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ABSTRAK 

Melalui penelitian ini dilatar belakangi oleh proses pembelajaran yang 

masih menggunakan media pembelajaran yang ada saja, yaitu menggunakan 

media pembelajaran yang disedia oleh sekolah terutama pada mata pelajaran 

Fikih. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendidik di MAN 1 Pesawaran, 

masalah yang dihadapi pada saat pembelajaran Fikih adalah masih menggunakan 

buku paket yang    disediakan oleh sekolah saja dalam proses pembelajaran, serta 

pada saat proses pembelajaran berlangsung  peserta didik merasa bosan dengan 

pelajaran yang seperti itu saja yang hanya monoton dengan menggunakan buku 

pembelajaran yang dibagikan dari sekolah saja. Oleh karena masalah tersebut 

peneliti  tertarik untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis 

flippingbook. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media 

pembelajaran berbasis flippingbook di MAN 1 Pesawaran. Dan untuk mengetahui 

bagaimana proses pembuatan media pembelajaran tersbut, serta bagaimana 

tanggapan ahli media dan ahli materi terhadap media pembelajaran berbasis 

flippingbook, dan untuk mengetahui bagaimana respon peserta didik terkait 

media pembelajaran yang telah dikembangkan serta untuk mengetahui 

kemenarikkan media pembelajaran berbasis flippingbook tersebut dengan 

menggunakan materi Haji dan Umroh di MAN 1 Pesawaran. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian RnD (research and development) dengan model 

penelitian ADDIE (analysis, desaign, development, implement, evaluate). 

Subjeknya yaitu peserta didik kelas X di MAN 1 Pesawaran. Data penelitian 

diperoleh dari wawancara, angket, observasi, dan   dokumentasi. 

Hasil penilaian validasi ahli media mendapatkan rata-rata keseluruhan 

85% yang memiliki kriteria “sangat layak”. Dan hasil penilaian ahli meteri 

mendapatkan rata-rata prensentase keseluruhan 83,84% dengan kriteria “sangat 

layak”. Selain itu, pengembangan media pembelajaran E-Module Fikih berbasis 

flippingbook materi Haji dan Umroh kelas X dinyatakan menarik oleh validator 

dan peserta didik untuk digunakan sebagai media pembelajaran mandiri oleh 

peserta didik, hal ini dapat dilihat dari respon validator dan peserta didik. Hasil  

penilaian respon kemenarikan peserta didik MAN 1 Pesawaran memperoleh 

presentase rata-rata  82,81% yang memiliki kriteria “sangat menarik”.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran E-Module Fikih berbasis flippingbook materi Haji dan Umroh kelas 

X di MAN 1 Pesawaran, atas penilaian ahli media berserta ahli materi layak 

digunakan. Serta terkait dengan respon peserta didik yang dihasilkan dari 

rekapitulasi data uji kemenerarikan mendapatkan respon sangat menarik. 

 

Kata Kunci: Media Pembelajaran, Fikih, berbasis flippingbook 
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ABSTRACT 

 

Through this research is motivated by the learning process that still uses 

the existing learning media, namely using the learning media provided by the 

school, especially in the subjects of Jurisprudence. Based on the results of 

interviews with educators at MAN 1 Pesawaran, the problem faced during Fiqh 

learning is that they still only use textbooks provided by the school in the learning 

process, and when the learning process takes place students feel bored with 

lessons like that which are just monotonous by using textbooks distributed from 

school only. Because of this problem, researchers are interested in developing 

flippingbook-based learning media. This study aims to develop flippingbook-

based learning media at MAN 1 Pesawaran. And to find out how the process of 

making learning media is, as well as how media experts and material experts 

respond to flippingbook-based learning media, and to find out how students 

respond to learning media that have been developed and to find out the 

attractiveness of flippingbook-based learning media using Hajj material and 

Umrah at MAN 1 Pesawaran. This research uses the RnD (research and 

development) research model with the ADDIE research model (analysis, design, 

development, implement, evaluate). The subjects were students of class X at 

MAN 1 Pesawaran. Research data obtained from interviews, questionnaires, 

observations, and documentation. 

The results of the media expert validation assessment get an overall 

average of 85% which has the "very feasible" criteria. And the results of the meter 

expert's assessment get an overall average percentage of 83.84% with the "very 

feasible" criteria. In addition, the development of Fiqh E-Module learning media 

based on flippingbook material for Hajj and Umrah class X was declared 

interesting by validators and students to be used as independent learning media 

by students, this can be seen from the responses of validators and students. The 

results of the assessment of the attractiveness response of MAN 1 Pesawaran 

students obtained an average percentage of 82.81% which had the criteria of 

"very interesting". 

Based on the results of this study, it can be concluded that the E-Module 

Jurisprudence learning media based on flippingbook material for Hajj and Umrah 

class X at MAN 1 Pesawaran, based on the assessment of media experts and 

material experts is suitable for use. As well as related to the student responses 

resulting from the recapitulation of the attractiveness test data, the response was 

very interesting. 

 

 

Keywords: Learning Media, Fiqh, Flippingbook-based. 
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MOTTO 

 

ُعۡسرِ ٱفَإِن َ َمَع  ۞
 ٥يُۡسًرا  لۡ

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”. 

(QS. Al-Insyirah [94]: 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 
 

PERSEMBAHAN 

 

Bismillahirrahmanirrahim  

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah Swt. Atas berkat rahmat dan hidayah-

Nya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad 

SAW maka dengan tulus ikhlas disertai perjuangan dengan jerih payah penulis, 

Alhamdulillah penulis telah selesaikan skripsi ini, kemudian skripsi ini penulis 

persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku: Ayahanda Sukimin dan Ibunda Nuryati, yang telah 

membesarkanku, membimbingku, mendo’akanku, dan memotivasiku dengan 

penuh ketulusan dan keikhlasan hati serta semua pengorbanan baik materil, 

spiritual, dan keteladanan selama menuntut ilmu, berjuang demi tercapainya cita-

citaku, rasa hormat dan bakti tulusku semoga Allah SWT senantiasa memberikan 

kemuliaan kepada beliau.  

2. Serta Almamaterku Tercinta Universitas Islam Negeri Intan Lampung yang ku 

banggakan, tempat menempuh studi dan ilmu pengetahuan, semoga menjadi 

perguruan tinggi yan lebih baik kedepannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

x 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Peneliti bernama Arum Fauziah, lahir pada tanggal 03 Juli 2001 di 

Tanjung Rejo, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Provinsi 

Lampung. Peneliti merupakan anak Kedua dari dua bersaudara, buah hati dari 

Bapak Sukimin dan Ibu Nuryati. 

Peneliti menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Barokah 

pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SD N 03 Gunung Sari pada tahun 2012, 

Madrasan Tsanawiyah Negeri atau MTs Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2015, 

dan sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2018. Pada saat 

menjadi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pesawaran, peneliti menyelesaikan 

program jurusan MIPA yaitu X MIPA 1, XI MIPA 1, XII MIPA 1. Selain itu, 

peneliti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yaitu pengurus OSIS 2 periode dalam 

bidang Keagamaan selama mengikut organisasi OSIS prestasi yang diraih yaitu 

mampu menyelenggarakan program siswa/i mengerjakan solat duha berjamaah, 

mengaji dipagi hari, mengajak siswi menutup aurat dengan menggunakan 

dalaman jilbab dan mewujudkan program infaq disetiap hari Jum’at, program ini 

menjadi program kerja kategori terbaik pada tahun 2016, sementara itu, ditengah 

padatnya waktu menjadi pengurus OSIS, peneliti mengikuti kegiatan KSM Fisika 

dan mengikuti Olimpiade Sains Fisika masuk dalam kategori 8 Besar Se-

Sumatera. 

Pada tahun 2018, peneliti diterima sebagai Mahasiswa di UIN Raden 

Intan Lampung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama 

Islam. Peneliti mengikuti organisasi ekstra kampus yakni, menjadi kader 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dibidang Keagamaan dan mengikuti Unit 

Kegiatan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Qori-Qoriah (HIQMA) dibidang 

Syarhil Qur’an. Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 

2021 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Pada 

tahun yang sama peneliti menjalankan Praktik Pengamalan Lapangan (PPL) di 

MIN 12 bandar Lampung. 

 

 

 

 

 



 

xi 
 

KATA PENGANTAR 

ِحْيمِِ ْحَمنِِِالرَّ  بِْســــــــــــــــــمِِِاللهِِِالرَّ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, yang telah mengutus seorang 

rasul-Nya terakhir, Muhammad Saw dengan membawa petunjuk dan ad-din yang haq 

serta kitab al-Qur’an yang diturunkan kepadanya. Semoga shalawat serta salam tetap 

dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, kepada keluarga, dan sahabat serta umat 

beliau yang senantiasa menegakan kalimat-kalimat Allah Swt. Tiada kata yang pantas 

penulis ucapkan selain rasa syukur kepada-Nya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan 

karya yang membanggakan dalam hidup penulis, yaitu skripsi dengan Judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Berbasis Flippingbook Pada 

Materi Haji dan Umroh Kelas X di MAN”. 

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang 

telah membimbing, mendidik dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Untuk itu, semoga Allah Swt membalas segala kebaikan semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan mengharap ridho Allah SWT 

berterimakasih kepada yang terhormat:  

1. Ibu Prof. Dr. H Nirva Diana, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung  

2. Ibu Dr. Umi Hijriyah , M.Pd selaku ketua jurusan dan Bapak Heru Juabdin Sada, 

M.Pd.I selaku sekertaris Jurusan Pendidikan Agama Islam fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan beserta segenap stafnya atas segala fasilitas dan kebijaksanaanya yang 

diberikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. 

3. Bapak PROF. DR. Agus Pahrudin, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Farida, 

S.KOM. MMSI, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan 

bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi 

ini, mudah-mudahan ilmu yang penulsi tulis dapat bermanfaat bagi pembaca  

4. Bapak Ibu dosen fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung 

yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmu yang 

begitu banyak kepada penulis.  

5. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat dan Tarbiyah yang telah memberikan 

kemudahan kepada penulsi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.  

6. Kakak-kakak ku tersayang, Khoiruddin M.Pd, Astuti Mutoharoh S.E dan Dimas 

Agung Prayoga S.Pd yang telah menjadi motivasiku untuk selalu menuju 

kesuksesan dan yang telah mendukung, menyemangati setiap langkahku. 

7. Sahabat-sahabatku Raisa Nurfitriyani, Siti Rohmah Wati, Siti Muthia Sari, Dwi 

Jihad, Ayu Lestari, Karmilah yang selalu membantu dan memberikan dukungan 

kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

8. Keluarga Besar PAI angkatan 2018. Terkhusus Teman-teman PAI kelas F yang 

selama ini telah memberikan dukungan dan motivasi. Serta semua pihak dari 



 

xii 
 

dalam maupun dari luar yang telah memberi dukungannya sehingga penulis bisa 

menyelesaian karya tulis ini.  

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi 

para pembaca pada umumnya. Semoga usaha dan jasa baik dari Bapak, Ibu dan Saudara/i 

sekalian menjadi amal ibadah dan diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan Allah SWT 

akan membalasnya, Aamiin Ya Robbal ‘Aalamiin. 

Bandar Lampung, 02 Maret 2022  

Penulis, 

 

 

Arum Fauziah 

1811010319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xiii 
 

DAFTAR ISI 

 

JUDUL........................................................................................................................ ii 

ABSTRAK .................................................................................................................. iii 

PERNYATAAN ORSINALITAS ............................................................................ v 

LEMBAR PERSTUJUAN  ....................................................................................... vi 

PENGESAHAN ......................................................................................................... vii 

MOTTO  ..................................................................................................................... viii 

PERSEMBAHAN  ..................................................................................................... ix 

RIWAYAT HIDUP  .................................................................................................. x 

KATA PENGANTAR  .............................................................................................. xi 

DAFTAR ISI  ............................................................................................................. xiii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. xv 

DAFTAR TABEL ...................................................................................................... xvii 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul ............................................................................................. 1 

B. Latar Belakang Masalah  ................................................................................ 4 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  .................................................................. 9 

D. Rumusan Masalah .......................................................................................... 9 

E. Tujuan Penelitian  ........................................................................................... 10 

F. Manfaat Penelitian .......................................................................................... 10 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  ................................................... 10 

H. Sistematika Penulisan  .................................................................................... 13 

BAB II LANDASAN TEORI 

A. Konsep Kajian Pengembangan ....................................................................... 15 

B. Media Pembelajaran  ...................................................................................... 16 

C. Media E-Modul (Elektronic Module) ............................................................. 19 

D. Flippingbook Maker  ...................................................................................... 26 

E. Fikih  .............................................................................................................. 29 

F. Materi Pengajaran  ......................................................................................... 30 

G. Spesifikasi Produk  ......................................................................................... 34 

H. Kerangka Berfikir  .......................................................................................... 34 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  .................................................................................... 37 

B. Tempat dan Wakktu Penelitian  ..................................................................... 37 

C. Karakteristik Sasasran Penelitian  .................................................................. 37 

D. Pendekatan dan Metode Penelitian  ................................................................ 37 

E. Langkah-langkah Pengembangan Media  ...................................................... 38 

F. Pengumpulan Data dan Analisis Data  ........................................................... 45 



 

xiv 
 

G. Teknik Analisis Data  ..................................................................................... 46 

H. Instrumen Pengumpulan Data  ....................................................................... 48 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskriptif Hasil Penelitian Pengembangan .................................................... 50 

B. Deskripsi dan Analisis Data Hasil Uji Coba .................................................. 66 

C. Kajian Produk Terakhir .................................................................................. 69 

 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan..................................................................................................... 71 

B. Saran ............................................................................................................... 71 

 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 
 

 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1           Bagan Kerangka Berfikir ........................................  36 

Gambar 3.1  Tahapan-tahapan penggunaan metode research and 

development (R &D) model ADDIE  ......................  38 

Gambar 3.2  Langkah-langkah yang digunakan dalam tahap 

penelitian menggunakan model ADDIE  ..............  40 

Gambar 3.3           Tampilan Cover Depan  ..........................................  42 

Gambar 3.4  Tampilan Materi Pada E-Modul  ..........................  42 

Gambar 3.5  Tampilan Cover Belakang  .....................................  43 

Gambar 3.6  Tampilan gambar Icon flipPDFCorporate berbasis 

flippingbook ................................................................  43 

Gambar 4.1  Kerangka tampilan media pembelajaran berbasis 

flippingbook  .............................................................  53 

Gambar 4.2 Tampilan Materi .....................................................  53 

Gambar 4.3  Tampilan awal saat membuka aplikasi Corel Draw 

X5 ..............................................................................  55 

Gambar 4.4 Tampilan awal lembar kerja Corel Draw X5 ........  55 

Gambar 4.5 Tampilan gambar lembar kertas pada Corel Draw 

X5 ..............................................................................  56 

Gambar 4.6 Tampilan gambar memasukkan gambar kedalam 

lembar kerja pada Corel Draw X5 .......................... 56  

Gambar 4.7 Tampilan gambar lembar kerja saat membentuk 

gambar dengan bentuk yang diinginkan ..............  57 

Gambar 4.8 Tampilan gambar ketika sudah dimasukkan text..57 

Gambar 4.9 Tampilan gambar cara merubah objek pada Corel 

Draw X5 menjadi bentuk foto JPG dan PNG .......  58 

Gambar 4.10 Tampilan gambar cover bagian depan dan belakang 

yang sudah jadi dan diubah menjadi tampilan 

JPG ............................................................................ 58 

Gambar 4.11 Tampilan gambar cover bagian depan ..................  59 

Gambar 4.12 Tampilan gambar Icon flipPDFCorporate ............  59 

Gambar 4.13 Tampilan gambar pada menu utama pada tampilan 

awal aplikasi FlipPDFCorporate berbasis 

Flippingbook .............................................................. 59  

Gambar 4.14 Tampilan pada saat akan memasukan file E-Module 

yang di import menjadi flippingbook ....................... 60 

Gambar 4.15 Tampilan menu setelah memilih file yang akan di 

comvert ......................................................................  60 



 

xvi 
 

Gambar 4.16  Tampilan gambar setelah berhasil comvert pada 

suatu file ...................................................................  60 

Gambar 4.17 Tampilan menu e-module sebelum di publish .......  61 

Gambar 4.18 Tampilan gambar setelah di publish dan menjadi e-

module berbasis flippingbook dapat dibaca secara 

offline yang berbentuk flip .....................................  61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xvii 
 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 3.1               Daftar Tim Validasi Produk ............................................ 44 

Tabel 3.2       Kriteria Validasi Analisis Rata-rata Setiap Pernyataan 

  ............................................................................................ 47 

Tabel 3.3               Kriteria Interpretasi Pernyataan  ..................................  48 

Tabel 4.1 Kompetensi Dasar dan Indikator ....................................  50 

Tabel 4.2  Kisi-kisi Ahli Media ..........................................................  54 

Tabel 4.3 Kisi-kisi Ahli Materi .........................................................  54 

Tabel 4.4 Angket Respon Peserta Didik ..........................................  54 

Tabel 4.5 Hasil Validasi Ahli Media I ..............................................  62 

Tabel 4.6 Hasil Validasi Ahli Media II ............................................  62 

Tabel 4.7 Hasil Validasi Ahli Materi I .............................................  63 

Tabel 4.8 Hasil Validasi Ahli Materi II ...........................................  63 

Tabel 4.9 Hasil Respon Uji Kemenarikan Peserta Didik di MAN 1 

Pesawaran ..........................................................................  64 

Tabel 4.10 Saran dan perbaikan dari Ahli Media ............................  66 

Tabel 4.11 Saran dan perbaikan dari Ahli Materi ...........................  67



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Berbasis Flipping Book 

pada Materi Haji dan Umroh untuk MAN Kelas X” penjelasan kata kunci 

yang terdapat di dalam judul ini bermaksud agar tidak ada kesalahpahaman bagi 

pembaca, diantaranya istilah-istilah yang akan penulis jelaskan yaitu: 

1. Pengembangan 

Penelitian pengembangan atau biasa disebut dengan dalam bahasa 

Inggris yaitu Research and Development (R&D) merupakan suatu jenis 

penelitian yang banyak digunakan peneliti untuk menggembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah dikembangkan dan 

digunakan. Produk tersebut meliputi jenis hardware dan jenis software. 

Contoh pada jenis hardware yaitu artikel, buku maupun media pembelajaran 

yang terdapat di suatu Laboratorium. Kemudian, contoh pada jenis software 

yaitu suatu perangkat lunak yang membahas tentang program-program dalam 

pengelolaan data, dalam pelatihan, maupun bimbingan dalam suatu 

pembelajaran. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, 

menyatakan bahwa pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan beberapa kaidah maupun teori 

dalam ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk 

meningkatkan kualitas fungsi, manfaat, serta aplikasi ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang telah ada sejak sebelumnya, atau menghasilkan teknoologi-

teknologi yang baru. Sehingga pengembangan secara umum menggunakan 

pola pertumbuhan, perubahan secara bertahap dengan perlahan-lahan.1 

 

2. Media Pembelajaran 

Media yaitu suatu alat yang menghubungkan antara sumber dengan 

penerima. Contohnya: televisi, radio, video/rekaman yang merupakan media 

                                                           
1 Anggit. Shita And Dkk, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Buku PopUp Wayang Tokoh 

Pandhawa Pada Mata Pelajaran Bahasa Jawakelas V Sd’, Journal Of Chemical Information And Modeling 

53, 9, 2013, 1–16. 



2 
 

 

komunikasi ketika hendak menyalurkan suatu informasi maupun gagasan 

kepada khalayak.2 Kemudian pembelajaran merupakan suatu usaha seorang 

pendidik sampai tercapainya tujuan pembelajaran. Yang meliputi adanya 

proses belajar terhadap diri seorang peserta didik. Karena pembelajaran 

dilaksanakan untuk menunjukkan pencapaian suatu tujuan yang telah 

ditetapkan didalam suatu pendidikan sebelum proses pembelajaran 

dilaksanakan.3 Media pembelajaran ditampilkan dapat membantu pendidik. 

Dikarenakan media pembelajaran ini dapat mewakili dari sesuatu yang kurang 

dari seorang pendidik jelaskan atau ucapkan kepada peserta didik. Sehingga 

media pembelajaran ini menjadi alat penting bagi seorang pendidik dengan 

cara penyampaian kata-kata atau pembahasan materi kepada peserta didik.4 

 

3. E-Modul 

Dalam era globalisasi ini perkembangan media informasi yang semakin 

mulai mengalami masa-masa transisi yaitu bermula dari media cetak menjadi 

media digital atau elektronik.5 Dalam dunia pendidikan memiliki dampak 

yang sangat pesat terutama seorang pendidik dalam menyajikan media 

pembelajaran. Yang dahulu masih menggunakan bentuk penyajian media 

cetak saja, seiring dampaknya globalisasi perkembangan zaman kemudian 

sudah memanfaatkan teknologi media digital atau elektronik. Contohnya 

yaitu: E-Modul, E-Book. Modul ialah salah satu bahan ajar yang digunakan 

oleh para guru atau pendidik. Namun berbeda dengan versi yang ditampilkan. 

E-modul atau elektronik modul ini tidak dengan versi dicetak biasa melainkan 

dengan versi digital. 

E-Modul atau yang biasa kita artikan sebagai modul namun yang saat ini 

dengan versi elektronik ini yang mencakup pembahasan suatu media 

pembelajaran disusun secara sistematis dan sesuai kompetensi yang telah 

ditetapkan dengan versi elektronik. E-Modul dapat diartikan juga sebagai 

bahan ajar yang menunjang peserta didik memahami suatu materi dalam 

pembelajaran secara mandiri.6 Kemudian istilah E-book atau diartikan 

                                                           
2 AhmadGroup Susanto, Pengembangan Pembelajaran IPS Di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2014), h.313. 
3 Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Tehnologi Pendidikan (Jakarta: Prenada Media Group, 2014). 

h.392 
4 Rini Anggraini dan Yulia, ‘“Pengaruh Penerapan Media Gambar Terhadap Hasil Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran IPA Kelas V Di Madrasah Ibtidaiyah Tarbiyah Islamiyah Palembang”’, Jurnal 

Pendidikan PGMI, 2.1 (2016), 60. 
5 Rafiqul Fahmi and Puput Wanarti, ‘Pengembangan Modul Elektronik Plc Pada Standar Kompetensi 

Memprogram Peralatan Sistem Pengendali Elektronik Dengan Plc Untuk Smk Raden Patah Kota Mojokerto’, 

Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 5.3 (2016). 
6 Evi Wahyu Wulansari et Al., ‘Pengembangan E-Modul Pembelajaran Ekonomi Materi Pasar Modal 

Untuk Siswa Kelas Xi Ips Man 1 Jember Tahun Ajaran 2016/2017’, JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: 

Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial, 12.1 (2018), 2. 
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sebagai buku cetak namun versi digital atau elektronik yang mampu dibaca 

menggunakan beberapa perangkat elektronik maupun software seperti 

mengakses menggunakan handphone, netbook, laptop maupun komputer. 

Dalam via software mampu diakses di Google, Google Drive, dll. 

 

4. Materi Haji dan Umroh 

Haji salah satu pilar yang terdapat di rukun Islam. Yang memiliki 

pengertian kegiatan yang disengaja untuk beribadah ke baitullah semata-mata 

mencari keridhoan dari Allah SWT dalam waktu yang sudah ditentukan. 

Dengan runtutan rukun haji ihram, wukuf, tawaf, sa’i, tahalul dan tertib. 

Kemudian, umroh bisa dikatakan sebagai haji kecil yang memiliki pengertian 

kegiatan beribadah ke baitullah semata-mata mencari riho Allah SWT namun 

memiliki rukun yang berbeda dengan haji yaitu tidak adanya wukuf ketika 

umroh. 

 

5. Mata Pelajaran Fikih Kelas X 

Pendidikan agama Islam merupakan salah satu usaha dalam ranah 

pendidikan yang disadari oleh seorang pendidik dalam rangka mencapai suatu 

tujuan untuk meyakini, memahami serta mengamalkan ajaran-ajaran Islam 

melalui berbagai macam aktivitas bimbingan maupun kajian, pengajaran serta 

pelatihan-pelatihan yang telah ditentukan untuk mendapatkan ilmu agama 

Islam.7  

Ilmu fikih adalah suatu ilmu yang menjelaskan tentang berbagai aspek 

meliputi aspek akidah, akhlak serta syariah.8 Namun dalam perkembangan 

dalam aspek keislaman beberapa ulama menegaskan pengertian ilmu fikih 

secara khusus bahwa ilmu fikih merupakan usaha ijtihad para ulama 

mengenai ilmu yang membahas hukum-hukum syara’ dengan keamaliyahan 

berdasarkan acuan dalil-dalil yang terpercaya.9 Ajaran Islam merupakan 

objek material sekaligus objek formal didalam ilmu fikih.10 

6. Flipping Book 

Flipping Book merupakan aplikasi untuk membuat e-modul, e-book, e-

paper, e-magazine. Aplikasi flash Flipping Book yang dapat digunakan untuk 

membuat file PDF, Word, Power Point, dan Excel ke bentuk flipbook. Fungsi 

software flipbook membuat majalah, katalog, e-brosur, e-book, atau e-surat 

kabar. Setiap halaman PDF yang dihasilkan bisa di flip (bolak-balik) seperti 

                                                           
7 Muhammad Ridwan, ‘Pembentukan Kepribadian Anak Dalam Islam Berdasarkan Al-Qur‘an Surat 

Luqman Ayat 12 Sampai Ayat 19 Skripsi’, Edumaspul - Jurnal Pendidikan 8, 1, 2018, 79–96. 
8 Muhammad Fathi Al-Duraini, Buhûts Muqâranah Fi Al-Fiqh Al-Islâmi (Beirut: Muassasah al-

Risalah, 1994). h.14. 
9 Nazar Bakry, Fiqih Dan Ushul Fiqih (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1993). h.11. 
10 Asywadie Syukur, ‘Pengantar Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih’, Al-Manhaj, 1.2 (1990), 197–206. 
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buku yang sesungguhnya. Dalam bentuk penyajian Flipping Book tidak hanya 

berupa penjelasan kata atau huruf saja, namun penjelasan materi yang ada 

didalam Flipping Book juga menjelaskan tentang gambar, grafik, suara, link 

bahkan video didalam lembar kerja. 

 

7. Flip Book Maker 

Flipbook Maker merupakan kumpulan software yang memiliki fungsi 

membuat tampilan buku, modul, atau kumpulan kertas menjadi satu rangkap 

berbentuk buku, modul atau kumpulan kertas berbasis elektronik yang bisa 

dikembangkan sebagai e-modul yang memiliki banyak tampilan audio, 

animasi, sound, bahkan navigasi agar peserta didik lebih semangat dalam 

tampilan yang menarik.11 

 

B. Latar Belakang 

Dalam persoalan di Indonesia yang tengah mengalami pandemic covid-19 

sejak Desember 2019 membuat semua aktivitas warga negara Indonesia 

terhambat sehingga tidak maksimal dalam melakukan aktivitas seperti biasanya. 

Apalagi sangat membawa dampak yang terancam dalam dunia pendidikan. 

Seperti kegiatan belajar mengajar secara daring artinya ditiadakan kegiatan 

belajar mengajar secara langsung atau tatap muka dikarenakan untuk memutus 

rantai penyebaran virus covid-19 yang saat ini sudah hampir 2 tahun belum 

tuntas. 

Globalisasi memengaruhi kemajuan teknologi dan informasi pada dunia 

pendidikan menuju masa depan manusia yang bertanggung jawab, makna 

tersebut memiliki arti agar peserta didik berusaha menjadi manusia yang berani 

berbuat dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.12 Dalam 

kehidupan manusia pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting 

didalam kehidupan. Bahkan menjadi kebutuhan yang sangat utama dari 

kebutuhan yang lainnya. Pendidikan mampu membawa kemajuan bagi 

kehidupan setiap manusia sampai menembus kemajuan disetiap bangsa dan 

Negara. Dan karena pendidikan merupakan usaha seseorang untuk memperoleh 

wawasan keilmuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pengajaran, 

pelatihan dan penelitian.13 

                                                           
11 Priwanto et al, ‘Pengembangan E-Modul Berbasis Kvisoft Flipbook Maker Dipadukan Dengan 

Geogebra Sebagai Alternatif Media Pembelajaran Mata Kuliah Program Linier’, Jurnal AdMatchEdu, 8 

(2018), 745. 
12 Sukring, ‘“Jurnal Pendidikan Dalam Pengembangan Kecerdasan Peserta Didik”,’ Tadris: Jurnal 

Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah ISSN: 2301-7562, 01.1 (2016), 72. 
13 Muhammad Nur Arif and Meini Sondang Sumbawati, ‘“Pengembangan Game Edukasi Interaktif 

Pada Mata Pelajaran Komposisi Foto Digital Kelas XI Di SMK Negeri 1 Surabaya”’, Jurnal IT-EDU, 1.2 

(2016), 28. 
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Kemudian pendidikan juga sebagai suatu usaha yang dilakukan seseorang 

secara sadar dalam memperoleh sebuah pembelajaran yang menjadikan dirinya 

semakin lebih aktif dalam meningkatkan potensi dalam dirinya seperti potensi 

spiritual, akhlakul yang baik, pengenalan diri, kecerdasan, kepribadian dan 

keterampilan.14 Pendidikan mampu mengubah seseorang menjadi maju dan 

membuat manusia berfikir agar selalu menjadi pribadi yang terus berkembang 

dalam menghadapi situasi maupun persoalan dalam berbagai aspek di kehidupan. 

Selain itu juga, ketika seseorang mendapatkan pendidikan yang layak maka 

derajatnya tidak setara dengan yang tidak berpendidikan artinya derajatnya atau 

kedudukannya lebih tinggi. Bahkan Allah SWT berjanji kepada seluruh umatnya 

Allah swt akan meninggikan derajat seseorang yang berilmu dan beriman.15 

Tercermin dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Mujadalah (58):11 yaitu: 

 

َهاَي    ُ ي 
َ
ُحوا   ُكمۡ لَ  قِيَل  إَِذا ا  َءاَمُنو   ل َِذينَ ٱ أ ۡ ٱ فِي َتَفس َ  حِ سَ َيفۡ  َسُحوا  فۡ ٱفَ  لِِس َمَج  ل
ُ ٱ َ ُ ٱ فَعِ يَرۡ  نُشُزوا  ٱفَ  نُشُزوا  ٱ قِيَل  ِإَوَذا لَُكۡم   لل  َ  نَ ل َِذيٱوَ  ِمنُكمۡ  َءاَمُنوا   ل َِذينَ ٱ لل 

وتُوا  
ُ
ُ ٱوَ  ت   َدَرَج   مَ عِلۡ لۡ ٱ أ َ   ١١ َخبِير   َملُونَ َتعۡ  بَِما لل 

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” 

maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan 

Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah (58):11) 

 

Dalam lingkup khusus, yaitu di lembaga pendidikan salah satunya adalah 

ruang lingkup sekolah. Pendidikan merupakan proses yang menyadarkan pada 

peserta didik agar mampu memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Peserta didik diwajibkan 

untuk menyesuaikan dirinya didalam ruang lingkup sekolah dengan sebaik-

baiknya. Karena tujuan pendidikan merupakan nilai atau acuan yang sangat 

penting yang harus dicapai.  

 

                                                           
14 Ika Mustika Sari and Hanna Nurul Husna Purwanto, Purwanto, Ika Mustika Sari and Hanna Nurul 

Husna, ‘Implementasi Permainan Monopoli Fisika Sebagai Media Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Dan Mengetahui Profil Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP’, 

Jurnal Pengajaran MIPA, 2012. 
15 Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Bandung: DIPONEGORO, 

2010). h.543 
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Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 bahwa “Pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susasana belajar dan proses belajar 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara.”  

Pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 penulis dapat menjelaskan bahwa suatu 

pendidikan sangat mementingkan hasil pembelajaran yang baik dan maksimal. 

Akan tetapi, tidak hanya terfokus dengan hasil pembelajaran. Dibalik hasil 

belajar yang maksimal, seorang pendidik mampu menciptakan suasana proses 

pembelajaran yang sangat efektif. Proses pembelajaran ini meliputi kegiatan-

kegiatan pembelajaran seperti membaca, menulis sampai mengkaji suatu materi. 

Fungsi dari adanya proses pembelajaran ini agar peserta didik mampu berfikir 

secara intelektual dan rasional. Yaitu berfikir dengan konteks yang luas dalam 

segi pemahaman sehingga meningkatkan pemikiran pada setiap peserta didik. 

Dalam hal ini proses pembelajaran sangat memerlukan hal yang mendukung 

agar ketercapaiannya keefektifan dan tujuan dalam suatu pembelajaran. 

Kemudian hal yang harus didominasi untuk peserta didik dalam mendukung 

proses pemebelajaran yaitu dengan cara pendidik harus berkompeten, siswa yang 

aktif serta metode dan strategi pembelajaran yang kreatif dan hal sangat penting 

yaitu media pembelajaran yang inovatif. Selain model pembelajaran yang 

mempengaruhi penting proses pembelajaran, salah satu keberhasilan dalam 

pembelajaran ini yaitu media pembelajaran yang digunakan saat kegiatan belajar 

mengajar. 

 Salah satu tujuan pendidikan yaitu untuk menggali, mengeksplore potensi 

yang terdapat di setiap peserta didik agar tetap beriman dan bertakwa serta 

berakhlak yang mulia. Agar menjadi generasi yang mencerdaskan dan 

menjunjung tinggi bangsa dan Negara. Tujuan ini telah dirancang dan ditetapkan 

sebelum terjadi proses pembelajaran di setiap lembaga pendidikan. Beberapa 

faktor pendukung agar terwujudnya tujuan pendidikan yaitu dengan adanya 

fasilitas, sarana dan prasarana yang sangat menunjang dalam dunia pendidikan. 

Contohnya yaitu media dalam pembelajaran. Media merupakan faktor yang 

sangat penting untuk memenuhi kebutuhan didalam pendidikan karena berfungsi 

menyampaikan suatu informasi atau pemikiran.16 

Selain itu, dalam proses pembelajaran tentunya tidak terlepas dari kendala-

kendala atau faktor yang memperhambat proses pembelajaran sehingga 

mempengaruhi hasil belajar yang kurang maksimal. Dimana setiap peserta didik 

kurang adanya dorongan kemampuan dalam berfikir kritis akibatnya terjadinya 

kondisi proses pembelajaran yang lemah.17 Permasalahan yang sedang menerpa 

                                                           
16 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: Rajawali Per, 2011). h.3. 
17 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011). h.1. 
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dalam dunia pendidikan saat ini yaitu seorang pendidik masih minim 

pemahaman dalam menguasai kedudukannya sebagai seorang guru. Seperti 

masih minimnya dalam penggunaan teknologi yang semakin berkembang di era 

globalisai ini, kurang kreatifitas dan inovasi seorang pendidik contohnya dalam 

menyajikan suatu materi masih terpaku dengan buku cetak dan modul cetak yang 

masih minim menciptakan keragaman dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Tepatnya, ketika menyampaikan suatu informasi bahan ajar menggunakan modul 

cetak yang kurang beragam padahal memaksimalkan dengan keberagaman 

modul untuk disampaikan sangat mempengaruhi keoptimalan dalam proses 

pembelajaran.18 Apalagi di era modern saat ini. Bahan ajar ini diartikan sebagai 

media atau alatbantu seorang guru dalam melakukan proses kegiatan belajar 

mengajar. Kemudian kurangnya pendekatan guru terhadap peserta didik 

sehingga tidak memahami bagaimana metode pembelajaran, strategi 

pembelajaran, media pembelajaran yang efektif dimasa kini akibatnya terjadi 

kelemahan dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut. 

Pada sistem pengajaran saat ini, menggunakan system setiap peserta didik 

sangat dituntut aktif didalam kegiatan pembelajaran dengan kemandiriannya. 

Namun disisi lain seorang pendidik harus tetap lebih ekstra dalam pengawasan 

dan perhatian terhadap kegiatan serta hasil belajar peserta.didik. Misalnya dari 

sumber pembelajaran untuk peserta didik. Pendidik mengarahkan sumber belajar 

yang relevan, selebihnya peserta didik dituntut untuk mencari menggali serta 

mengkaji dari sumber belajar yang didapatkan secara mandiri. Perlu diingat 

bahwa sumber pembelajaran ini merupakan suatu perangkat yang penting untuk 

menunjang dalam peningkatan nalar peserta didik. Contoh sumber bahan ajar ini 

yaitu berupa E-Modul (Elektronik Modul). E-modul ini merupakan hasil inovasi 

didalam dunia pendidikan, yang bermula dari cetakan biasa menjadi cetakan 

digital. Elektronik modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi 

materi, batasan-batasan dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis 

dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan 

tingkat.19 

 

MAN 1 Pesawaran merupakan salah satu lembaga pendidikan nasional 

berbasis nilai-nilai relgius dalam tingkat Madrasah Aliyah di wilayah Kabupaten 

Pesawaran. Di lembaga ini sama seperti Madrasah Aliyah pada umumnya yang 

memiliki grade akreditasi A terdapat Boarding Schoolnya. Namun, pada saat ini 

                                                           
18 Suciati Sudarisman Ita Widya Yanti and Maridi, ‘Pengembangan Modul Berbasis Guided Inquiry 

Laboratory (GIL) Untuk Meningkatkan Literasi Sains Dimensi Konten’, Jurnal Inkuiri 5, 02.108–21 (2016), 

109. 
19 Santoso Sri Handoyo Anna Elvarita, Tuti Iriani, ‘“Pengembangan Bahan Ajar Mekanika Tanah 

Berbasis E-Modul Pada Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan, Universitas Negeri Jakarta”’, Jurnal 

Pendidikan Teknik Sipil (JpenSil), 9.1 (2020), 1–7. 



8 
 

 

kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring meskipun tidak setiap hari. 

Dikarenakan untuk memutus rantai penyebaran virus covid-19 yang sering 

mendadak melonjak angka penyebarannya dan terakadng menurun. Siswa-siswi 

dituntut untuk tetap aktif dalam kegiatan belajar mengajar di masa daring. 

Mencari sumber belajar dengan mandiri.  

Didapatkan data awal dari hasil wawancara dengan pendidik bahwasannya 

pada saat proses pembelajaran berlangsung jumlah buku paket agama Islam yaitu 

Fikih yang digunakan kedua pendidik tersebut belum sesuai dengan jumlah 

peserta didik dalam artian ada beberapa peserta didik yang memang tidak 

mendapatkan buku paket agama Islam yaitu Fikih yang digunakan. Sehingga 

beberapa peserta didik belajar melalui sumber belajar berupa foto dokumentasi 

dari buku paket paket agama Islam yaitu Fikih yang dijadikan acuan 

pembelajaran, disisi lain dalam proses pembelajaran daring ini pendidik 

berupaya untuk menambahkan sumber belajar siswa melalui internet, dan juga 

selama kegiatan pembelajaran belum pernah menggunakan bahan ajar seperti 

elektronik modul yang terintegrasi. Ditinjau dari segi bahan ajar yang tersedia 

masih memiliki kelemahan, karena kegiatan pembelajaran yang ada di buku 

kurang bervariasi dan belum memunculkan nilai Islam sehingga membuat anak 

mudah jenuh. 

Akan tetapi terdapat beberapa persoalan yang peneliti temukan didalam 

lembaga sekolah tersebut yaitu: 

1. Kurangnya dalam penyediaan media pembelajaran saat masa daring MAN 1 

Pesawaran menyadari minimnya pengetahuan guru dalam menciptakan media 

pembelajaran yang menarik di masa daring dalam pemanfaatan teknologi saat 

ini. Tentunya ini sangat berdampak pada proses dan hasil belajar siswa. Hal 

tersebut dapat ditandai dengan siswa yang kurang antusias dalam proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Dalam sumber belajar saat daring mata pelajaran Fikih di sekolah hanya 

terpaku dengan penggunaan buku paket MAN 1 Pesawaran, menggunakan 

buku paket atau buku teks cetak sebagai sumber belajar utama yang dapat 

membantu proses belajar siswa saat daring. Buku cetak yang di pinjam 

melalui perpustakaan secara berkala bahkan dengan waktu yang sudah 

ditentukan oleh pihak perpustakaan sekolah sekisar 3 hari sebelum 

diperpanjang waktu peminjaman dikemudian harinya. Hal tersebut 

menjadikan siswa kurang maksimal dalam memahami keseluruhan isi buku 

dikarenakan waktu peminjaman buku yang terbilang singkat dengan alasan 

agar siswa lainnya mampu bergantian dalam peminjaman buku tersebut. 

3. Persoalan yang ketiga yaitu model pembelajaran yang cenderung 

membosankan dalam pembelajaran daring, beberapa guru di MAN 1 

Pesawaran merasakan ini merupakan tantangan terberat dalam pendidikan. 

Hal tersebut disebabkan guru yang belum mampu menemukan model 
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pembelajaran yang tepat dalam membangun suasana kelas yang aktif dalam 

keadaan jadwal pembelajaran yang kurang maksimal dan teratur (terkadang 

online dan offline). Proses pembelajaran di MAN 1 Pesawaran cenderung 

lebih satu arah dimana guru sebagai titik pusat pemberian materi dan sebagai 

pembahas setiap materi. 

Berdasarkan beberapa pemaparan alasan tersebut, maka penulis 

mengangkat judul yaitu “Pengembangan Media Pembelajaran E-Modul Berbasis 

Flipping Book pada Materi Haji dan Umroh untuk MAN Kelas X” 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Didalam pemaparan latar belakang oleh penulis, penulis 

mengindetifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Kurang memanfaatkan teknologi digital yang ada dalam proses 

pembelajaran sedangkan peserta didik membutuhkan media pembelajaran 

dan sumber belajar yang praktis dan menarik. 

2. Media pembelajaran fikih yang diberikan kurang bervariatif monoton yaitu 

berupa media cetak seperti: LKS dan Poster mading sehingga peserta didik 

kurang berperan aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. 

3. Media pembelajaran yang cenderung membosankan bagi peserta didik pada 

saat daring sehingga membuat minat belajar peserta didik menurun. 

4. Keterbatasan media pembelajaran yang tersedia di perpustakaan. 

5. Sumber daya manusia yang kurang memahami dalam membuat media 

pembelajaran secara digital. 

 

Dalam keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis mengenai 

permasalahan yang cukup luas, maka penulis membuat batasan masalah didalam 

dalam penelitian ini agar terfokus dan tercapainya tujuan dalam penelitian. 

Adapun batasan masalah tersebut sebagai berikut: 

1. E-Modul Fikih yang dikembangkan pada materi Haji dan Umroh 

menggunakan aplikasi Flipping Book. 

2. Materi E-Modul dibatasi pada mata pelajaran Fikih materi Haji dan Umroh 

hanya untuk kelas X Semester Ganjil di MAN 1 Pesawaran. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang yang diatas, maka 

rumusan masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana mengembangkan media E-Modul (Elektronic Module) Fikih 

materi Haji dan Umroh dengan Flippingbook Maker untuk kelas X di MAN 

1 Pesawaran? 
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2. Bagaimana respon siswa-siswi kelas X di MAN terhadap media E-Modul 

(Elektronic Module) Fikih materi Haji dan Umroh yang dikembangkan 

dengan Flippingbook Maker? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dari beberapa rumusan masalah diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini: 

1. Menghasilkan produk media pembelajaran E-Modul (Elektronic Module) 

Fikih pada materi Haji dan Umroh yang dikembangkan dengan 

Flippingbook Maker untuk kelas X di MAN 1 Pesawaran. 

2. Mengetahui respon siswa-siswi kelas X terhadap media E-Modul 

(Elektronic Module) Fikih materi Haji dan Umroh yang dikembangkan 

dengan Flippingbook Maker. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian “Pengembangan media E-Modul (Elektronic Module) Fikih 

Haji dan Umroh untuk kelas X di MAN 1 Pesawaran” diharapkan dapat memilik 

manfaat bagi: 

1. Secara Teoritis 

a. Pengembangan media pembelajaran E-Modul ini dapat memberikan 

kontribusi pengetahuan terhadap E-Modul (Elektronic Module) Fikih 

materi Haji dan Umroh yang dikembangkan dengan Flippingbook Maker 

pada siswa-siswi kelas X di MAN 1 Pesawaran. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau rujukan dalam kegiatan 

pembelajaran materi Haji dan Umroh. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi lembaga MAN 1 Pesawaran, yang diharapkan menambah referensi 

E-Modul Fikih materi Haji dan Umroh dalam pelaksanaan proses 

kegiatan pembelajaran. 

b. Bagi siswa-siswi kelas X di MAN 1 Pesawaran, dalam pengembangan 

E-Modul (Elektronic Module) Fikih materi Haji dan Umroh yang 

diharapkan dapat menambahkan semangat dalam membaca, memahami 

materi serta mengaplikasikan pengetahuannya didalam kehidupan 

sehari-hari. 

c. Bagi pendidik, hasil pengembangan E-Modul (Elektronic Module) Fikih 

materi Haji dan Umroh ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan 

keterampilan peneliti. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan pada penelitian 

pengembangan E-Modul ini yaitu: 
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1. Elok Fa’iqotul Himmah pada tahun 2019, hasil dari penelitian yang sesuai 

dengan penelitian ini adalah elektronik modul denga hasil validasi ahli materi 

92,08%, ahli media 89,1%, ahli agama 90%, uji coba lapangan kelompok 

kecil 88,15%, dan uji coba lapangan kelompok besar 88,03%, e-modul sangat 

baik digunakan.20 Persamaan dengan peneliti yakni sama-sama 

mengembangkan bahan ajar elektronik modul untuk kegiatan pembelajaran 

dikelas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan flip 

PDF profesional sedangkan peneliti menggunakan aplikasi Flipping Book 

Maker, peneliti akan mengembangkan bahan ajar elektronik materi Fikih Haji 

dan Umroh yang lebih kompleks untuk diserap peserta didik tingkat Madrasah 

Aliyah. 

2. Mohammad Daffa Sutrisno “Pengembangan Media E-Modul Untuk Materi 

Haji Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X SMA Negeri 19 

Surabaya” Disimpulkan bahwa pengembangan media E-Modul dilakukan 

melalui tiga tahapan, yaitu tahap uji ahli materi, tahap uji ahli media dan tahap 

uji ahli bahan. Presentase skor validasi ahli materi 100%. Kemudian 

presentase tahap uji ahli media 85%, sedangkan presentase tahap uji ahli 

bahan 84%. Berdasarkan presentase tersebut maka pengembangan media E-

Modul termasuk dalam kategori layak digunakan di SMA Negeri 19 kelas X 

Surabaya.21 

3. Umi Fathurrrohmi, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan E-

modul Biologi Berbasis Kvisoft Flipbook Maker Pada Materi Fungi Untuk 

Memberdayakan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas X di SMAN 10 11 

Bandar Lampung”. Hasil penelitiannya yaitu dalam media pembelajarannya 

yang sangat menarik memperoleh hasil 88,3% dan modul elektronik (E-

Modul) yang mampu meningkatkan berpikir tingkat tinggi peserta didik yang 

dilihat dari hasil uji coba soal pada kelas eksperimen memperoleh nilai yang 

baik memiliki nilai rata-rata 82,7%.22 

4. Farah Muthi Hermawati dkk dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Modul Elektronik Flipbook Berbasis Based Learning pada 

Materi Induksi Elektronk SMA Kelas X”. Dan memiliki hasil penelitiannya 

yang menunjukkan bahwa penelitian dalam mengembangkan modul ini 

berdasarkan pendapatdari beberapa peserta didik yang mengatakan 61% 

pembelajaran di sekolah belum efektif kemudian 42% menyatakan bahwa 

                                                           
20 Elok Fa’iqotul Himmah, ‘Pengembangan E-Modul Menggunakan Flip PDF Professional Pada 

Materi Suhu Dan Kalor’ (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019). 
21 Mohammad Daffa Sutrisno, ‘Pengembangan Media E-Modul Untuk Materi Haji Pada Mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas X SMA Negeri 19 Surabaya’, Pengembangan Media E-Modul, 1–

8. 
22 Umi Fathurrohmi, ‘Pengembangan E-Modul Biologi Berbasis Kvisoft Flipbook Maker Pada 

Materi Fungi Untuk Memberdayakan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa Kelas X Di SMAN 11 Bandar 

Lampung’ (UIN Raden Intan Lampung, 2019). 
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materi induksi elektromagnetik dianggap sangat sulit bagi mereka. Produk 

Flipbook ini telah berhasil dikembangkan dan di validasi oleh beberapa ahli 

yaitu ahli media serta ahli materi dan memiliki hasil layak dan siap untuk 

diimplementasikan.23 

5. Edi Wibowo dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Bahan Ajar 

E-Modul Dengan Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker”. Yang 

memiliki hasil dalam penelitiannya yaitu e-modul dengan modelBorg and 

Gall yang dimodifikasi oleh Sugiyono telah melewati beberapa penilaian pada 

ujiahli. Pada tahap validasi produk oleh ahli materi, ahli bahasa dan ahli 

produk membuahkan hasil kriteria yang baik. Kemudian pada tahapan uji ahli 

media membuahkan hasil yang maksimal yaitu sangat baik dalam segi 

kriterianya. Tidak hanya itu, respon guru terhadap e-modul ini memperoleh 

skor 3,64 dengan kriteria yang sangat menarik. Sedangkan, respon para 

peserta didik terhadap electronic module ini memperoleh skor 3,49 dengan 

kriteria sangat menarik dan mudah dipahami jadi peserta didik tidak bosan 

dalam proses pembelajaran berlangsung. Dalam pemaparan ini, produk yang 

digunakan layak untuk dipakai dan untuk diimplementasikan.24 

6. Hayatun Munawaroh, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Media Pembelajaran Berbasis Kvisoft Pada Materi Ekosistem Untuk 

Memberdayakan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik Di Kelas X SMA.” 

Berdasarkan penelitiannya dan memiliki hasil bahwa media pembelajaran 

yang telah dibuat tentang memberdayakan sikap peduli yang diaplikasikan 

dengan flipbook maker kvisoft memiliki hasil penilaian dari tanggapan dengan 

persentase sangat baik yaitu 92% dengan kriteria sangat layak pengembangan 

ini disukai oleh peserta didik karena mudah dipahami dan mudah digunakan 

untuk membantu dalam memahami materi, dan peserta didik sangat aktif serta 

mandiri. Kemudian melewati penilaian dari uji ahli guru biologi dengan 

persentase 86,88% sehingga produk yang dibuat layak untuk digunakan dan 

diimplementasikan.25 

7. Pixyoriza, dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan Media 

Pembelajaran Digital Book Menggunakan Kvisoft Flipbook Berbasis Problem 

Solving”. Hasil penelitiannya menerangkan bahwa dalam penyajian materi 

dan contoh soal menerapkan konsep problem solving yang sudah meliputi 

pengajaran dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang sesuai 

                                                           
23 Farah Muthi Hermawati et al, ‘Pengembangan Modul Elektronik Flipbook Berbasis Problem 

Based Learning Pada Materi Induksi Elektronik Sma Kelas Xii’, IX (2020), 25–32 

<https://doi.org/10.21009/03.snf2020.02.pf.04.>. 
24 Edi Wibowo, ‘Pengembangan Bahan Ajar E-Modul Dengan Menggunakan Aplikasi Kvisoft 

Flipbook Maker’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
25 Hayatun Munawaroh, ‘Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Kvisoft Pada Materi 

Ekosistem Untuk Memberdayakan Sikap Peduli Lingkungan Peserta Didik Di Kelas X SMA’ (UIN Raden 

Intan Lampung, 2018). 
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dengan materi yang sedang dipelajari. Dari mulai memahami masalah, 

merencanakan serta memecahkan masalah dan memeriksa hasilnya kembali. 

Hal tersebut tersusun dengan jelas dan menarik sehingga peserta didik di 3 

lembaga sekolah ini, MTs Negeri 2 Bandar Lampung, SMPN 21 Bandar 

Lampung, dan SMPN 36 Bandar Lampung sebagai wadah pengujian 

penelitian menggunakan kvisoft berbasis problem solving sangat unggul. 

Layaknya telah melewati hasil uji coba kemenarikan memperoleh skor 

presentase sebesar 85% dan memiliki kriteria unggul yaitu interprestasi yang 

sangat menarik. Sehingga penelitian ini dikatakan layak untuk digunakan dan 

diimplementasikan.26 

8. Novia Fitri Jayanti pada tahun 2018, hasil dari penelitian yang sesuai dengan 

penelitian ini adalah elektronik modul android berbasis literasi sains 

terintegrasi nilai Islam pada materi laju reaksi dengan hasil rata-rata dari para 

ahli berdasarkan penilaian validator tergolong pada kategori sangat valid 

dengan persentase kevalidan 91,2%. Hasil uji coba praktikalitas kepada guru 

kimia tergolong pada kategori sangat praktis dengan persentase kepraktisan 

89,7% dan respon peserta didik terhadap keseluruhan diperoleh hasil 

81,04%.27 Persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengembangkan 

bahan ajar elektronik modul terintegrasi membahas tentang keislaman. 

Perbedaannya adalah e-modul yang dikembangkan ini berfokus literasi sains, 

materi laju reaksi dan bahan ajar ini dibuat untuk tingkah menengah atas 

(SMA/MA), sedangkan e-modul yang peneliti kembangkan yaitu berfokus 

pada materi Fikih Haji dan Umroh untuk kelas X Madrasah Aliyah. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, manfaat 

pengembangan, kajian pengembangan, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan penjelasan tentang pengembangan media pembelajaran 

pendidikan agama Islam berbasis E-Modul (Elektronic Module) Fikih Haji dan 

Umroh yang dikembangkan dengan Flippingbook Maker. 

                                                           
26 Pixyoriza, ‘“Pengembangan Media Pembelajaran Digital Book Menggunakan Kvisoft Flipbook 

Berbasis Problem Solving’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018). 
27 Novia Fitri Jayanti, ‘Desain Dan Uji Coba E-Modul Android Berbasis Literasi Sains Terintegrasi 

Nilai Islam Pada Materi Laju Reaksi’ (Riau: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim, 

2020). 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian pengembangan, desain 

penelitian pengembangan, prosedur penelitian pengembangan, spesifikasi 

penelitian pengembangan, instrument penelitian pengembangan, uji coba produk 

dan teknik analisis data. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi tentang memaparkan hasil penelitian pengembangan, 

deskripsi dan analisis data hasil uji coba, dan kajian produk akhir dari hasil 

pengembangan dan pengolahan data pada media pembelajaran berbasis 

Flippingbook Maker Pada mata pelajaran Fikih materi Haji dan Umroh di MAN 

1 Pesawaran. 

 

BAB V KESIMPULAN 

Pada bagian akhir ini membahas tentang beberapa kesimpulan, intisari dan 

rekomendasi dari hasil pengembangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian pengembangan media pembelajaran E-Module Fikih materi Haji dan 

Umroh berbasis flippingbook, memiliki kesimpulan yaitu: 

1. Pada penelitian pengembangan ini menghasilkan sebuah produk yakni media 

pembelajaran Fikih yaitu E-Module dalam materi Haji dan Umroh berbasis 

flippingbook dengan menggunakan model pengembangan ADDIE. Dinyatakan 

layak digunakan dilapangan oleh validator ahli media untuk diujicobakan, 

dengan hasil prensentase rata-rata 85% dengan kriteria yaitu “sangat layak”. Dan 

hasil validasi oleh ahli materi dengan hasil presentase 83,84% dengan rata-rata 

“sangat layak”. 

2. Berdasarkan hasil angket respon peserta didik mengenai kemenarikan media 

pembelajaran Fikih yaitu E-Module dalam materi Haji dan Umroh berbasis 

flippingbook sudah layak digunakan digunakan dalam proses pembelajaran. 

Respon peserta didik MAN 1 Pesawaran pada uji coba produk dengan presentase 

82,81% dengan kriteria produk “sangat menarik’. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil   penelitian   dan   pengembangan   media   pembelajaran   PAI   

berbasis appgeyser,maka dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Media pembelajaran berbasis flippingbook sebagai media pembelajaran 

memerlukan pemaksimalan karena masih banyak keterbatasan. 

2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan media pembelajaran berrbasis 

flippingbook pada materi pembelajaran lain. 
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