinya: “Hai jama‟ah jin dan manusia, jika kamu 

sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka 

lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan 

kekuatan (dari Allah)”. (QS. Ar-Rahman ayat 33)
16

 

Berdasarkan isi ayat diatas adalah:Ayat ini menyeru 

kepada jin dan manusia jika mereka sanggup menembus, atau 

melintasi penjuru langit dan bumi karena ta kut akan siksaan 

dan hukuman dari Allah, mereka boleh mencoba 

melakukannya, mereka juga tidak akan berbuat demikian. Dan 

demikian mereka juga tidak mempunyai kekuatan sendiri pun 

dalam menghadapi kekuatan Allah SWT. Dan menurut 

sebagian ahli tafsir, pengertian pada ayat ini adalah ilmu 

pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan ilmu 

pengetahuan dan teknologi manusia akan dapat menembus 

ruang angkasa. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus 

meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia, 

tanpa terkecuali dalam bidang pendidikan. Kecenderungan 

penggunaan simbol “e” yang diartikan sebagai elektronik, 

sudah mulai banyak bermunculan dan diaplikasikan di hampir 

semua bidang. Sebut saja e-education, e-government, e-learning 

dan lain sebagainya.
17

 Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan 

teknologi yang semakin kian pesat semakin mempedulikan 

                                                             
16 Kementerian Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan. 2006) 
17 Chaidar Husain, “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam 

Pembelajaran Di SMA Muhammadiyah Tarakan” Vol. 2, no. 2 (2014): h. 184-192. 
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manusia, salah satunya dalam bidang komunikasi. Interaksi 

yang terjadi dengan bantuan teknologi dapat menjadi lebih 

mudah dan beragam. 

Seperti interaksi dengan menggunakan internet. Karena 

internet merupakan salah satu alat komunikasi yang murah 

dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang 

atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet juga yang 

dapat memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak 

jauh (e-learning) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga 

dapat diperoleh hasil yang maksimal. Namun demikian, dalam 

kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh lupa bahwa di dalam 

dunia teknologi itu tidak hanya mendatangkan manfaat positif, 

melainkan juga akan dapat mendatangkan dampak negatif, 

inilah yang harus tetap kita waspadai. Mengingat saat sekarang 

ini sering kita jumpai dimana-mana banyak para pelajar dan 

mahasiswa yang sering menggunakan fasilitas teknologi yang 

tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga hal ini dapat 

mendatangkan dampak yang negatif.
18

 

Salah satu pengaruh positif kemajuan teknologi di dalam 

dunia pendidikan: bermunculnya media massa, khususnya 

media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusatnya dunia 

pendidikan. Seperti jaringan internet, laboratorium komputer 

sekolah dan lain sebagainya. Sebab dampak dari munculnya 

media massa ini menjadikan guru bukanlah satu-satunya 

sumber ilmu pengetahuan, sehingga para siswa di dalam proses 

belajar mengajarnya tidak terlalu terpaku terhadap informasi 

dari apa yang disampaikan oleh guru atau pengajar, tetapi juga 

dapat mengakses ilmu atau informasi materi pembelajaran dari 

internet, dan dengan didampingi oleh guru. Dan guru dapat 

membimbing dan mengarahkan para siswa dalam menggunakan 

media internet untuk mendapatkan informasi dan komunikasi di 

dalam proses pembelajarannya. Dan pengaruh positif kemajuan 

teknologi juga dapat merubah sistem pembelajaran yang tidak 

                                                             
18 Yohannes Marryono Jamun, “Dampak Teknologi Terhadap Pendidikan,” 

Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio Vol. 10, no. 1 (2018): h. 1-136. 
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harus bertatap muka. Dengan kondisi yang tidak 

memungkinkan seperti dunia yang sedang beradu dengan virus 

corona. Maka teknologi ini yang dapat menyelamatkan dunia 

pendidikan untuk tetap berlangsungnya proses belajar 

mengajarnya dengan menggunakan internet alat komunikasi 

dan informasi yang dapat dilakukan satu orang atau lebih. 

Sedangkan pengaruh negatif di dunia teknologi terhadap 

dunia pendidikan juga tidak sedikit, seperti E-learning yang 

dapat mengakibatkan pengalihan fungsi guru yang dapat 

menyebabkan guru itu tersingkirkan, atau juga dapat 

menyebabkan dan menciptakan individual karena sistem 

pembelajarannya dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. 

Dan seringnya mengakses internet juga dikhawatirkan kepada 

para siswa bahwa menggunakan internet tidak dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi 

mengakses hal-hal yang tidak benar atau diluar kendali, seperti 

pornografi, dan game online. Pengaruh negatif teknologi 

lainnya kepada para siswa dan mahasiswa juga dapat 

menjadikan pelajar itu kecanduan dunia maya secara 

berlebihan. Dan pada masa sekarang ini virus Covid-19 ini kita 

hanya bisa berproses di dalam teknologi, terutama dalam proses 

belajar-mengajar. Namun tidak efektif sebab dalam proses 

pembelajaran dengan menggunakan teknologi ini banyak sekali 

keluhan-keluhan misalnya kekurangan kouta, tidak adanya 

signal, serta siswa dan gurunya masih belum mengenali  tentang 

teknologi yang akan digunakan dalam pembelajaran itu. 

Dan seperti yang dilihat pada banyaknya keluhan dalam 

menggunakan teknologi ini kita bisa menciptkan dan 

merealisasikan agar terhindar dari keluhan yang ada dalam 

menggunakan teknologi seperti kita sebagai pendidik bisa tetap 

mendampingi dan memantau para siswa dalam proses belajar 

mengajar menggunakan internet khususnya E-learning, dan bisa 

membuat sistem belajar yang menyenangkan dan tidak 

membosankan dalam prose pembelajarannya seperti membuat 

kelompok diskusi di forum agar para siswa tidak merasa 
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individualisme. Dan di dalam teknologi yang kekurangan atau 

tidak adanya kouta dalam menggunakan handphone atau 

teknologi maka sebelum kita menggunakan teknologi tersebut 

kita pastikan terisi atau adanya kouta agar dapat mempermudah 

kita dalam menggunakan teknologi itu. Lalu, dengan keluhan 

tidak adanya signal. Maka yang perlu kita perhatikan dalam 

penggunaan teknologi dengan keluhan tidak adanya sinyal, kita 

harus melihat kondisi sekitar kita apabila di lingkungan kita 

hanya sinyal A yang dapat mengakses jaringan maka dipastikan 

kita menggunakan sinyal A untuk mempermudah jalannya kita 

dalam menggunakan teknologi di dalam proses belajar 

mengajar. 

Pra survey yang penulis telah lakukan di SMP N 2 

Martapura bahwa di SMP N 2 Martapura sudah melakukan 

pembelajaran tatap muka, dengan proses pembelajaran 

menggunakan metode ceramah dan tanya jawab serta 

menggunakan media cetak buku siswa. Permasalahan yang 

terjadi dalam proses pembelajaran ada di waktu sebab di 

kondisi New Normal seperti ini waktu di dalam pembelajaran 

dikurangi. Maka dari itu kesulitan untuk dapat mengaktifkan 

peserta didik di dalam pembelajaran dikarenakan waktu yang 

sangat terbatas. Serta keluhan lain yang dialami yaitu 

kurangnya media atau tidak semua peserta didik mempunyai 

handphone serta kurangnya komputer di dalam sekolah. Namun 

ada solusi lain dari penulis untuk tetap bisa mengaktifkan 

proses pembelajaran dengan cara menggunakan LCD  atau 

proyektor di dalam kelas sehingga peserta didik itu tetap dapat 

mengenal pembelajaran media flipbook atau buku virtual. Jadi, 

berdasarkan pra survey yang penulis telah lakukan di dalam 

sekolah SMPN 2 Martapura dengan objek kelas VIII, bahwa di 

SMP N 2 Martapura belum pernah melakukan proses 

pembelajaran dengan menggunakan media flip book atau buku 

digital maka peneliti menemukan bahwa bahan ajar yang 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar PAI (Pendidikan 

Agama Islam) di akidah akhlak d engan penggunaan 

multimedia berbasis flipbook guna untuk mengenalkan dunia 
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teknologi yang modern dan melakukan proses belajar mengajar 

yang menarik dan menyenangkan kepada para siswa dan siswi 

kelas VIII di SMPN 2 Martapura.   

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran PAI cenderung kurang menyenangkan. 

2. Perbedaan gaya belajar, minat, dan kemampuan penyerapan 

materi yang tidak semuanya dapat belajar dengan cara yang 

sama. 

3. Media flipbook belum pernah digunakan di dalam SMP N 2 

Martapura 

4. Siswa merasa cenderung kurang minat terhadap pelajaran PAI. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti 

membatasi penelitian sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran dibuat semenarik mungkin agar para 

siswa dan siswi menerima dengan baik dengan menggunakan 

media pembelajaran berbasis multimedia flipbook 

2. Pembelajaran yang dibahas hanya pelajaran PAI yang bertema 

Akidah akhlak kelas VIII 

3. Penyampaian materi menggunakan flipbook dengan 

menggunakan LCD atau proyektor agar para siswa yang tidak 

mempunyai handphone atau tidak membawa handphone bisa 

menikmati proses pembelajaran berbasis multimedia flipbook 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat 

merumuskan masalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana mengembangkan Media Pembelajaran 

berbasis multimedia flipbook mata pelajaran PAI materi 

mengutamakan kejujuran dan menegakan keadilan di kelas 

VIII ? 

2. Bagaimana kelayakan multimedia flipbook yang telah 

diuji coba? 

3. Bagaimana kemenarikan multimedia flipbook yang telah 

diuji coba? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu  

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran yang 

berbasis multimedia flipbook mata pelajaran PAI materi 

mengutamakan kejujuran dan menegakan keadilan di kelas 

VIII. 

2. Untuk dapat mengetahui kelayakan dari multimedia 

flipbook yang telah diuji coba. 

3. Untuk dapat mengetahui kemenarikan dari multimedia 

flipbook yang telah diuji coba. 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran yang praktis, jelas dan 

menyenangkan dalam penyajian pesan dan dapat mengatasi 

keterbatasan dalam ruang, waktu dan daya indera dalam mengatasi 

kepasifan proses pembelajaran. Sehingga kemampuan dalam 

memahami ilmu pengetahuan yang berbasis teknologi 

menggunakan multimedia flipbook akan lebih efektif dan efisien. 

Manfaat bagi pendidik dan peserta didik dalam penelitian 

pengembangan media pembelajaran yaitu mempermudah proses 

pembelajaran berbantuan teknologi yang menarik khususnya di 
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mata pelajaran pendidikan agama Islam dan menjadikan fasilitas 

pembelajaran dalam meningkatkan mutu pembelajaran bagi 

sekolah. Serta memberikan manfaat dalam menambah wawasan 

pengetahuan dan berbagai pengalaman untuk mengembangkan 

proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan. 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Peneliti menemukan laporan penelitian yang relevan dengan 

judul penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan Desi Rahmawati,dkk yang berjudul 

“Pengembangan media pembelajaran flipbook pada materi 

gerak benda di SMP” menunjukkan bahwa mengembangkan 

dan meningkatkan kemampuan untuk dapat menyesuaikan diri 

dengan kemajuan teknologi, serta diharapkan membuat para 

peserta didik tidak merasa bosan dan menyenangkan dalam 

proses belajar mengajar.
19

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

Desi Rahmawati, dkk terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan judul peneliti. Adapun persamaannnya adalah sama-

sama menggunakan metode penelitian pengembangan dengan 

media pembelajaran flipbook. Sedangkan perbedaannya yaitu 

fokus peneliti sebelumnya terletak pada materi gerak benda, 

sedangkan penelitian ini fokusnya terletak pada pembelajaran 

akidah akhlak. 

2. Penelitian yang dilakukan Sri Hayati, dkk yang berjudul 

“Pengembangan media pembelajaran flipbook fisika untuk 

menindapatgkatkan hasil belajar peserta didik” menunjukkan 

bahwa mengembangkan media dengan bertujuan meningkatkan 

hasil belajar peserta didik yang maksimal.
20

 

                                                             
19 Desi Rahmawati, Sri Wahyuni, and Yushardi, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Flipbook Pada Materi Gerak Benda Di SMP,” Jurnal Pembelajaran 

Fisika Vol 6, no. 4 (2017): h. 326-332. 
20 Sri Hayati, Agus Setyo Budi, and Erfan Handoko, “Pengembangan Media 

Pembelajaran Flipbook Fisika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik,” 
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Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

Sri Hayati dkk, terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul 

peneliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan metode pengembangan media pembelajaran 

flipbook. Sedangkan perbedaaannya yaitu fokus penelitian 

sebelumnya terletak pada pelajaran fisika, se dangkan penelitian 

ini fokusnya terletak di materi akidah akhlak. 

3. Penelitian yang dilakukan Epi Suryana yang berjudul 

“Pengembangan bahan ajar fiqih dengan menggunakan model 

pembelajaran gagne dan briggs berbasis flip book” 

menunjukkan bahwa mengembangkan bahan ajar fiqh, melalui 

flipbook yang ditampilkan menggunakan infokus peserta didik 

dapat melihat pengembangan bahan ajar yang menampilkan 

tulisan, gambar dan suara, sehingga diharapkan dapat menarik 

perhatian peserta didik dan konsentrasi peserta didik tertuju 

pada materi yang disampaikan oleh pendidik yang telah 

dirancang sesuai urutan model Gagnne dan Briggs.
21

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Epi Suryana, terdapat persamaan dan perbedaan dengan 

judul peneliti. Adapun persamaaannya adalah sama-sama 

menggunakan pengembangkan berbasis flipbook. Sedangkan 

perbedaannya yaitu fokus peneliti sebelumnya terletak pada 

bahan ajar fiqih dengan menggunakan model pembelajaran 

gagne dan briggs, sedangkan penelitian ini fokusnya terletak 

pada materi akidah akhlak.  

4. Penelitian yang dilakukan Evi Intan Pornamasari yang 

berjudul “Pengembangan modul pembelajaran berbantu 

flipbook maker dengan model pembelajaran Numbered Heads 

Together (NHT) berbasis teory Vygotsky materi pokok relasi 

                                                                                                                                   
Jurnal Pendidikan Fisika Vol. IV, no. 4 (2015): H. 49-53, http://snf-

unj.ac.id/kumpulan-prosiding/snf2015/. 
21 Epi Suryana, “Pengembangan Bahan Ajar Fiqih Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis Flipbook Di MTS N Panca Mukti Kelas 
VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah,” An-Nizom Vol.2, no. 

2 (2017): h. 305-312. 
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fungsi” menunjukkan bahwa mengembangkan modul 

pembelajaran berbantuan software flip book maker sehingga 

menghasilkan media pembelajaran yang layak, serta diharapkan 

prestasi belajar peserta didik akan lebih meningkat. Penggunaan 

media dengan model pembelajaran numbered heads together 

berbasis teori Vygotsky terbukti lebih baik dari pada 

pembelajaran yang menggunakan modul sebelumnya.
22

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

oleh Evi Intan Pornamasari, terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan judul peneliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan pengembangan pembelajaran flipbook. 

Sedangkan perbedaannya yaitu fokus peneliti sebelumnya 

terletak pada pendekatan Numbered Heads Together (NHT) 

berbasis teory Vygotsky sedangkan penelitian ini fokus pada 

pengembangan pembelajaran yang berbasis multimedia. 

5.Penelitian yang dilakukan Dendik Udi Mulyadi, Dkk pada 

tahun 2016 yang berjudul “Pengembangan Media Flash 

Flipbook untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir Kreaktif 

Siswa dalam Pembelajaran IPA di SMP” menunjukkan bahwa 

untuk menghasilkan bahan ajar berupa media interaktif agar 

memudahkan siswa dalam berpikir kreaktif dan kritis.
23

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Dendik Udi Mulyadi dkk, terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan judul peneliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan pengembangan media flipbook. Sedangkan 

perbedaannya yaitu fokus peneliti di pembelajaran akidah 

akhlak, sedangkan penelitian terdahulu terletak pada perbedaan 

mata pelajaran pada materi IPA. 

                                                             
22 Evi Intan Pornamasari, “Pengembangan Modul Pembelajaran Berbantu 

Flipbook Maker Dengan Model Pembelajaran Numbered Heads Together (NHT) 
Berbasis Teori Vygotsky Materi Pokok Relasi Dan Fungsi,” Jurnal Pendidikan 

Matematika Vol.1, no. 1 (2012): h. 74-80. 
23 Dendik Udi Mulyadi, Sri Wahyuni, and Rif‟ati Dina Handayani, 

“Pengembangan Media Flash Flipbook Untuk Meningkatkan Keterampilan Berfikir 
Kreaktif Siswa Dalam Pembelajaran IPA Di SMP,” Jurnal Pendidikan Fisika Vol 4, 

no. 4 (2016): h. 296-301. 
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6. Penelitian yang dilakukan Sri Wulan pada tahun 2020 yang 

berjudul, “Pengembangan media pembelajaran berbasis 

flipbook maker dengan pendekatan kontekstual pada materi 

bilangan bulat dan pecahan” menunjukkan bahwa 

pembelajaran berbasis flipbook maker dapat mengembangkan 

media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran untuk meningkatkan data hasil belajar dan 

keaktifan peserta didik.
24

 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Sri Wulan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan judul 

peneliti. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

menggunakan pengembangan media berbasis flipbook. 

Sedangkan perbedaannya yaitu fokus peneliti di pembelajaran 

akidah akhlak, sedangkan penelitian sebelumnya fokus terletak 

di pendekatan kontekstual pada materi bilangan bulat dan 

pecahan. 

H. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan proposal skripsi yang disusun 

terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan 

bagian akhir. Bagian isi dalam penulisan ini, peneliti menyusun 

ke dalam 3  bab yang rinciannya sebagai berikut ini: 

Bab I : Pada bab ini dijelaskan penegasan judul, 

latar belakang masalah yang mendasari dan terjadinya penelitian 

ini, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kajian 

penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan. 

Bab II : Pada bab ini diuraikan tentang pngembangan 

pembelajaran multimedia flipbook dan mata pelajaran akidah 

akhlak, pengertian dari pengembangan pembelajaran, pengertian 

multimedia flipbook, pengertian mata pelajaran akidah akhlak, 

dan teori tentang pengembangan model. 

Bab III : Pada bab ini terdapat tempat dan waktu 

penelitian pengembangan, desain penelitian pengembangan, 

                                                             
24 Sri Wulan, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Flipbook Maker 

Dengan Pendekatan Kontekstual Pada Materi Bilangan Bulat Dan Pecahan Kelas VII 

MTs Negeri 3 Luwu,” Jurnal Pendidikan Tadris Matematika, 2020, h. 38-40. 
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prosedur penelitian pengembangan, spesifikasi produk yang 

dikembangkan, subjek uji coba penelitian pengembangan, 

instrumen penelitian, danteknik analisis data. 

Bab IV : Pada bab ini menjelaskan dan menguraikan hasil 

penelitian. 

Bab V : Pada bab ini berisi simpulan dan rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Deskripsi Teoritik 

1. Pengembangan Pembelajaran 

a. Pengertian Pengembangan 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 

18 tahun 2002 Pengembangan adalah suatu kegiatan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaat 

keadaan dalam kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah 

terbukti kebenaranya untuk dapat meningkatkan fungsi, 

manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

telah ada atau menciptakan teknologi yang baru. 

Pengembangan merupakan suatu proses yang dipakai untuk 

dapat mengembangkan dan menguatkan produk pendidikan 

yang telah ada. Pada hakikatnya pengembangan merupakan 

upaya dalam pendidikan baik yang formal maupun non formal 

dengan dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, 

dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka 

memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, 

mengembangkan dasar kepribadian yang bisa seimbang, utuh, 

selaras, berpengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan 

bakat, keinginan serta kemampuan sebagai bekal atas prakarsa 

sendiri untuk dapat menambah, meningkatkan bahkan 

mengembangkan diri ke arah yang dapat tercapainya 

martabat, mutu, dan kemampuan manusiawi yang optimal 

serta pribadi yang mandiri. 

 Pengembangan merupakan suatu sistem yang 

mempelajari pembelajaran dengan bertujuan untuk dapat 

membantu dalam proses belajar peserta didik, yang berisi 

serangkaian dari peristiwa yang dirancang agar 

mempermudah, mempengaruhi serta mendukung dalam 

proses terjadinya belajar mengajar yang bersifat internal atau 
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bahkan segala upaya untuk dapat menciptakan kondisi dengan 

sengaja agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai.
1
 

Pengembangan merupakan suatu bentuk usaha untuk 

dapat meningkatkan kemampuan dalam teknis, teoritis, 

konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan yang melalui 

pendidikan serta latihan. Pengembangan juga bisa diartikan 

sebagai suatu proses yang mendesain pembelajaran secara 

logis dan dengan sistematis dalam rangka untuk dapat 

menetapkan segala sesuatu yang dapat dilaksanakan di dalam 

proses kegiatan belajar mengajar dengan memperhatikan 

potensi serta kompetensi peserta didik.
2
 Pengembangan dapat 

diartikan suatu proses yang dapat menciptakan pertumbuhan, 

kemajuan, perubahan positif, atau penambahan komponen 

material, ekonomi, sosial, dan demografis.   

b. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang dapat 

membuat terjadinya interaksi antara peserta didik dengan 

sumber belajar, namun dalam proses pembelajaran yang 

berlangsung kenyataannya sebagian besar masih berpusat 

pada pengajar, di mana proses pembelajaran yang berkualitas 

idealnya adalah pembelajaran yang dapat membantu dan dapat 

memfasilitasi pembelajar untuk mengembangkan potensi 

dirinya secara optimal, serta mampu mencapai tujuan yang 

dapat ditetapkan secara efektif, dengan berorientasi pada 

minat, kebutuhan, dan kemampuan pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang dapat diberikan 

pendidik agar dapat terjadi proses dari perolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta 

pembentukan dari sikap dan kepercayaan pada peserta didik. 

Atau bisa diartikan juga pembelajaran merupakan proses 

                                                             
1 Suryana, “Pengembangan Bahan Ajar Fiqih Dengan Menggunakan Model 

Pembelajaran Gagne Dan Briggs Berbasis Flipbook Di MTS N Panca Mukti Kelas 

VIII Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah.” 
2 Abdul Majid and Dian Andayani, “Pendidikan Agama Islam Berbasis 

Kompetensi,” Jornal Pendidikan Islam Vol.6, no. 12 (2004): h.130. 



 

 
23 

untuk membantu peserta didik agar peserta didik dapat belajar 

dengan baik lagi.
3
 Oleh karena itu dalam proses pembelajaran 

guru perlu menciptakan suasana yang kondusif dan strategi 

belajar mengajar yang bisa menarik minat para peserta didik. 

Pembelajaran yang berkualitas juga sangat tergantung 

dari motivasi kreaktivitasnya pengajar, karena pembelajaran 

yang memiliki motivasi tinggi dapat menunjang dengan 

mengajar yang mampu memfasilitasi serta membawa pada 

keberhasilan dari pencapaiannya target belajar. Target belajar 

dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan para 

peserta didik yang dapat dilihat melalui proses pembelajaran. 

Dan desain pembelajar yang baik, ditunjang fasilitas yang 

menandai, ditambah dengan kreaktifitas dari seorang guru 

yang dapat membuat peserta didik lebih mudah mencapai 

target belajar.  

Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah 

diuraikan diatas, maka yang dimaksud dengan pengembangan 

adalah suatu proses untuk dapat menjadikan potensi-potensi 

yang ada dan menjadikan sesuatu yang lebih baik serta 

berguna sedangkan penelitian dan pengembangan yaitu suatu 

proses menuju langkah-langkah untuk dapat mengembangkan 

suatu produk yang telah ada dengan menjadikan produk 

tersebut sesuatu yang dapat dipertanggung jawabkan. 

Pengembangan pembelajaran (instructiona 

development) merupakan suatu konsep-konsep yang dapat 

dikaitkan dengan desain pembelajaran dan teknologi 

pendidikan. Penelitian pengembangan adalah suatu proses 

dari langkah-langkah untuk dapat mengembangkan suatu 

produk baru atau dapat menyempurnakan produk yang telah 

ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk dapat menghasilkan produk baru 

                                                             
3 Afifatu Rohmawati, “Efektivitas Pembelajaran,” Journal Pendidikan Usia 

Dini Vol.9 Edis, no. 2 (2015): h. 15-32. 
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dari penelitian pengembangan.
4
 Dengan demikian, 

pengembangan pembelajaran bukan hanya bertujuan untuk 

menciptakan bahan-bahan pembelajaran untuk kebutuhan 

tertentu baik tercetak (printed) maupun non-cetak (non-

printed), melainkan seluruh produk-produk dan alat-alat 

pembelajaran bahkan non-pembelajaran, termasuk di 

dalamnya model-model pembelajaran baik dengan 

menciptakan produk-produk yang sama sekali baru, maupun 

memperbaiki dan meningkatkan produk-produk yang telah 

ada. 

2. Multimedia Flipbook 

a. Pengertian Multimedia 

Multimedia menurut etimologi atau nama lain dari 

multimedia berasal dari kata multi (latin) “multus” yang berarti 

banyak atau lebih dari satu. Dan media (latin) berasal dari kata 

latin yang berarti medius yang merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”, yang berarti pengantar atau bisa juga perantara. 

Multimedia dapat diartikan sebagai suatu penggunaan dari 

gabungan beberapa media dalam menyampaikan informasi yang 

berupa teks, grafik atau animasi grafis, movie, video, dan audio. 

Fungsinya yaitu untuk merangsang pikiran, perasaan, dan minat 

serta perhatian peserta didik sehingga kegiatan pembelajaran 

bisa berlangsung. Menurut Asyhar multimedia merupakan alat 

atau sarana penyalur informasi yang berupa peralatan yang 

terintegerasi dalam kegiatan belajar mengajar. Multimedia 

pembelajaran melibatkan indera mata dan telinga. Wujudnya 

bisa berupa media teks, visual, diam, visual gerak, audio, serta 

media interaktif berbasis komputer atau teknologi komunikasi 

dan informasi.
5
 

                                                             
4 Rahma Diani and Niken Sri Hartati, “Flipbook Berbasis Literasi Islam: 

Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Dengan 3D Pageflip Professional,” Jurnal 

Inovasi Pendidikan IPA Vol. 4, no. 2 (2018): h. 234-244. 
5 Dimas Anugrah Adiyadmo, Siti Gomo Attas, and Ninuk Lustyantie, 

“Multimedia 3D Flipbook Sebagai Alternatif Untuk Menciptakan Pembelajaran 

Drama Secara Mandiri,” Jurnal Pendidikan Bahasa Vol 4, no. 1 (2020): h.554-560. 
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Dan secara umum multimedia diartikan sebagai 

kombinasi teks, gambar, seni grafik, animasi, suara dan video. 

Aneka media tersebut digabungkan menjadi satu kesatuan kerja 

yang akan menghasilkan suatu informasi yang memiliki nilai 

komunikasi yang sangat tinggi. Artinya, informasi bahkan tidak 

hanya dapat dilihat sebagai hasil cetakan, melainkan juga dapat 

didengar, membentuk simulasi dan animasi yang dapat 

membangkitkan minat dan memiliki nilai seni grafis yang tinggi 

dalam penyajiannya.
6
 

Multimedia merupakan gabungan dari media. Media 

merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai 

penyalur pesan dan mengirim pesan, sehingga dapat 

merangsang pikiran, perhatian, perasaan dan juga minat serta 

perhatian dari siswa sedemikian rupa dan di dalam proses 

belajar mengajar nya juga dapat berlangsung dengan efektif dan 

juga efisien sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Melalui 

gabungan media-media ini pengalaman belajar dapat menjadi 

sesuatu yang interaktif yang mencerminkan suatu pengalaman 

dalam kehidupan sehari-hari.  

Multimedia juga meliputi hypermedia dan hypertext. 

Hypermedia yaitu suatu format presentasi multimedia yang 

meliputi teks, grafis diam atau animasi, bentuk movie, video 

dan audio. Sedangkan hypertext yaitu bentuk teks, diagram 

statis, gambar dan tabel yang ditayangkan dan disusun secara 

tidak linier.
7
 Jadi multimedia merupakan penggabungan 

beberapa digital teks (tertulis), grafik (tampilan program), 

animasi,audio (dialog, cerita, efek suara), gambar diam (gambar 

dan penarik perhatian visual) dan video yang bergerak. 

 

                                                             
6 Iwan Falahudin, “Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran,” Jurnal Lingkar 

Widyaiswara Vol.1, no. 4 (2014): h. 104-117. 
7 Herman Surjono, Multimedia Pembelajaran Interaktif: Konsep Dan 

Pengembangan, UNY Press, 2017, 
http://dstats.net/download/http://blog.uny.ac.id/hermansurjono/files/2018/02/Multime

dia-Pembelajaran-2017-Cetak-smSC.pdf. 
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b. Pengertian Flipbook 

Flipbook merupakan salah satu upaya untuk dapat 

menciptakan media yang bisa menarik dengan perlu adanya 

kesadaran penuh terhadap pentingnya mengembangkan media 

pembelajaran di masa yang akan mendatang. Para guru atau 

pendidik juga berupaya dalam mengembangkan keterampilan 

untuk membuat media yang semenarik mungkin, murah dan 

bahkan efisien. Salah satu dari media yang dapat dikemas 

dengan menarik dan dapat mempermudah dalam proses 

pembelajaran adalah flipbook. Flipbook atau Digital book 

merupakan bentuk dalam penyajian media belajar buku dalam 

bentuk virtual.
8
 Tidak dapat menolak dari pemanfaatan 

teknologi dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi itu. Salah satu media pembelajaran yang dapat 

diharapkan menciptakan suasana belajar yang menarik dan 

kondusif. 

Flipbook merupakan pengembangan dari e-book. E-book 

atau buku sekolah elektronik (BSE) di berbagai sekolah di 

Indonesia.
9
 Ada beberapa keunggulan yang menjadikan buku 

sekolah elektronik (BSE) lebih diminati guru dari pada buku 

ajar konvensional antara lain, BSE atau e-book mudah didapat 

dengan cara mengunduh resmi di Depdikbud dengan kesesuaian 

isi dengan kurikulum, dan tidak mengenal kadaluarsa, bahkan 

bahasanya pun mudah dipahami. Namun, di dalam 

penggunaannya di sekolah BSE atau e-book masih memiliki 

kelemahan-kelemahan yang seharusnya disempurnakan. BSE 

atau e-book yang dikemas belum rapih dan belum memiliki 

nilai lebih seperti buku cetak lainnya yang sudah banyak 

beredar. Semestinya, BSE atau e-book itu dapat menampilkan 

simulasi-simulasi yang interaktif dengan memadukan teks, 

                                                             
8 neng nenden Mulyaningsih and dandan luhur Saraswati, “Penerapan Media 

Pembelajaran Digital Book Dengan Kvisoft Flipbook Maker,” Jurnal Pendidikan 

Fisika Vol. V, no. 1 (2013): h.25-35. 
9 Hayati, Setyo Budi, and Handoko, “Pengembangan Media Pembelajaran 

Flipbook Fisika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik.” 
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gambar, audio, video, dan animasi sehingga proses belajar 

mengajar dapat berlangsung lebih menarik dan menyenangkan. 

Manfaat Penggunaan flipbook antara lain:  

a) Dapat meningkatkan berfikir kreaktif peserta didik dan juga 

dapat mempengaruhi prestasi atau hasil belajar dari peserta 

didik. 

b) Dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan 

pencapaian  hasil belajar. 

c) Dapat menciptakan suasana belajar yang menarik dan 

kondusif. 

d) Dapat memberikan pembaharuan dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

e) Dapat mengubah tampilan file pdf menjadi lebih menarik 

seperti layaknya sebuah buku. 

f) Dapat membuat file pdf menjadi seperti sebuah majalah, 

majalah digital, flipbook, katalog perusahaan, dan lain-lain. 

Media flipbook merupakan media yang dapat melengkapi 

buku elektronik yang sudah ada, sehingga mampu 

mengakomodasikan semua kegiatan dari proses pembelajaran 

yang interaktif seperti mendengarkan, membaca menulis 

bahkan permainan juga. Media flipbook yang dapat digunakan 

berupa gabungan dari beberapa teks, animasi, video, suara, dan 

lain sebagainya sehingga dapat memberikan stimulus audio dan 

visual yang dapat meningkatnya daya ingat dari peserta didik. 

Dari media audiovisual mempunyai potensi yang tinggi dalam 

penyampaikan pesan-pesan sehingga 70% lebih efektif, menarik 

minat, dan perhatian peserta didik untuk dapat menyampaikan 

informasi, hiburan bahkan pendidikan.
10

 Penggunaan media 

flipbook selain sebagai alat bantu dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, juga dapat memberikan perubahan yang ada pada diri 

peserta didik. 

                                                             
10 Ali Muhson, “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi 

Informasi,” Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia Vol. VIII, no. 2 (2010): h. 1-10. 
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Namun, dalam penggunaan media flipbook ini bisa 

membutuhkan jumlah dari perangkat komputer yang 

disesuaikan dengan jumlah para peserta didik yang ada. Dan 

pada kegiatan pembelajaran hendaknya komunikasi atau 

interaksi antara guru dengan peserta didik perlu ditingkatkan 

agar dapat merangsang dan memberikan kemampuan berfikir 

peserta didik yang diharapkan. Tetapi, dalam kondisi ini kita 

bisa meminimalisirnya bahwa perangkat komputer kita ganti 

menjadi perangkat handphone, sebab pada masa sekarang sudah 

dapat dipastikan handphone disemua penjuru sudah mengenal 

dan menggunakannya. Sehingga penggunaan dalam media 

flipbook tetap bisa berjalan dengan adanya teknologi yang ada. 

Atau bisa juga menggunakan media yang lain jika tidak ada 

atau kurangnya pengguna handphone seperti menggunakan 

LCD atau proyektor agar tetap berjalan proses belajar mengajar 

menggunakan flipbook. 

3. Pendidikan Agama Islam 

a.Definisi Pendidikan Agama 

Definisi pendidikan agama merupakan kata majemuk 

yang terdiri dari kata “Pendidikan” dan “agama” dalam kamus 

Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik, dengan 

diberi awalan “pe” dan akhiran “an”, yang diartikan “proses 

pengubahan sikap dalam usaha mendewasakan manusia melalui 

upaya pengajaran dan latihan.” Sedangkan arti mendidik 

merupakan memelihara dan memberi latihan-latihan (ajaran) 

mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Di dalam pendidikan, 

pendidik merupakan aspek penting sebab pendidik mengemban 

amanah yang mulia dan berat untuk dilaksanakan, sebab 

pendidik harus mampu membimbing dan mengarahkan peserta 

didiknya kepada hal-hal yang positif dan lebih baik.
11

 

                                                             
11 Agus Susanti, “Penanaman Nilai-Nilai Tasawuf Dalam Pembinaan Akhlak,” 

Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan IslamJurnal Pendidikan Islam Vol.7, no. 

November (2016): h. 296. 
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Pendidikan memiliki posisi penting dalam kehidupan 

manusia. Mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan 

manusia, maka Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, 

memberikan perhatian serius terhadap perkembangan 

pendidikan bagi kelangsungan hidup manusia. Pendidikan 

sebagai sebuah proses akan melahirkan banyak manfaat dan 

hikmah besar bagi keberlangsungan hidup manusia.
12

 

Pendidikan juga memberikan kemampuan pada suatu 

komunitas untuk melihat kemungkinan-kemungkinan yang 

terbuka dimasa depan. Masyarakat masa depan ialah 

masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan. Yang diartikan, 

apabila kekuatan ilmu pengetahuan tidak digunakan 

sebagaimana mestinya maka suatu komunitas akan terjepit 

antara kekuatan-kekuatan yang ada sehingga mengakibatkan 

kehancuran komunitas. 

Pendidikan sangat penting karena di dalam pendidikan 

kita bisa menerima ilmu yang akan bermanfaat dalam 

kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Thoha 

(20: 114)  

قُم زَّ  َٔ ْحيُُّۥ ۖ  َٔ ٰٓ إِنَْيَك  ٗه ٌِ ِيٍ قَْبِم أٌَ يُْقَض ََل تَْعَجْم بِٱْنقُْسَءا َٔ هُِك ٱْنَحقُّ ۗ  ًَ ُ ٱْن هَٗ ٱَّللَّ ةِّ فَتََعه

ب ًً  ِشْدَِٗ ِعْه

Artinya: 

Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. 

Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa (membaca) 

Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan 

katakanlah, “ Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku.” (QS. 

Thoha 20:114)
13

 

Berdasarkan isi ayat diatas bahwasanya Allah itu Maha 

Tinggi, raja yang paling benar. Dan janganlah belajar sambil 

                                                             
12 Robiatul Awwaliyah and Hasan Baharun, “Pendidikan Islam Dalam Sistem 

Pendidikan Nasional,” Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan 19, no. 

1 (2018): h. 34-49, https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.370. 
13 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan, 2006) 
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tergesa-gesa sebab yang tergesa-gesa tidak baik, sebaiknya 

memintalah kepada Allah untuk menambahkan ilmu agar ilmu itu 

bisa diserap dengan, berkah, dan bermanfaat. 

Menurut Muhaimin berpendapat bahwa pendidikan agama 

Islam bermakna upaya mendidikan agama Islam atau ajaran 

Islam dan nilai-nilainya agar menjadi pandangan dan sikap hidup 

seseorang. Dari aktivitas mendidikan agama Islam itu bertujuan 

untuk membantu seseorang atau sekelompok anak didik dalam 

menanamkan atau menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-

nilainya untuk dijadikan sebagai pandangan hidupnya.
14

 

Menurut Muhammad Fadhil al-Jamaly mendefinisikan 

bahwa pendidikan agama Islam sebagai upaya mengembangkan, 

mendorong serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis 

dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang 

mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi 

peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan 

potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya.
15

  

Jadi Pendidikan Agama Islam adalah usaha yang berupa 

pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak agar kelak 

selesai pendidikannya dapat memahami, menghayati, dan 

mengamalkan agama Islam, serta menjadikannya sebagai jalan 

kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat.
16

 

b. Karakteristik Pendidikan Agama Islam 

Muhaimin berpendapat bahwa karakteristik Pendidikan 

Agama Islam yang berbeda dari yang lain yaitu: 

                                                             
14 Mahmudi, “Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam Tinjauan 

Epistemologi, Isi, Dan Materi,” TA’DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 2, 

no. 1 (2019): h. 89-93, https://doi.org/10.30659/jpai.2.1.89-105. 
15

 Ibid. 
16 Aat Syafaat, Sohari Sahrani, and Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008). 
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1. Pendidikan Agama Islam berusaha menjaga akidah 

peserta didik agar tetap kokoh dalam situasi dan kondisi 

apapun. 

2. Pendidikan Agama Islam berusaha menjaga dan 

memelihara ajaran dan nilai-nilai yang tertuang dan yang 

terkandung dalam Al-Quran dan Al-Sunnah serta 

otentisitas keduanya sebagai sumber utama ajaran Islam. 

3. Pendidikan Agama Islam menonjolkan kesatuan iman, 

ilmu, dan amal dalam kehidupan kesehariannya. 

4. Pendidikan Agama Islam berusaha membentuk dan 

mengembangkan kesalehan individu dan sekaligus 

kesalehan sosial. 

5. Pendidikan Agama Islam menjadi landasan moral dan 

etika dalam pengembangan IPTEK dan budaya serta 

aspek-aspek dari kehidupan lainnya. 

6. Substansi Pendidikan Agama Islam mengandung entitas-

entitas yang bersifat rasional dan supra rasional. 

7. Pendidikan Agama Islam berusaha menggali, 

mengembangkan, dan mengambil ibrah dari sejarah dan 

kebudayaan peradaban Islam. 

c. Tujuan Pendidikan Islam 

Tujuan dalam Pendidikan Agama Islam merupakan 

standar usaha yang dapat ditentukan, serta yang mengarahkan 

usaha dilalui dengan titik pangkal untuk dapat mencapai tujuan-

tujuan lain. Tujuan pendidikan agama Islam harus berorientasi 

pada hakikat pendidikan yang meliputi beberapa aspek, 

misalnya: Pertama, tujuan dan tugas hidup manusia. Manusia 

hidup bukan karena kebetulan dan sia-sia. Ia diciptakan dengan 

membawa tujuan dan tugas hidup tertentu. Dan tujuan 

diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah SWT. 

Indikasi tugasnya berupa ibadah dan tugasnya sebagai wakil 
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atau khalifah di muka bumi. Kedua, memerhatikan sifat-sifat 

dasar manusia, yaitu konsep tentang manusia sebagai makhluk 

unik yang mempunyai beberapa potensi bawaan, seperti fitrah, 

bakat, minat, sifat dan karakter yang berkecenderungan pada al-

hanif (rindu akan kebenaran Tuhan) berupa agama Islam 

sebatas kemampuan, kapasitas, dan ukuran yang ada.  

Ketiga, tuntutan masyarakat. Tuntutan ini baik berupa 

pelestarian nilai-nilai kebudayaan yang telah melembaga dalam 

kehidupan suatu masyarakat, maupun pemenuhan terhadap 

tuntutan kebutuhan hidupnya dalam mengantisipasi 

perkembangan dunia modern. Keempat, dimensi-dimensi 

kehidupan ideal Islam. Dimensi kehidupan ideal Islam 

mengandung nilai yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

hidup manusia di dunia untuk mengelola dan memanfaatkan 

dunia sebagai bekal di kehidupan akherat, serta mengandung 

nilai yang dapat mendorong manusia dalam berusaha keras 

untuk meraih kehidupan akherat yang lebih membahagiakan, 

sehingga manusia dituntut agar tidak terbelenggu oleh rantai 

kekayaan duniawi dan materi yang dimiliki.
17

 

Tujuan Pendidikan Agama Islam adalah sesuatu yang 

diharapkan tercapainya setelah sesuatu usaha atau kegiatan 

selesai. Karena pendidikan merupakan suatu usaha atau 

kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-

tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan 

Pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap,tetapi 

merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang, 

berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya. Pendidikan ini 

juga bertujuan untuk menubuhkan pola kepribadian manusia 

yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, 

penalaran, perasaan dan indera. Serta membahas pertumbuhan 

manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, 

intelektual, imajinasi, jasmaniah dan ilmiah. Dalam tujuan 

pembelajaran guru harus memproyeksikan kemampuan yang 

                                                             
17

 Abdul Mujib and Jusuf Mudzakkir, “Ilmu Pendidikan Islam” (Jakarta: 

Kencana Prenada Media, 2006), h. 71-72. 
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dicapai siswa setelah proses pembelajaran. Standar kompetensi 

dan Kompetensi dasar sebagai tujuan pembelajaran yang 

dirumuskan dalam bentuk perilaku yang bersifat umum 

sehingga masih sulit diukur ketercapaiannya. Oleh karena itu, 

tugas guru dalam mengembangkan program perencanaan salah 

satunya adalah menjabarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar menjadi indikator hasil belajar. 

d. Materi Pendidikan Agama Islam 

Materi tentang pendidikan agama Islam haruslah 

mengandung nilai-nilai dan ajaran-ajaran pendidikan agama 

Islam. Untuk itu, ketika menyusun materi dalam mata pelajaran 

pendidikan agama Islam hendaknya memasukan nilai-nilai 

keIslaman di dalamnya, terutama dalam materi pendidikan 

umum, sehingga ketika peserta didik tersebut menjadi ilmuwan 

yang juga memahami ajaran-ajaran agamanya dan 

mengapliksikan pengetahuannya sesuai dengan nilai-nilai dan 

ajaran agama. 

Penyusunan materi tentang pendidikan agama Islam 

harus mencakup materi pelajaran ketauhidan, fikih, ibadah, dan 

lain sebagainya, yang mengantarkan peserta didik menjadi 

manusia yang kamil yang beragama yang dapat memahami 

ajaran agamanya dengan baik dan mampu mengaplikasikannya 

dalam kehidupan kesehari-harinya dengan terampil dan benar. 

Penyusunan materi pendidikan umum dalam pendidikan agama 

Islam hendaknya dimasukan nilai-nilai ajaran keIslaman. 

Karena hal tersebut bisa berimplimikasi pada perilaku 

dikemudian hari dan dalam mengamalkan ilmu pengetahuan 

serta keterampilan tersebut juga harus sesuai dengan nilai-nilai 

ajaran agama Islam. 

Materi yang diambil oleh Penulis disini ialah 

Mengutamakan kejujuran dan menegakan keadilan kelas VIII 

tingkat SMP. Kejujuran harus diutamakan dalam setiap 

pergaulan, baik dirumah, sekolah, maupun masyarakat. 

Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri 
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dan orang lain. Seseorang yang tidak jujur  akan sulit 

mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sementara orang lain 

yang pernah dibohongi akan merasa kecewa dan sakit hati. 

Kepercayaan tidak bisa dibeli dengan uang. Kepercayaan akan 

muncul jika seseorang jujur. Sedangkan pengertian adil berarti 

memberikan hak kepada orang yang berhak menerima, 

meletakan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil 

adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak 

karena pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Ajaran 

Islam menjujung tinggi azas keadilan. 

e. Metode Pendidikan Agama Islam 

Metode pendidikan agama Islam hendaknya yang sesuai 

dengan nilai-nilai dan ajaran pendidikan agama Islam yang 

bersumberkan kepada Al-Qur‟an dan al-Hadis Rasulullah SAW. 

Metode keteladanan adalah kunci utama dalam pendidikan 

agama Islam, karena suatu nilai yang baik dan tidak dapat 

dipahami siswa apabila siswa hanya mendengarkan dan 

melihatnya saja. Siswa juga memerlukan contoh keteladanan 

yang baik, sehingga secara tidak langsung siswa akan terbiasa 

hidup sesuai dengan ajaran pendidikan agama Islam 

sebagaimana dicontohkan oleh para pendidiknya baik orang tua 

maupun guru nya. 

Metode yang mengembangkan akal pikiran kepada 

peserta didik perlu dilakukan, karena Islam mengakui bahwa 

peserta didik memiliki potensi akal yang harus dikembangkan. 

Oleh karena itu dalam menggunakan metode yang mampu 

mengoptimalkan perkembangan akal siswa perlu digunakan. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tanya jawab, 

diskusi, pemecahan masalah, penelitian, drill, pembiasaan, dan 

pemberian tugas. 

f. Evaluasi Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam dalam melaksanakan evaluasi, al-

Qur‟an juga memberikan beberapa petunjuk sebagai berikut: 
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1. Prinsip Kesinambungan (kontinuitas) 

Ajaran pendidikan agama Islam yang sangat memperhatikan 

prinsip dalam kelangsungannya dan berpegang kepada prinsip 

tersebut untuk mengambil keputusan dari seseorang yang 

akan menjadi valid atau stabil (QS. 46: 13-14) 

(13)   ٌَ َل ُْى يَحَصَٕ َٔ ى  ِٓ ًٕا فاَل َخٌٕف َعهَي ُ ثُىَّ استَقه َب ّللاَّ ٍَ قبنٕا َزبُُّ ٌَّ انَّري  إِ

ئَِك أَْصحَ  هٌُٕأُٔنَه ًَ ب َكبَُٕا يَْع ًَ ٍَ فِيَٓب َجَصاًء بِ (41َ)  بُة اْنَجَُِّت َخبنِِدي  

Artinya: 

(13)Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami 

adalah Allah,” kemudianmereka tetap istiqamah, tidak ada 

rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak (pula) bersedih 

hati. (14) Mereka itulah para penghuni surga, kekal di 

dalamnya;  sebagai balasan atas apa yang telah mereka 

kerjakan. (QS. Al-Ahqaf: 13-14)
18

 

Berdasarkan isi ayat diatas menjelaskan bahwa mereka yakin 

bahwa Allah hanya satu, Tuhan mereka hanya Allah dan 

mereka (orang-orang yang beriman) tetap istiqamah berada di 

jalan benar dan tidak pernah mengeluh dan khawatir akan apa 

yang terjadi. Maka mereka adalah penghuni surga yang kekal 

di dalamnya sebab itu semua sebagai balasan apa yang telah 

lakukan dan mereka kerjakan. 

2. Prinsip Menyeluruh (universal) 

Prinsip ini prinsip yang melihat seluruh aspek yang terdiri dari 

kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman ketulusan, 

kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab. (QS. 99: 7-8) 

ا يََسِ ٍة َشّسً ْم ِيْثقَبَل َذزَّ ًَ َيٍ يَْع َٔ(8ُ) ٍة َخْيًسا يََسُِۥ (7)   ْم ِيْثقَبَل َذزَّ ًَ ٍ يَْع ًَ  فَ

Artinya: 

(7) Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat 

zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. (8) dan barang 

                                                             
18 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan, 2006) 
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siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia 

akan melihat (balasan) nya. (QS. Az-Zalzalah: 7-8)
19

 

Berdasarkan isi ayat diatas menjelaskan bahwa apapun bentuk 

yang kita lakukan entah kebaikan atau kejahatan walaupun 

seberat zarrah akan ada balasannya sendiri. 

3. Prinsip Objektivitas 

Dalam evaluasi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak 

boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan 

irasional. (Q.S 5:8) 

ٗه    ٍو َعهَ ْٕ ٌُ قَ ََل يَْجِسَيَُُّكْى َشَُآ َٔ ِ ُشََٓداَء بِبْنقِْسِط ۖ  ٍَ َّلِلَّ اِيي َّٕ ٍَ آَيُُٕا ُكَُٕٕا قَ  أََلَّ تَْعِدنُٕا   يَب أَيَُّٓب انَِّري

 َ ٌَّ ّللاَّ َ   إِ اتَّقُٕا ّللاَّ َٔ ٖه ۖ  َٕ َٕ أَْقَسُة نِهتَّْق ٌَ اْعِدنُٕا ُْ هُٕ ًَ ب تَْع ًَ   َخبِيٌس بِ

Artinya: 

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai 

penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan 

adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum 

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. 

Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 

kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa 

yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma‟idah: 8)
20

 

Berdasarkan isi ayat diatas menjelaskan bahwa orang-

orang yang beriman diharapkan menjadi penegak keadilan 

karena Allah sebagai saksi dengan berlaku seadilnya. Dan 

dilarang membenci kepada suatu kaum yang mendorong 

untuk berlaku tidak adil. Adil lah, sebab dalam melakukan 

keadilan itu dapat diartikan lebih dekat kepada takwa. Dan 

bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha Mengetahui 

apa saja yang terjadi. 

Islam memandang bahwa nilai-nilai dalam ajaran 

pendidikan agama Islam tersebut harus bersifat universal baik 

itu jasmani maupun rohani, duniawi, ukharwi, materi maupun 

                                                             
19 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan, 2006) 
20 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: Pustaka 

Agung Harapan, 2006) 
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non materi, alam jasadi dan gaib.
21

 Oleh sebab itu dalam 

melaksanakan evaluasi pendidikan agama Islam haruslah 

bersifat universal. Jangan hanya mengevaluasi dalam dimensi 

jasmani maupun rohani secara abstrak dengan pola-pola 

evaluasi yang berbagam macam variasi sesuai objek yang 

dievaluasi. Islam juga mengakui bahwa manusia memiliki 

potensi akal, ruh, nafs, dan kalbu. Dalam evaluasi pendidikan 

agama Islam juga harus memenuhi kesemua dimensi potensi 

manusia tersebut, dan harus sesuai dengan karakteristiknya 

manusia yang memiliki perbedaan dan tumbuh berkembang 

sesuai dengan tahapannya. 

Evaluasi pendidikan agama Islam tidak hanya dapat 

bertujuan untuk mengetahui perkembangan pada aspek kognitif 

(akal) tetapi juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan 

akhlak dan motorik pada peserta didik. 

g. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Sekolah 

Menengah Pertama tampak pada tabel berikut ini: 

Tabel 1. SK dan KD 

Standar Kompetensi (SK) - Menghargai dan menghayati 

ajaran agama yang dianutnya. 

- Memahami dan menerapkan 

pengetahuan (faktual, 

konseptual, dan prosdur) 

berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang pendidikan 

agama Islam 

- Mengolah, menyajikan, dan 

menalar dalam ranah konkret 

(menggunakan, mengurai, 

merangkai, memodifikasi, 

dan membuat) dan ranah 

abstrak (menulis, membaca, 

                                                             
21 Ade Imelda Frimayanti, “Implementasi Pendidikan Nilai Dalam Pendidikan 

Agama Islam,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Vol 8, no. 2 (2017): h. 240. 
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menghitung, menggambar, 

dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di 

sekolah dan sumber lain yang 

sama dalam sudut pandang 

atau teori. 

Kompetensi Dasar (KD) - Menerapkan perilaku jujur 

dan adil. 

- Mengutamakan kejujuran 

dalam kehidupan sehari-hari 

- Mengutamakan keadilan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Indikator - Mendeskripsikan pengertian 

jujur. 

- Mendeskripsikan pengertian 

adil. 

- Mengidentifikasi dalil naqli 

tentang perilaku jujur dan 

adil. 

- Mengidentifikasi cara 

menerapkan perilaku jujur 

dan adil 

Tujuan Pembelajaran - Siswa mampu 

mendeskripsikan pengertian 

jujur. 

- Siswa mampu 

mendeskripsikan pengertian 

adil. 

- Siswa mampu 

mengidentifikasi dalil naqli 

tentang perilaku jujur dan 

adil. 

- Siswa mampu 

mengidentifikasi cara 

penerapan perilaku jujur dan 

adil. 
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B. Teori tentang Pengembangan Model 

Dalam penelitian pengembangan pembelajaran, 

pengembangan pembelajaran merupakan penghubung antara 

penelitian dan praktik pendidikan yang berupaya dalam 

menerapkan prinsip-prinsip yang diturunkan secara ilmiah ke 

dalam perencanaan, penciptaan, implementasi, dan evaluasi 

pengajaran yang efektif dan efisien. Dan di dalam penelitian R&D 

ini terdapat beberapa peran model desain instruksional dalam 

pengembangan pembelajaran antara lain: 

a. Model membantu dalam mengembangkan instruksional untuk 

membuat konsep representasi realitas. Dan model ini juga 

dapat menyederhanakan kenyataan karena seringkali terlalu 

rumit untuk dapat menggambarkan. 

b. Model menyediakan alat konseptual dan komunikasi yang 

digunakan untuk menvisualisasikan, mengarahkan, dan 

mengelola proses untuk dapat membuat proses dari 

pembelajaran itu berkualitas tinggi. 

c. Model juga membantu dalam memilih atau juga 

mengembangkan alat dan teknik operasional yang dapat 

menyesuaikan saat pengembangan pembelajaran menerapkan 

model. 

d. Model juga berfungsi sebagai sumber pertanyaan-pertanyaan 

dari penelitian ketika peneliti telah mengembangkan teori 

komprehensif pengembangan pembelajaran.  

Dalam penelitian R&D terdapat beberapa model yang 

dapat digunakan sebagai panduan dalam mengembangkan suatu 

produk diantaranya: 

Model Addie 

ADDIE merupakan singkatan dari Analyze, Design, Develop, 

Implement dan Evaluate. Di model ini menekankan pembelajaran 

berpusat pada peserta didik, inovatif, otentik, dan inspiratif. Model ini 

juga bersifat generatif, responsif, dan validatif. Disebut generatif, 

karena model ADDIE ini menerapkan konsep dan teori terhadap 
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konteks yang spesifik. Langkah-langkah pengembangan produk, 

dalam model penelitian dan pengembangan ini lebih kerasional dan 

lebih lengkap daripada model 4D. Model ini memiliki kesamaan 

dengan model pengembangan dengan sistem basis data yang telah 

diuraikan sebelumnya. Inti dari kegiatan pada setiap tahap 

pengembangan juga hampir sama. Oleh sebab itu, model ini dapat 

digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk 

seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan 

bahan ajar.
22

 Terdapat lima langkah penting dalam model Addie ini, 

sebagaimana tertera pada bagan dibawah ini. 

 

 

Gambar 2. Model Addie 

 (1) Analyze (menganalisis) 

Dalam tahapan analyze atau menganalisis, kegiatan 

utama adalah menganalisis kelayakan dan syarat-syarat 

pengembangan model/metode pembelajaran baru. 
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 Kartika Sari, “Desain Pembelajaran Model Addie dan 

Implementasinya dengan Teknik Jigsaw,” t.t. 
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Pengembangan metode pembelajaran baru diawali dengan 

adanya masalah dalam model/ metode pembelajaran yang sudah 

diterapkan. Dan tahapan ini berkaitan dengan langkah-langkah 

analisis kinerja sebagaimana untuk dapat mengetahui dan dapat 

mengklarifikasi masalah dalam persoalan-persoalan di kinerja 

atau performa peserta didik yang memerlukan solusi. Tahapan 

menganalisis pada model ini meliputi: 1) menentukan 

kebutuhan yang memberikan solusi berupa pembelajaran, 2) 

melakukan analisis dalam pembelajaran untuk dapat 

menentukan  kognitif, afektif, dan psikomotorik, 3) menentukan 

keterampilan yang diharapkan bisa dikuasai oleh peserta didik 

dan dapat memberikan dampak baik, 4) menganalisis 

ketersediaan, konteks dan sumber daya. 

Setelah analisis masalah perlunya pengembangan 

model/metode pembelajaran yang baru, peneliti juga perlu 

menganalisis tentang kelayakan dan syarat-syarat dari 

pengembangan model/metode pembelajaran yang baru tersebut. 

Serta dalam menganalisis ini, jangan sampai terjadi ada 

rancangan model/metode yang bagus tetapi tidak dapat 

diterapkan karena dari beberapa keterbatasan. Analisis metode 

pembelajaran baru perlu dilakukan untuk mengetahui kelayakan 

apabila metode pembelajaran tersebut diterapkan 

(2) Design (mendesain) 

Dalam tahap design atau mendesain memiliki kemiripan 

dengan merancang kegiatan dalam belajar mengajar. Kegiatan 

ini merupakan proses dari sistematik yang dimulai dari 

menetapkan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan 

proses pembelajaran, merancang perangkat pembelajaran, 

merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil dari 

belajar mengajar. Tahapan design juga bertujuan menghasilkan 

kerangka kinerja yang berupa perangkat spesifikasi yang dapat 

memandu dalam mengembangkan pembelajaran. Dalam 

tahapan design atau mendesain ini terdiri dari: 1) menyusun 

tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus, 2) 

menentukan topik-topik atau unit-unit yang tercangkup di 
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dalamnya serta berapa banyak waktu yang dibutuhkan, 3) 

mengurutkan unit-unit yang telah disusun sesuai tujuan 

pembelajaran, 4) menyempurnakan unit-unit pembelajaran dan 

dapat mengidentifikasi tujuan yang harus dicapai dalam setiap 

unitnya, 5) mendefinisikan proses pembelajaran dan aktivitas-

aktivitas pada  belajar di setiap unitnya, dan 6) mengembangkan 

kerangka-kerangka kinerja dalam penilaian. 

(3) Develop (mengembangkan) 

Dalam tahap develop atau mengembangkan ini berisi 

kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahapan desain ini 

telah disusun kerangka konseptual yang dapat menerapkan 

model/metode pembelajaran baru. Kerangka konseptual tersebut 

direalisasikan menjadi produk yang siap untuk 

diimplementasikan. Sebagai contoh, apabila pada tahap design 

telah dirancang penggunaan model/metode baru yang masih 

konseptual, maka pada tahap pengembangan disiapkan atau 

dibuat perangkat pembelajaran dengan model/ metode baru 

tersebut seperti RPP, media serta materi pembelajaran. Tahapan 

ini juga berkaitan dengan menyiapkan bahan-bahan yang akan 

digunakan dalam lingkungan pembelajaran. Dan di tahapan ini 

terdiri dari: a) membuat keputusan terkait jenis-jenis aktivitas 

belajar dan bahan pembelajaran, b) menyiapkan draft bahan dan 

aktivitas pembelajaran, c) melakukan uji coba bahan-bahan 

pembelajaran, d) merevisi dan memproduksi bahan-bahan dan 

aktivitas pembelajaran, dan e) menyiapkan guru. 

(4) Implement (mengimplementasi) 

Dalam tahap implement atau mengimplementasi 

rancangan dan metode yang telah dikembangkan pada situasi 

yang nyata yaitu dikelas. Tahapan implement ini berkaitan 

dengan pelaksanaan, penerapan, penyampaian dalam memberi 

materi pembelajaran. Tahapan ini bertujuan untuk: 1) 

membimbing peserta didik untuk dapat mencapai tujuan 

pembelajaran, 2) menjamin terjadinya pemecahan masalah 

untuk dapat mengatasi kesenjangan dari hasil belajar peserta 
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didik, dan 3) memastikan peserta didik memiliki kompetensi 

dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan 

pada akhir-akhir pembelajaran. Aktivitas-aktivitas pada tahapan 

ini meliputi:1) mendistribusikan bahan-bahan pembelajaran 

untuk dapat diadopsi oleh guru dan peserta didik, dan 2) 

menyediakan bantuan dan dukungan jika memang diperlukan. 

Setelah penerapan metode kemudian dilakukan evaluasi awal 

untuk dapat memberi umpan balik pada penerapan model/ 

metode berikutnya. 

(5) Evaluate (mengevaluasi) 

Dalam tahapan evaluate atau mengevaluasi dilakukan 

dalam dua bentuk yaitu evaluasi bentuk formatif dan evaluasi 

bentuk sumatif. Evaluation formatif dilaksanakan pada setiap 

akhir tatap muka (mingguan) sedangkan evaluasi sumatif 

dilakukan setelah kegiatan berakhir secara keseluruhan 

(semester). Evaluasi sumatif untuk mengukur kompetensi akhir 

dari mata pelajaran atau tujuan akhir dari pembelajaran yang 

ingin dicapai. Hasil dari evaluasi digunakan untuk memberi 

umpan balik kepada pihak penggunaan model/metode. Dan 

revisi dibuat sesuai dengan hasil dari evaluasi atau kebutuhan 

yang belum dapat dipenuhi oleh model/ metode yang baru. 

Dalam tahapan evaluasi ini langkah pentingnya yaitu 

menentukan kriteria evaluasi, memilih alat-alat evaluasi, serta 

melaksanakan evaluasi itu sendiri. Kegiatan evaluasi juga harus 

mampu menjawab pertanyaan, seperti (a) bagaimana sikap 

peserta didik terhadap kegiatan pembelajaran secara 

keseluruhan, (b) bagaimana peningkatan kinerja peserta didik 

setelah mengikuti pembelajaran, serta (c) keuntungan apa 

diperoleh satuan pendidikan akibat peningkatan kinerja peserta 

didik setelah mengikuti pembelajaran. 

Seperti model lainnya, Model ADDIE dilaksanakan 

secara berurutan dan iteratif. Meskipun demikian, desain 

pembelajaran dengan model ini memungkinkan proses 

perancangan dapat dimulai suatu titik tertentu. Setiap 

komponen pada Model ADDIE terkait satu sama lain, mulai 
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dari analisis dan berakhir dengan evaluasi, dan proses revisi 

bisa terjadi pada setiap titik tertentu. Kekuatan  model ini 

terlatak pada fleksibelitasnya untuk dapat terus dimodifikasi 

sesuai dengan situasi kebutuhan lingkungan belajar. Meskipun 

demikian, model ini memiliki kelemahan pada siklus 

pembelajaran yang menyebebkan semua langkah harus 

dijalankan secara berurutan, sehingga setiap tahap harus 

diselesaikan terlebih dahulu sebelum memulai tahap berikutnya. 

Selain itu, model ADDIE bersifat "front-end loaded”' yaitu 

sangat berfokus pada desain konten dan pengembangan, namun 

tindak memberikan banyak perhatian pada interaksi antara 

instruktur dan peserta didik. Model ADDIE sangat berguna, 

baik untuk praktisi berpengalaman maupun yang masih pemula, 

karena menyediakan kerangka kerja yang menjadi dasar 

pengembangan unit-unit pembelajaran. 
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