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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN PAI BERBASIS KIVISOFT 

FLIPBOOK MAKER PADA MATERI PEMBELAJARAN SHALAT 

KELAS VII DI MADRASAH TSANAWIYAH DARUL ULUM 

TULANG BAWANG BARAT 

 

OLEH 

YULI HANIATI  

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengembangan terhadap 

media pembelajaran berbasis software.Rumusan masalah penelitian ini yaitu 

bagaimanakah pengembangan media pembelajaran PAI berbasi kivisoft flipbook 

maker pada meteri pembelajaran shalat kelas VII di Mts Darul ulum Tulang 

Bawang Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan media 

pembelajaran pendidikan agama islam (PAI) berbasis kivisoft flipbook maker 

dengan materi shalat pada kelas VII di Mts Darul ulum Tulang Bawang Barat. 

Untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran berbasis kivisoft flipbook maker 

berdasarkan 3 ahli media, 3 ahli materi, respon guru fiqih, serta respon siswa 

terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. 

 Pengembangan media dilakukan dengan metode penelitian dan 

pengembangan (Research and Development), prosedur penelitian dan 

pengembangan menggunakan teori Borg and Gall dengan 7 langkah meliputi: 

tahap potensi/masalah, pengumpulan data/informasi, desain produk, validasi 

desain, revisi desain, uji coba produk, dan revisi. Data penelitian dikumpulkan 

dengan observasi, wawancara, penggunaan lembar validasi angket, respon guru, 

serta peserta didik, dan dokumentasi. Penilaian produk pengembangan media 

pembelajaran berbasis kivisoft flipbook maker di analisis secara deskriftip 

menggunakan skala likert dan skala Guttman.  

 Hasil validasi dilakukan oleh 3 ahli media dan 3 ahli materi. Hasil 

penelitian berdasarkan kelayakan media pembelajaran memperoleh presentase 

84% dikatagorikan “sangat layak” dan penilaian berdasarkan kelayakan materi 

memperoleh presentase 88,6% dikatagorikan “sangat layak”. Dan hasil penilaian 

respon guru memperoleh presentase 96% dikatagorikan “sangat layak” serta untuk 

penilaian respon siswa memperoleh nilai >90 dikatagorikan “Sangat Layak”. 

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan media pembelajaran PAI berbasi 

kivisoft flipbook maker pada meteri pembelajaran shalat kelas VII di Mts Darul 

ulum Tulang Bawang Barat berhasil. 

Kata kunci : Media Pembelajaran, berbasis kivisoft flipbook maker kelas VII 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

MOTTO 

                            

       

Artinya : Katakanlah, "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. 

Tidaklah bermanfaat tanda-tanda (kebesaran Allah) dan Rasul-rasul yang 

memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman". (QS. Yunus 

Ayat 101)
1
 

 

                                                             
1 
Departemen Agama RI, Al-Aliyy, “Al-Qur‟an” Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 

2006, h.175 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan suatu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam 

pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian besar perilaku individu 

berlangsung melalui kegiatan belajar. 

Belajar merupakan suatu aktivitas yang dapat dilakukan secara psikologis 

maupun fisiologis. Aktivitas yang bersifat psikologis, yaitu aktivitas yang merupakan 

proses mental, misalnya aktivitas berpikir, memahami, menyimpulkan, menyimak, 

menelaah dan membandingkan, membedakan mengungkapkan, menganalisis, dan 

sebagainya. Sedangkan yang aktivitas bersifat fisiologis yaitu aktivitas yang 

merupakan proses penerapan atau praktik, misalnya melakukan experiment atau 

percobaan, latihan, kegiatan praktik, membuat karya (produk), apresiasi dan 

sebagainya. 

Menurut Surya  belajar dapat diartikan sebagai “suatu proses yang dilakukan 

oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan 

lingkungannya”. Witherington menyatakan bahwa :“belajar merupakan perubahan 

dalam kepribadian yang dimanisfestasikan sebagai pola-pola respons yang baru 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan percakapan.
2
  

                                                             
2 

Rusman, Deni Kurniawan, et. Al. Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 7 



 

 
 

 

Seperti yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 “ Pendidikan 

adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

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

Negara”
3

. Dalam hal ini Proses belajar yang disebut dengan pembelajaran 

memerlukan hal yang harus mendukungnya agar kefektifan belajar dapat 

berlangsung dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Hal yang 

harus mendukung pembelajaran yaitu pendidik yang berkompeten, siswa yang aktif, 

metode dan strategi belajar yang kreatif, serta media pembelajaran yang inovatif.  

Selain penggunaan model pembelajaran yang mempengaruhi proses 

pembelajaran, salah satu keberhasilan dalam pembelajaran sangat bergantung pada 

penggunaan sumber belajar atau media pembelajaran yang dipakai selama proses 

pembelajaran.
4
 

Pemanfaatan media pembelajaran merupakan bagian yang sudah tidak dapat 

dipisahkan dan merupakan suatu integrasi terhadap metode dan strategi yang dipakai. 

Kedudukan media pembelajaran mempunyai peranan yang penting karena dapat 

mempermudah proses pembelajaran seperti membuat suasana belajar yang tidak 

                                                             
3 
Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 

(1). 

4 Eka Puspita Dewi, Agus Suyatna,dkk ,” Efektivitas modul dengan model inkuiri untuk 

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

dan Ilmu Tarbiyah, 2017 URPI, FTK UIN Raden Intan Lampung), 23 April 2018.h 1 



 

 
 

menarik menjadi menarik. Media belajar mandiri dan kemajuan era teknologi sangat 

dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar siswa dapat mengikuti perubahan dan 

dapat belajar dengan mengunakan teknologi dengan baik.
5
 

Salah satu media pembelajaran yang sering digunakan pada saat ini adalah 

media pembelajaran yang berbasis komputer  dengan bantuan program/software. 

Pada saat ini software berkembang semakin pesat, dunia pendidikan saat ini telah 

memanfaatkan software dalam berbagai pembuatan alat bantu pembelajaran yang 

interaktif dalam konsep multimedia. Teknologi multimedia telah menjanjikan potensi 

besar dalam cara seseorang untuk belajar. Untuk memperoleh informasi, 

menyesuaikan informasi, dan sebagainya. Multimedia juga memberikan peluang bagi 

pendidik untuk mengembangkan teknik pembelajaran sehingga menghasilkan hasil 

yang maksimal. Demikian juga bagi para peserta didik, dengan multimedia dapat 

diharapkan mempermudah dengan apa dan bagaimana untuk dapat menyerap 

informasi secara cepat dan efesien. Oleh karena itu, kehadiran multimedia dalam 

proses belajar menjadi sangat bermanfaat. 

 Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan di MTS Darul Ulum Tulang 

Bawang Barat mengenai penggunaan media pembelajaran sebagai alat sarana 

penyampaian informasi kepada siswa. Dalam hal wawancara dengan Bapak 

Ikhwanudin,S.Pd selaku waka kesiswaan dan guru menerangkan bahwa penggunaan 

media pembelajaran sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar, selain 

                                                             
5  

Yuberti, Pengembangan Media Pembelajaran Fisika Berbasis Flipbook Maker yang 

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

: https// Lp2m.raden intan.ac.id.Tanggal 23 September 2017. Pukul 21:45 WIB. 



 

 
 

sebagai penyampaian informasi kepada siswa penggunaan media pembelajaran juga 

dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam hal belajar. Tidak hanya itu 

survey dilapangan dan wawancara terhadap siswa kelas VII A yang berjumlah 30 

siswa  mengenai penggunaan media pembelajaran selain dari buku paket ataupun 

LKS, siswa lebih menyukai media pembelajaran langsung yang dapat menarik minat 

perhatian mereka terhadap pembelajaran. Media pembelajaran multimedia sangat 

menyenangkan untuk mereka karena tak hanya mereka dapat melihat materi 

pembelajaran saja namun penggunaan media pembelajaran yang berbasis multimedia 

dapat merangsang kegiatan belajar mereka.  

Namun pada saat ini, peserta didik kurang mendapatkan media pembelajaran 

yang bervariasi dalam berbagai bidang study. Peserta didik sering mendapatkan 

media pembelajaran seperti buku LKS dan hanya buku paket yang sudah menjadi 

bahan media cetak yang tak hanya menjadi pegangan peserta didik saja namun juga 

sebagai pegangan pendidik. Dan pendidik pun kurang mengembangkan media 

pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Merujuk pada kurikulum pendidikan  sebagai komponen utama dalam 

pendidikan. Saat ini kurikulum yang sedang dikembangkan yaitu kurikulum 2013 

dimana kurikulum ini menggunakan pendekatan sainstific. Antara pendidik dan 

peserta didik harus beintegrasi dengan baik. Pendidik sebagai pengelola 

pembelajaran dengan penguasaan wawasan ilmu mengarahkan peserta didik pada 

pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, serta peserta didik harus mempunyai 

keterampilan dan penggunaan serta penerapan teknologi yang baik pula.  



 

 
 

Hal ini perlu diperhatikan peserta didik lebih menyukai media pembelajaran 

yang menarik perhatian mereka untuk fokus, menyenangkan dan tak monoton pada 

media cetak yang mereka miliki. Kemudian peneliti mencari informasi tentang 

pengembangan media pembelajaran yang menarik, inovatif dan kreatif. Untuk 

mendapatkan media pembelajaran yang berbasis komputer/software yang masih 

jarang digunakan dalam proses pembelajaran dikelas sehingga mendapatkan media 

pembelajaran berbasis kivisoft flipbook maker. 

Pada sisi lain, untuk memenuhi kompetensi keterampilan dan inovasi 

pengetahuan tentang teknologi media pembelajaran maka peneliti mengembangkan 

media pembelajaran yang merujuk pada nilai-nilai keislaman dan menggunakan 

pendekatan saintific pada kurikulum 2013 saat ini. Hal ini sebagai modal dan 

pemenuhan kompetensi tersebut sehingga pendidik maupun peserta didik dapat  

mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas pendidikan serta kehidupan 

bangsa Indonesia sebagaimana dengan tujuan pendidikan Nasional adalah untuk 

meningkatkan kualitas manusia dalam hal ketakwaan, intelektualitas, penguasaan 

wawasan ilmu, dan keterampilan penerapan teknologi.  

Berdasarkan paparan di atas maka peneliti melakukan penelitian 

mengembangkan inovasi baru dalam pengembangan media pembelajaran yang 

merujuk pada nilai-nilai keislaman dan pendekatan saintific dengan judul penelitian, 

yaitu “Pengembangan media pembelajaran  PAI berbasis kivisoft flipbook maker 

pada materi Pembelajaran Shalat Kelas VII Di MTS Darul Ulum Tulang Bawang 

Barat” 



 

 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Kebutuhan siswa akan media pembelajaran yang baru 

2. Siswa merasa kurang mendapatkan media pembelajaran yang bervariasi untuk 

berbagai jenis mata pelajaran 

3. Siswa sering menggunakan media pembelajaran yang hanya berupa buku cetak 

atau LKS 

4. Siswa kurang mendapatkan media pembelajaran software yang mempermudah 

belajar mandiri 

5. Siswa mendapatkan media pembelajaran yang kurang inovatif 

C. Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah diatas dengan menyesuaikam tingkat kesulitan 

penliti membatasi permasalahan sebagai fokus penelitian yaitu : 

1. Siswa merasa kurang mendapatkan media pemebelajaran yang bervariasi untuk 

berbagai jenis pembelajaran 

2. Siswa kurang mendapatkan media pembelajaran software yang mempermudah 

siswa untuk belajar mandiri. 

D. Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pengembangan media pembelajaran PAI berbasis Kivisoft Flipbook 

Maker pada materi pembelajaran shalat kelas VII di MTS Darul Ulum Tulang 

Bawang Barat ?  



 

 
 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam (PAI) berbasis Kivisoft Flipbook Maker dengan materi Shalat pada 

Siswa kelas VII  MTS Darul Ulum Tulang Bawang Barat. 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan keilmuan dalam 

mengembangkan media pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2.  Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Memberikan pengalaman langsung bagi peneliti akan pengembangan 

media pembelajaran berbasis kivisoft Flipbook Maker pada materi Shalat. 

b. Bagi Siswa 

 Dapat memeprmudah proses pembelajaran, serta memenuhi syarat dalam 

pembelajaran sebagai media pembelajaran bagi siswa 

c. Bagi Guru Atau Pendidik 

 Menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan media Kivisoft Flipbook 

Maker pada proses pembelajaran serta dapat memberikan ketertarikan pada 

siswa dalam belajar mandiri. 

G.  Ruang Lingkup Penelitian 

  Agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan, maka peneliti 

membatasi ruang lingkup penelitian yaitu sebagai berikut :  



 

 
 

1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam berbasis Kivisoft Flipbook Maker dengan materi Shalat. 

2. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII MTS Darul Ullum Tulang 

Bawang Barat 

3. Wilayah Penelitian 

 Wilayah penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah Tulang 

Bawang Barat 

4. Waktu Penelitian  

 Proses penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 

2017  

 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Konsep Pengembangan Research and Development 

1. Pengertian Pengembangan 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development 

(R&D). Metode penelitian dan pengembangan menghasilkan produk tertentu 

untuk bidang administrasi, pendidikan dan sosial lainnya. Tahap proses penelitian 

dan pengembangan membentuk siklus yang konsisten atau model penelitian dan 

pengembangan. Berikut uraian model research and development (R&D) yang 

sering digunakan : 

a. Model Borg dan Gall 

 Borg dan Gall mengemukakan terdapat 10 langkah penelitian dan 

pengembangan yang harus dilakukan, seperti gambar berikut : 
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Gambar 2.1 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Borg and Gall
6
 

b. Model ADDIE
 

 ADDIE mengemukakan terdapat 5 langkah penelitian dan pengembangan 

yang harus dilakukan, seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 2.2 Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut 

ADDIE
7
 

c. Model 4D (S. Thiagarajan)
 

Sivasailam Thiagarajan, Dorothy S. Sammel, dan Melvyn I. Sammel 

mengemukakan terdapat 4 langkah penelitian dan pengembangan yang harus 

dilakukan seperti gambar berikut : 

 

 

Gambar 2.3 Langkah- langkah penelitian dan pengembangan menurut 

Thiagarajan
8
 

Menurut peneliti model Borg and Gall lebih sesuai untuk mengembangkan 

media pembelajaran karena penjelasan langkah-langkah operasional lebih 
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detail dan sistematik, dan tahap uji coba tidak dibatasi, sehingga peneliti dapat 

menguji perangkat pembelajaran berkali-kali sampai perangkat pembelajaran 

memperoleh kualitas yang maksimal.  

B. Media Pembelajaran 

a. Pengertian Media Pembelajaran  

 Media sendiri adalah sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan 

proses belajar mengajar. Manfaat dari penggunaan media ini diharapkan 

mampu menarik perhatian dan memudahkan peserta didik dalam memahami 

materi.
9
 

 Media pembelajaran berasal dari dua suku kata yaitu media dan 

pembelajaran. berikut akan dijelaskan mengenai media, pembelajaran, dan 

media pembelajaran. 

 Media berasal dari bahasa latin yaitu medius yang berarti secara 

harfiahnya berarti „tengah‟ , „pengantar‟, atau „ perantara‟.  Dalam bahasa 

Arab media disebut sebagai „Wasail‟ bentuk „jamak‟ dari „wasilah‟  yakni 

sinonim al-wasth yang artinya juga „tengah‟. kata tengah itu juga berarti berada 

diantara dua sisi maka disebut juga sebgai perantara (wasilah) atau yang 

mengantarai kedua sisi tersebut. Karena posisinya berada di tengah maka ia 

juga bisa disebut sebagai pengantar atau pengahubung, yakni yang 
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menghantarkn atau menghubungkan atau menyalurkan sesuatu hal dari sisi satu 

kesisi lainnya.
10

 

 Kata media jika dipahami secara umum adalah manusia, materi, atau 

cara membangun kondisi yang mampu membangun peserta didik, mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Secara lebih khusus 

pengertian media dalam pembelajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat 

grafis atau photografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses dan 

menyusun kembali informasi visual dan verbal.
11

 

 Media merupakan saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari 

komunikator kepada komunkasi.
12

 Media digunakan untuk menyampaikan 

informasi kepada penerima pesan.
13

 Media komunikasi jelas berkontribusi besar 

bagi dunia pendidikan.
14 

Media sebagai bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak 

maupun audio-visual ini berarti media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar dan 

dibaca.
15

 

 Media berasal dari bahasa Latin yang mempunyai arti antara. Makna 

tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk 
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membawa suatu informasi dan suatu sumber kepada penerima. Sejumlah pakar 

membuat pembatasan tentang media, diantaranya yang dikemukakan oleh 

Association Of Education and Communiacation Technology (AECT) Amerika. 

Menurut AECT, media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan informasi. Apabila dikaitkan dengan kegiatan 

pembelajaran maka media dapat diartikan sebgai alat komunikasi yang 

digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi dari pengajar 

ke peserta didik. Hal yang sama dinyatakan juga oleh Briggs yang menyatakan 

bahwa media adalah segala bentuk fisik yang dapat menyampaikan pesan serta 

merangsang peserta didik untuk belajar.
16

 

 Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan, 

dengan demikian media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau 

penyalur pesan. National Education Assocation (NEA) atau Asosiasi Teknologi 

dan Komunikasi Pendidikan Amerika mendifiniskan: „media sebagai segala 

bentuk dan dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan 

pesan/informasi.  

 Jadi, dari paparan diatas yang telah disampaikan oleh para ahli mengenai 

media, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian media adalah segala bentuk 

alat komunikasi atau sebagai penghubung yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan informasi dari satu sisi ke sisi lain. 
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 Dalam pendidikan terjadi proses mengalami sebuah kegiatan yang 

disebut dengan belajar. Belajar merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh 

seorang individu untuk dapat mengenali dan mengetahui lebih lanjut tentang 

belajar.  

 Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua 

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga keliang lahat 

nanti. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah adanya perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik 

perubahan yang bersifat pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor) 

maupun yang menyangkut nilai dan sikap (afektif).
17

 

 Pembelajaran adalah suatu susunan kombinasi yang tersusun meliputi 

unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran.
18

 

 Pembelajaran memilki hakikat perencanaan atau perancangan (desain) 

sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Oleh sebab itu siswa tidak hanya 

berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi mungkin 

berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang mungkin dipakai untuk  

mencapai tujuan pembelajaran.
19
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 Kata pembelajaran berasal dari kata belajar yang mendapat awalan 

“pem”  dan akhiran “an” menunjukan bahwa ada urusan dari awal (eksternal) 

yang bersifat “intevensi” sehingga terjadi proses belajar. Jadi pembelajaran 

merupakan upaya yang dilakukan faktor eksternal agar terjadi proses belajar pada 

diri inidvidu yang belajar.
20

 

 Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses kerja sama antara guru dan 

siswa dalam memanfaatkan segala potensi dan sumber yang ada baik potensi yang 

bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri seperti minat, bakat dan kemampuan 

dasar yang dimiliki termasuk gaya belajar maupun potensi yang ada diluar diri 

siswa seperti dilingkungan, sarana dan sumber belajar sebagai upaya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. sebagai proses kerja sama, pembelajaran tidak 

hanaya menitikberatkan  pada keinginan guru dan kegiatan siswa, akan tetapi guru 

dan siswa bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan.
21   

 
Jadi, pembelajaran adalah proses interaksi bertukar informasi 

pengetahuan antar manusia atau mencari informasi (pengetahuan) melalui 

sumber-sumber belajar yang terencana. 

 Setelah membahas dan memahami tentang media dan pembelajaran maka 

selanjutnya akan dijabarkan tentang media pembelajaran. 
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 Media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu mengajar, 

melainkan sabagai sumber belajar bagi peserta didik. 

 Seperti yang diungkapkan oleh midun bahwa bahasa (lambang verbal) 

pada dasarnya bersifat abstrak, maka guru perlu menggunakan alat bantu berupa 

gambar, model, benda sebenarnya dalam menyajikan suatu pembelajaran 

tertentu. Peserta didik akan dapat memahami apa yang di sampaikan oleh 

guru.
22

 

 Media pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

menyalurkan pesan sehingga dapat mengatasi gaya belajar, minat, intelegensi, 

keterbatasan gaya indera, cacat tubuh, atau hambatan jarak geografis, jarak waktu 

dan lain-lain.
23

 

 Media pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu media dan pembelajaran. 

secara etimologis, media berasal dari bahasa latin, merupakan bentuk jamak dari 

kata “medium”  yang berarti “tengah, perantara, dan pengantar”. Istilah 

perantara atau pengantar ini menurut Brovee, digunakan karena fungsi media 

sebagai (receiver) pesan.
24

 

 

 Selain pengertian di atas, ada juga yang berpendapat bahwa media 

pembelajaran meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software). Hardware adalah alat-alat yang dapat mengatar pesan seperti Over 

Head Projector, radio, televis dan sebagainya. Sedangkan software adalah isi 

program yang mengandung pesan seperti informasi yang terdapat pada 
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transparansi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya, cerita yang terkandung 

dalam filmatau materi yang disuguhkan dalam bentuk bagan, diagram, dan 

sebagainya.
25

 

 Media pembelajaran sebagai wahana untuk memberikan pengalaman 

belajar. Media pembelajaran menurut Gagne, dinyatakan sebagai komponen 

sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Sependapat dengan 

definisi itu, Miarso dikutip Sugiyar dkk mendefinisikan media adalah segala 

sesuatu yang dapat merangsang terjadinya proses belajar dalam diri siswa. 

Sementara itu, Briggs menyatakan media sebagai wahana fisik yang mengandung 

materi instruksional. 
26

 

 Media pembelajaran adalah seperangkat alat bantu atau pelengkap yang 

digunakan oleh pendidik dalam rangka berkomunikasi dengan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran.
27

 

 Menurut Hamalik guru sebagai pembelajar dalam proses pembelajaran 

harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup dalam media 

pembelajaran, yang meliputi : (a) media sebagai alat komunikasi guna lebih 

mengekfektifkan proses belajar mengajar, (b) fungsi media dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan, (c) seluk-beluk proses belajar, (d) hubungan antar 

mode mengajar dan media pembelajaran, (e) nilai atau manfaat media pendidikan 
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dalam pembelajaran, (f) pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, (g) 

berbagai jenis alat dan teknik media pembelajaran, (h) media pembelajaran dalam 

setiap mata pelajaran, (i) usaha inovasi dalam media pembelajaran. 

 Sebagai salah satu komponen sumber belajar media pembelajaran adalah 

alat bantu, baik berupa alat-alat elektronik, gambar, peraga, buku, dan lainnya 

yang digunakan guru dalam menyalurkan isi pelajaran. Media pembelajaran dapat 

dipakai guru untuk : (a) memperjelas informasi/pesan, (b) memberikan tekanan 

pada hal-hal yang penting, (c) memberikan variasi, (d) memperjelas sruktur 

pembelajaran, dan (e) meningkatkan motivasi.
28

 

 Media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar atau suatu alat 

sebagai perantara untuk pemahaman makna dan materi yang disampaikan oleh 

pendidik baik media cetak ataupun elektronik untuk memperlancar dari penerapan 

komponen-komponen dari sistem pembelajaran tersebut, sehingga proses 

pembelajaran dapat bertahan lama dan efektif dan suasana pembelajaran lebih 

menyenangkan.
29

 

 Media pembelajaran adalah alat atau bentuk stimulus yang berfungsi 

untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Bentuk-bentuk stimulus dipergunakan 
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sebagai media di anataranya adalah hubungan atau interaksi manusia ; realia ; 

gambar bergerak atau tidak ; tulisan, dan suara yang direkam.
30

 

 Media dalam konteks pembelajaran, dengan demikian adalah bahasa 

pendidik. Bahasa pendidik dalam proses pembelajaran tersebut dapat secara 

verbal ataupun Non-Verbal. Bahasa verbal, adalah semua jenis komunikasi yang 

menggunakan satu kata atau lebih, dan bahasa non-verbal adalah semua jenis 

pesan yang disampaikan tanpa kata-kata atau selain kata-kata yang digunakan. 

Dengan demikian proses penyampaian pikiran dan atau perasaan dapat dikatakan 

secara tatap mata (proses komunikasi primer) dan bisa dilakukan dengan alat 

komunikasi saluran lain (Proses komunikasi skunder).
31

 

 Jadi media pembelajaran adalah alat atau stimulus serta hubungan 

komunikasi antara guru dan peserta didik dalam menyampaikan dan menyalurkan 

pesan sehingga peserta didik dapat menerima dengan efektif dan efesien. Dengan 

demikian bahwa media sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses 

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umunya dan tujuan 

pembelajaran khususnya. 

b. Jenis dan Karakteristik Media 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik, demikian 

pula media yang akan digunakan dalam proses pembelajaran perlu direncanakan 

dengan baik.  
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1) Taksonomi Media menurut Rudy Bretz 

 Bretz mengidentifikasi ciri utama dari media menjadi tiga unsur pokok 

yaitu suara, visual, gerak. Visual dibedakan menjadi tiga yaitu gambar, garis 

(line graphic) dan simbol yang merupakan suatu kontinu dari bentu yang dapat 

ditangkap dengan indera penglihatan. Disamping itu, Bretz juga membedakan 

antara media siar (telecommunication) dan media (recording)  sehingga terdapat 

8 klasifikasi media: 1) media visual gerak, 2) media visual audio diam, 3) media 

audio semi-gerak, 4) media visual gerak, 5) media visual diam, 6) media semi-

gerak, 7) media audio, dan 8) media cetak.
32

 

 Jadi penulis menyimpulkan media pembelajaran berdasarkan pendapat 

Bretz dibagi menjadi 8 yaitu media visual gerak, media visual audio diam, media 

audio semi-gerak, media visual gerak, media visual diam, media semi-gerak, 

media audio, media cetak. 

2) Taksnomi Media Pembelajaran Fungsi dan Manfaat Penggunaan 

 Perolehan pengetahuan siswa seperti digambarkan Edgar Dale 

menunujukan bahwa pengetahuan akan semakin abstrak apabila hanya 

disampaikan melalui bahasa verbal. 

 Memperhatikan penjelasan di atas, maka secara khusus media 

pembelajaran memiliki fungsi dan berperan seperti yang dijelaskan berikut 

ini: 

a) Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu 
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 Peristiwa-peristiwa penting  atau objek yang langka dapat diabadikan 

dengan foto, film atau direkam melalui video atau audio, kemudian peristiwa 

itu dapat disimpan dan dipergunakan manakala diperlukan. 

b) Memanipulasi Keadaan, Peristiwa, atau Objek Tertentu 

 Melalui media pembelajaran guru dapat menyajikan bahan pelajaran yang 

bersifat abstrak menjadi konkret sehingga mudah dipahami dan dapat 

menghilangkan verbalisme. Misalkan untuk menyampaikan bahan pelajaran 

tentang sistem predaran darah pada manusia, dapat disajikan melalui film. 

c) Menambah Gairah dan Motivasi Belajar Siswa 

 Penggunaan media dapat menambah motivasi belajar siswa sehingga 

perhatian siswa terhadap materi pembelajaran dapat lebih meningkat. Sebagai 

contoh, sebelum menjelaskan materi pelajaran tentang polusi, untuk dapat 

menarik perhatian siswa terhadap topik tersebut, maka guru memutar film 

terlebih dahulu tentang banjir, atau tentang kotoran limbah industri, dan lain 

sebagainya. 

d) Media Pembelajaran Memilki Nilai Praktis  

Pertama, media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang 

dimiliki siswa. 

Kedua, media mengatasi batas ruang kelas. Hal ini terutama untuk 

menyajikan bahan belajar yang sulit dipahami secara langsung oleh peserta 

didik.  



 

 
 

Ketiga, media dapat memungkin terjadinaya interaksi langsung antara 

peserta dengan lingkungan 

Keempat, media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan. 

Kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, 

dan tepat. 

Keenam, media dapat membangkitkan motivasi dan rangsang peserta 

didik untuk belajar dengan baik. 

Ketujuh, media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. 

Kedelapan, media dapat mengontrol kecepatan belajar siswa. 

Kesembilan, media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh 

dari hal-hal yang konkret sampai yang abstrak. 

Menurut Kemp and Dayton, media memiliki kontribusi yang sangat 

penting terhadap proses pembelajaran Di antara kontribusi tersebut 

menurut kedua ahli tersebuta adalah sebagai berikut : 1) Penyampaian 

pesan pembelajaran dapat lebih terstandar, 2) Pembelajaran dapat lebih 

menarik, 3) Pembelajaran menjadi leih Interaktif, 4) waktu pelaksanaan 

pembelajaran dapat diperpendek, 5) Kualitas pembelajaran dapat 

ditinggalkan, 6) Proses pembelajaran dapat berlangsung kapan pun dan 

dimanapu  diperlukan. 7) Sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran 

secara proses pembelajaran dapat ditingkatkan. 8) Peran guru berubah kea 



 

 
 

rah yang positif, artinya guru tidak menempatkan diri sebagai satu-satunya 

sumber belajar.
33

 

 

Dalam Konteks di atas fungsi dan manfaat penggunaan media 

pembelajaran adalah sebagai alat bantu guru dalam mengkomunikasikan 

pesan, agar proses komunikasi berjalan dengan baik, serta bagi peserta 

didik media pembelajaran sebagai motivasi dan penggerak dalam kualitas 

pembelajaran. 

3)   Taksonomi Media Pembelajaran berdasarkan Indera yang Terlibat 

Menurut Rudy Brets, ada 7 (tujuh) klasifikasi media, yaitu : Media audio 

visual gerak (seperti film suara, pita, video, film tv), Media audio visual 

diam (seperti : film rangkai suara), Media audio semi gerak (Seperti: 

tulisan jauh bersuara), Media visual bergerak (seperti : film bisu), Media 

visual diam (seperti : halaman cetak, foto, Microphone, slide bisu) Media 

audio (seperti : radio, telepon, pita audio) dan Media cetak (seperti : buku, 

modul, bahan ajar mandiri).
34

 

Bila dilihat dari intesitasnya, maka indera yang paling banyak membantu 

manusia dalam perolehan pengetahuan dan pengalaman adalah indera 

pendengaran dan penglihatan.  Kedua inderawi ini adakalanya bekerja 

sendiri-sendiri dan adakalanya bekerja bersama-sama. Media pembelajaran 

yang melibatkan pendengaran (telinga) saja kita sebut sebagai media audio ; 

media yang melibatkan indera penglihatan (mata) kita sebut sebgai media 

visual. dan media yang melibatkan keduanya sebagai proses pembelajaran 

kita sebut sebagai media audio visual. Kemudian dalam proses 
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pembelajaran tersebut melibatkan banyak indera dalam arti tidak hanya 

telinga dan mata saja maka yang demikian itu dinamakan sebagai media.
35

 

 

Dengan demikian, media dalam proses pembelajaran dikelompokan 

menjadi 4 kelompok besar yaitu media audio, media visual, media audio 

visual dan multimedia. 

Berdasarkan pengelompokan media diatas maka peneliti akan 

menjabarkan secara dalam masing-masing media. 

Media audio berkaitan dengan indera pendengaran, pesan yang akan 

disampaikan dituangkan dalam lambang-lambang adiktif, baik verbal 

(kedalam kata-kata/ bahasa lisan) maupun non verbal.
36

 

Media audio adalah media atau bahan yang mengandung pesan dalam 

bentuk auditif (pita suara atau piringan) suara yang dapat merangsang 

pikiran dan perasaan pendengar sehingga proses terjadi proses belajar. 

Media audio akan cocok untuk mencapai tujuan yang bersifat kognitif 

beruapa data dan fakta atau mungkin konsep dan tujuan yang berhubungan 

dengan sikap (afektif). Sebagai media yang bersifat auditif, maka media ini 

berhubungan erat dengan radio, alat perekam pita magnetic, piringan hitam, 

atau mungkin laboratorium bahasa.
37

 

Jadi media audio adalah media yang mengirim informasi yang 

melibatkan indera pendengaran saja. 
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Selanjutnya media visual, visualisasi pesan informasi atau konsep yang 

ingin disampaikan oleh siswa dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, 

seperti foto, gambar/ilustrasi, sketsa/gambar, garis/grafik, bagan, Chart, dan 

gabungan, dari dua bentuk atau lebih. Foto menghadirkan ilustrasi melalui 

gambar yang hampir menyamai kenyataan dari sesuatu objek atau situasi.
38

 

Media visual memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan 

memperkuat daya ingat.
39

 

 

Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas 

dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik itu. Tampilan visual harus 

dapat dengan mudah di mengerti, terang/ dan dapat dibaca, dan menarik 

perhatian sehingga ia mampu meyampaikan pesan yang diinginkan oleh 

penggunanya.
40

 

Jadi media visual adalah media yang digunakan untuk memberikan 

informasi dengan memanfaatkan penglihatan saja. 

Media audio visual adalah yaitu tehnik yang menghasilkan dan 

menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan 

elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audi dan visual.
41

 

                                                             
38 

Mohammad Syarif Sumantri. Op.Cit. h. 312-313 
39 

Azhar Arsyad. Op.Cit. h. 89 
40

 Mohammad Syarif Sumantri. Op.Cit. h.313 
41

 Azhar Arsyad. Op.cit.h. 32 



 

 
 

Media audio visual adalah media yang melibatkan indera penglihatan dan 

pendengaran sekaligus dalam satu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan 

melalui media dapat berupa pesan verbal dan non verbal yang terlihat 

layaknya media visual juga pesan verbal dan non verbal yang terlihat 

layaknya media audio diatas. Pesan visual yang terdengar dan terlihat itu 

dapat disajikan melaui program audio visual seperti film dokumenter, film 

drama dan lain-lain. Semua program dapat disalurkan melalui peralatan 

seperti film, video, dan juga televisi dan dapat disambungkan pada alat 

proyeksi (Projecttable aids).
42

 

 

Jadi media audio visual adalah media yang dibuat dengan tujuan untuk 

menyampaikan pesan melalui pendengaran dan penglihatan. 

Selanjutnya media yang disebut dengan multimedia. 

Multimedia yakni media yang melibatkan berbagai indera dalam sebuah 

proses pembelajaran. termasuk dalam media ini adalah segala sesuatu yang 

memberikan pengalaman secara langsung bisa melalui komputer dan 

internet, bisa juga melalui pengalaman berbuat dan pengalaman terlibat. 

Termasuk dalam pengalaman berbuat adalah lingkungan nyata dan 

karyawisata. Sedangkan yang termasuk dalam pengalaman terlibat adalah 

permainan dan simulasi bermain peran dan forum teater.
43
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Multimedia terbagi menjadi multimedia linier dan multimedia interaktif.  

Mulitimedia linier adalah multimedia yang dilengkapi dengan oleh alat 

pengontrol atau berjalan secara sekuensial (televisi dan film). Sedangkan 

multimedia interaktif adalah media yang dilengkapi dengan pengontrol 

sehingga dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya
.44 

Manfaat multimedia adalah proses pembelajaran yang menarik, lebih 

interaktif, mengefesiensikan waktu belajar, meningkatkan proses belajar, 

dan proses belajar dapat dilakukan dimanapun.
45

 

Jadi multimedia adalah media yang melibatkan semua panca indera yang 

secara khusus dibagi menjadi multimedia linier dan multimedia interaktif. 

Berdasarkan paparan diatas maka media yang dikembangakan pada 

penelitian ini yaitu Kivisoft Flipbook Maker adalah termasuk multimedia 

berjenis Software. Secara khususnya Software Multimedia interaktif.  

 

C. Kivisoft Filpbook Maker 

1. Pengertian Kivisoft Filpbook Maker 

Kvisoft flipbook maker adalah software untuk membuat file PDF 

(Portable Document Format) menjadi halaman flash, tiap halaman PDF bisa 

di flip (bolak-balik) seperti buku sesungguhnya. Software ini akan 

mengkonversi file PDF seperti majalah online, esurat kabar, katalog online, 
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buku digital, dan publikasi lainnya untuk berbagi online. Penggunaan sangat 

mudah untuk membuat flash yang realistis membalik halaman buku tanpa 

keterampilan. 

 

Gambar 2.4 : Tampilan Kivisoft Flipbook Maker  

 

2. Unsur-unsur Kivisoft Filpbook Maker 

 Pemrograman. Cukup dengan 3 langkah mengimpor PDF/gambar/FLV, 

menyesuaikan gaya dan penerbitan, pengguna dapat mengkonversi PDF ke 

flash publikasi berbasis digital dengan antarmuka pengguna yang intuitif.Fitur 

impor dengan berbagai pilihan, Impor file PDF untuk mengkonversi ke 

halaman-balik buku flip. Impor file gambar (*.jpg,*.bmp, jpeg*, *.png) untuk 

buku foto flip. Impor flash film dan video (*. swf, *. flv). Menambahkan musik 

latar untuk flipbook, Menambahkan latar belakang dinamis untuk flipbook. 

Sesuaikan tampilan output yang 20 lebih template membalik buku, termasuk 

template pernikahan, belajar, atau lainnya sesuai kebutuhan atau minat. 



 

 
 

 

Gambar 2.5 : Tampilan template pada Kivisoft Flipbook Maker 

Tombol kontrol gaya dikustomisasi. Mengatur warna latar belakang dan 

gambar. Buku kertas disesuaikan gaya: Tutup halaman dan pengaturan halaman. 

Navigasi bar gaya disesuaikan: latar belakang pengaturan, Judul nama dan 

pengaturan font, dan pengaturan halaman teks. Menetapkan ukuran output dari 

buku flip. Simpan  template  yang  disesuaikan agar dapat  digunakan  di  lain 

waktu. 

Halaman-flipping fitur. Tarik atau klik pada sudut halaman untuk flip ke 

halaman berikutnya. Lihat dengan pra-loading halaman yang diperlukan untuk 

membuka cepat, tidak perlu menunggu semua halaman dimuat. Gunakan tombol 

untuk mengontrol halaman, misalnya: sebelumnya, tutup berikutnya, Backcover 

dll. Membolak- balikan halaman secara otomatis atau manual. Otomatisasi 

lingkaran buku kebentuk flip atau tidak. Lihat halaman-flipping e-book dengan 

layar penuh. Gunakan thumbnail untuk menavigasi. Zoom in/out kedua halaman. 

Mengaktifkan atau menonaktifkan suara ketika melakukan proses membalikkan 

halaman. Double klik untuk mengubah ke mode thumbnail. 



 

 
 

 

Gambar 2.6 : Tampilan Menu dalam Kivisoft Flipbook Maker 

3. Kelebihan Kivisoft Flipbook Maker 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian pengembangan media 

pembelajaran berbasis kvisoft flipbook maker memberikan kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Flipbook maker mendapatkan penilaian positif dikarenakan materi 

pembelajaran menjadi sangat mudah dipahami, pengoperasian sangat 

mudah, unsur musik dan animasi dinilai dapat meningkatkan 

motivasi, minat dan aktivitas belajar peserta didik.
46

  

b. Pada flipbook virtual baik dan layak digunakan, dikarenakan proses  

pembuatan  produk  telah  melalui  tahapan perencanaan pembuatan 

media yang baku dan telah melalui pengujian para expert. Selain itu, 

mendapatkan penilaian positif dikarenakan materi pembelajaran   
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menjadi sangat  mudah dipahami oleh  peserta  didik.  Selain itu, 

pengoperasian modul ini sangat mudah.  Unsur musik dan animasi 

dinilai dapat meningkatkan motivasi, minat, dan aktivitas belajar para 

peserta didik.
47

 

c. Pengembangan berbasis  flipbook maker dianggap efektif karena 

kemampuan  berpikir kritis siswa pada kelas percobaan dengan kelas 

kontrol berbeda secara signifikan unggul kelas percobaan. Selain itu, 

penggunaan flipbook maker dapat membentuk karakter pada peserta 

didik .Pembelajaran Kooperatif Berbantuan Media Flipbook 

Memberikan pengaruh yang positif. 
48

 

d. Hasil penelitian mengunakan Kivisofit Flipbook dari 30 siswa 

mendapatkan 27 respon yang sangat baik dan 3 lainnya baik. 

e. Pembelajaran yang kooperatif  berbantuan Flipbook memberikan 

pengaruh yang positif. 
49

 

4. Materi Pembelajaran Shalat Kelas VII 

Ibadah adalah mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai 

Allah, baik berupa perkataan, perbuatan baik terang-terangan maupun yang 
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tersembunyi, dalam rangka mengagungkan-Nya dan berharap akan imbalan 

(pahala) dari-Nya. 

Shalat menurut lughat berarti doa yang baik, sedangkan menurut istilah 

Syara‟ shalat ialah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan 

beberapa syarat tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. 

Kewajiban shalat termasuk rukun islam, diwajibkan ketika Rasullullah 

mi‟raj. 

Sabda Rasul saw. 

ًدا َرُسْوُل  هللا ُبِِنَ ْااِلْساَلُم َعَلى ََخٍْس َشَهاَدِة اَْن الَاِلَو ِاالَّ اللُّو َواَنَّ ُُمَمَّ
 َواقَاِم الصَّالَِة َواِيْ َتاِء الزَّ َكاِة َوَحًج اْْلبَ ْيِت َوَصْوِم َرَمَضانَ 

“Islam ditegakakan di atas lima (dasar, rukun) : Syahadah bahwa tiada Tuhan 

selain Allah dan bahwahasannya Muhammad adalah rasul Allah, menegakan 

shalat membayar zakat, haji ke bait Allah, dan puasa Ramadahan.” (HR.Bukhari 

dan Muslim).
50

 

 Shalat disyari‟atkan pada malam Isra‟ Mi‟raj. Hukumnya adalah 

fardhu„ain bagi setiap muslim yang Mukallaf ysng ditetapakan dengan dalil Al-

Qur‟an, sunnah, dan ijma‟.  Ayat Al-Qur‟an yang berhubungan dengan Shalat 

antara lain adalah :  

َلَوَة َويُ ْؤ تُ ْواْآلزَّ  ْيَن ُحنَ َفآَء َويُِقْيُمْوآ آلصَّ   َوَمآ أُِمُرَواْ ِإالَّ لِيَ ْعُبُدو اْآَهللا ُُمِْلِصْْيَ َلُو آلدَّ
َوَذِلَك ِدْيُن آْلَقيَِّمةِ  ۚ  َكَوةَ   

Artinya : Padahal mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka 

menyembah Allah dengan mengikhlaskan diri karena-Nya, dengan menjauhi 

kesesatan, dan (supaya) mereka mendirikan shalat dan memberi zakat kerena 

demikian itulah agama yang lurus. ( Q.S 98 al-Bayyinah : 5) 

                                                             
50 Lahmuddin Nasution, Fiqh 1. Logos Wahana Ilmu dan Pemikiran. h. 55  



 

 
 

 

 

ْوقُ ْوتًا  ِإنَّ آلصََّلَوَة َكاَنْت َعَلى آْلْمْؤ ِمِنْْيَ ِكَتَبا مَّ
Artinya : Sesungguhnya shalat bagi orang-orang yang beriman mempunyai 

ketentuan waktu. (Q.S. 4 an-Nisa‟:103
)
.
51 

 

 Kewajiban shalat itu dibebankan atas orang yang memenuhi syarat-syarat 

yaitu, Islam, balig, berakal, dan suci. 

 Di antara beberapa hal yang dilakukan sebelum shalat ialah membatasi 

tempat  

shalat dengan dinding, dengan tongkat, dengan menghamparkan sejadah (tikar 

untuk shalat) atau dengan garis,  supaya orang tidak lewat didepan orang yang 

sedang shalat, sebab  lewat didepan orang yang sedang shalat itu hukumnya 

haram. 
52 

ْو قُ ْوتًا إِ  نَّ آلصََّلَوَة َكاَنْت َعَلى آْلُمْؤِمِنْْيَ ِكَتًبا مَّ  

“Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman” (An-Nisa:103). 

 

1. Shalat Lima Waktu 

Shalat fardhu atau wajib dilaksanakan oleh tiap-tiap mukallaf (orang yang 

telah baligh lagi berakal) ialah lima kali sehari semalam. 

a. Shalat dzuhur, awal waktunya adalah setelah tergelincir matahari dari 
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pertengahan langit. Akhir waktunya apabila baying-bayang sesuatu telah 

sama dengan panjangnya, selain itu dari baying-bayang ketika matahari 

menonggak (tepat diatas ubun-ubun). 

b. Shalat Asar, waktunya mulai dari  habisnya waktu dzuhur, baying-bayang 

sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari baying-bayang yang ektika 

matahari sedang menonggak, sampai terbenam mata hari. 

c. Shalat Magrib, waktunya dari terbenam matahari samapi terbenam Syafaq 

(teja) merah. 

d. Shalat Isya, waktunya dari terbenam Syafaq merah (sehabis waktu 

magrib) sampai terbit fajar kedua. 

e. Shalat Subuh, waktunya dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari. 

ْمُس َماََل ََيَُضرِالَعْصُر. رواه مسلم.اَوْقُت الظُّْهِر اَذازَ    َلِت الشَّ
“Waktu dzuhur ialah apabila tergelincir matahari ke sebelah barat, 

selama belum datang  waktu Asar.” (Riwayat Muslim( 

 
ْمُس. رواه مسلم.  َوْقُت اْلَعْصِر َماََلْ تَ ْغُرِب الشَّ

“ Asar waktunya sebelum terbenam matahari.” (Riwayat Muslim) 
َفُق . رواه مسلم. ْغِرِب مَاََلْ يَِغِب آلشَّ

َ
 َوْقُت امل

“ Magrib waktunya sebelum hilang Syafaq.” (Riwayat Muslim) 

وْ  لَْيَس ِف  َا الت َّ  مِ الن َّ َيْدُخَل  َحَتَّ اَلَة َمْن ََلْ ُيَصلِّ الصَّ  ىَ رِْيُط َعلفْ تَ ْفرِْيٌط ِاَّنَّ



 

 
 

ى. رواه مسلم.ۚ  َوْقُت ْااُلْخر  
“ Tidur itu tidak sia-sia, tetapi sesungguhnya yang sia-sia ialah oramg 

yang tidak shalat hingga masuk pula waktu shalat yang lain.” ( Riwayat 

Muslim). 

ْبِح ِمْن طُُلوِْع اْلَفْجِر َما ُس. رواه مسلم.مْ ََلْ َتْطُلِع الشَّ َوْقُت َصاَلِة الصُّ  

“ Waktu Shalat subuh ialah dari terbit waktu fajar selama belum terbit 

matahari.”  (Riwayat Muslim) 

 

Yang lebih baik hendaklah shalat di kerjakan awal waktunya, dan haram 

men-ta-khir-kan (melalaikan) shalat sampai habis  waktunya , makruh 

tidur sesudah waktu shalat . sedangakan ia belum shalat. 

Firman Allah Swt : 

. الَِّذْيَن ُىْم َعْن َصالَ ِِتِْم َساُىْوَن.املاع   ٥-٤ن و فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّْْيَ

“ Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-

orang yang lalai dari shalatnya.” (Al-Ma‟un : 4-5). 
53

 

 

f. Ketentuan Shalat 

1. Syarat-Syarat Wajib Shalat 

a) Beragama islam 

b) Sudah baligh  

c) Berakal  

d) Suci dari haid dan nifas 

e) Telah mendengar ajakan dakwah islam 
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2. Syarat-Syarat Sah Shalat 

a)  Suci dari dua hadats ( kecil dan besar) 

َأ هللاْقَبُل الَي َ  َصاَلَةاََحدُِكْم اذاَاْحَد َث َحَتَّ يَ تَ َو ضَّ  
“ Allah tidak menerima shalat seseorang  diantara kamu apabila 

ia berhadas hingga ia berwudhu” (Riwayat bukhari dan muslim) 

b)  Suci seluruh anggota badan, pakaian, tempat dari najis 

c) Menutut aurat 

Bagi laki-laki auratnya antara pusat dan lutut, sedangkan 

wanita  seluruh anggota badannya kecuali muka dan tangan. 

ْسِجدٍ يَ َبِِن َءاَدَم ُخُذَواْ زِيَ َنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ مَ   
“ Hai anak Adam, pakailah-pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki).” (Al-A‟raf : 31) 

 

d) Telah masuknya waktu shalat 

e) Menghadap kiblat 

f) Menjauhi perkara-perkara yang membatalkan shalat.
54

 

3. Rukun Shalat 

a) Niat 

Asal makna niat ialah “ menyengaja” suatu perbuatan. Dengan 

adanya kesengajaan ini, perbuatan dinamakan ikhtijar (kemauan 

sendiri bukan terpaksa. 

b) Takbiratul ihram 
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c) Berdiri tegak bagi yang berkuasa ketika shalat fardhu. Boleh 

sambil duduk atau berbaring bagi yang sakit. 

d) Membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat  

e) Rukuk, dengan tumakninah 

f) I‟tidal dengan tumakninah 

g) Sujud dua kali dengan tumakninah 

h)  Duduk diantara dua sujud dengan tumakninah 

i) Duduk tasyahud akhir dengan tumakninah 

j) Membaca tasyahud akhir 

k) Membaca shalawat Nabi 

l) Membaca salam 

m) Tertib. 
55 

4. Yang Membatalkan Shalat 

a) Berbicara 

b) Makan dan minum 

c) Banyak berbicara 

d) Banyak bergerak 

e) Membelakangi kiblat  

f) Terbukanya Aurat, apabila tidak ditutup seketika 

g) Datang hadas 
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h) Terkena najis  

i) Murtad, gila, pingsan 

j) Berubah niat  

k) Meninggalkan rukun atau syarat  

l) Mendahului imam 

m) Murtad.
56

 

2.  Shalat Berjama’ah 

 Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara 

mereka mengikuti yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama‟ah.
57

 

 Shalat berjama‟ah yaitu shalat yang dilakukan secara bersama-

sama yang terdiri dari imam dan makmum. Adakalanya shalat wajib 

seperti shalat lima waktu dan adakalanya shalat sunah seperti shalat 

Tarawih. Dismaping itu adakalanya juga diwajibkan berjama‟ah seperti 

shalat Jum‟at dan ada pula disunatkan seperti shalat lima waktu.
58

 

 Rasulullah saw. senantiasa  melaksanakan shalat fardhu dengan 

berjama‟ah. Perintah untuk berjama‟ah itu terdapat pada ayat berikut : 

َعكَ ُكنْ  َوِإَذا  ُهم مَّ ن ْ َت ِفْيِهْم فَأََقْمَت ََلُُم آلصََّلَوَة فَ ْلتَ ُقْم طَآ ئَِفٌة مِّ  
“ Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu 

hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah 

segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersertamu.” ( Al-Nisa‟ 4/:102) 
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 Ayat ini jelas memerintahkan beliau agar tetap melaksanakan 

shalat berjama‟ah di dalam keadaan berkecamuknya perang dan ini 

memberi petunjuk bahwa tuntunan pelaksanaan Jama‟ah pada keadaan 

aman tertentu lebih keras adanya.
59

 

3.  Shalat Jum’at 

لِلصََّلَوِة ِمْن يَ ْوِم آْلُُْمَعِة فَآْسَعْواْ ِإىَل ِذْكِر آِهللا  ِاَذانُ ْوِديَ يَىأَي َُّها آلَِّذْيَن َءاَمُنواْ 
رٌ وَ  ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُمْونَ  َذُرْواْ آْلبَ ْيَع َذِلُكْم َخي ْ  

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila disur untuk menunaikan 

sembahyang pada hari jum‟at, maka bersegeralah kamu pada mengingat 

Allah dan tinggalkanlah jual beli.  Yang demikian itu lebih baik bagimu 

jika kamu mengetahui.” (Al-Jumu‟ah/62:9) 

 

 Shalat ini difardhukan ketika Nabi saw. masih tinggal di mekkah 

namun beliau belum melaksanakannya di sana. Hal ini kemungkinan 

dikarenakan tidak cukupnya bilangan jama‟ah atau karena keadaan waktu 

itu belum memungkinkan untuk melaksnakan shalat secara terbuka 

ataupun terang-terangan. 

 Kewajiban shalat jum‟at berlaku atas orang yang memenuhi 7 

persyaratan : 

a) Islam 

b) Merdeka 

c) Baligh 

d) Berakal 
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e) Laki-laki 

f) Sehat 

 ُرَواُح اْلُمَعِة َواِجُب َعَلى ُكلِّ ُُمَْتِلٍم 
“ Pergi (ke tempat shalat) jum‟at itu wajib atas tiap-tiap orang yang 

dewasa” 60 
 

Syarat sah nya shalat jum‟at : 

a) Tempat shalat jum‟at harus tertentu 

b) Jumlah orang yang berjama‟ah sekurang-kurangnya 40 orang laki-laki 

c) Dilakukan dalam waktu dzuhur 

d) Sebelum shalat jum‟at dilalui oleh dua khutbah.
61

 

 Shalat Jum‟at  itu Fardu‟ain artinya wajib atas setiap laki-laki 

dewasa yang beragama Islam, merdeka, dan tetap di dalam negeri. 

Perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya, dan orang yang sedang dalam 

perjalanan tidak wajib melakasanakan shalat jum‟at.
62

 

 

4.  Shalat Jama’ dan Qashar 

 Ada ketentuan mengenai pelaksanaan yang berlaku sebagai 

keringanan bagi orang yang sedang musafir, yakni mereka dibenaran 

melakukannya dengan cara  jama‟ atau qashar sebab suasana perjalanan 

mengandung berbagai kesulitan. 
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a. Shalat Jama’ 

 Jama‟ artinya menggabungkan dua shalat dengan melaksanakannya 

pada waktu yang ditetapkan untuk salah satunya. Shalat yang dapat 

dijama‟ ialah zuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya‟. 

Berdasarkan waktu yang digunakan, jama‟ itu dibagi menjadi dua yaitu  

(jama‟ taqdim dan jama‟ takhir). Melaksanakan zuhur dan ashar di 

waktu zuhur, atau maghrib dan isya; pada waktu magrib itu disebut 

jama‟ taqdim, dan melakukannya di waktu ashar atau isya dinamakan 

jama ta‟khir.
63

 

1) Syarat jama‟ taqdim 

a) Hendaklah dimulai dengan shalat yang pertama (zuhur sebelum 

asar atau magrib sebelum isya) karena waktunya adalah waktu 

yang pertama. 

b) Berniat jamak agar berbeda dari shalat yang terdahulu karena lupa 

c) Berturut-turut, sebab keduanya seolah-olah satu shalat.
64

 

2) Syarat Jama‟ ta‟khir 

a) Niat jama‟ takhir dilakukan pada shalat yang pertama 

b) Masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. 
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b. Shalat Qashar 

 Bagi yang dalam perjalanan berpergian, dibolehkan menyingkat 

shalat wajib yang 4 rakaat menjadi dua rakaat dengan syarat sebagai 

berikut : 

1)  Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki atau 

dua marhalah ( yaitu sama dengan 16 farsah =138 km) 

2) Berpergian bukan untuk maksiat 

3) Shalat yang bolhe diqahsar adalah shalat yang empat rakaat saja dan 

bukan qadha 

4) Niat mengqhasar pada waktu takbiratul ihram 

5) Tidak makmum bukan orang yang musafir.
65

 

5.  Shalat orang sakit  

 Orang sakit wajib juga shalat semampunyanya selama akal atau 

ingatanya masih tetap. Kalau tidak mampu berdiri, ia boleh shalat sambil 

duduk ; kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring keseblah kanan 

menghadap kiblat ; kalau tidak kuat berbaring, boleh menelentang dengan 

kedua kakinya menghadap kiblat, dan kalau dapat kepalanya diberi bantal 

agar mukanya menghadap kiblat. 

                                                             
65

 Moh. Rifa‟i. Op.cit.   h. 67-68  



 

 
 

 Termasuk dalam arti “ tidak mampu” ialah apabila ia mendapat 

kesukaran berdiri atau mendapat kesukaran duduk dan seterusnya, atau 

takut sakitnya akan bertambah parah apabila ia berdiri. 

Sabda Rasulullah Saw : 

Ali bin Abi Thalib menceritakan hadis berikut langsung dari nabi Saw. 

beliau telah bersabda, “ shalat orang yang sakit sambil berdiri jika 

mampu. Kalau tidak mampu, shalatlah sambil duduk. Jika tidak kuat 

sujud, isyaratkan saja dengan kepalanya lebih rendah dari rukuknya. 

Kalau ia tidak mampu shalat sambil duduk, shalatlah sambil berbaring ke 

sebalah kanan menghadap kiblat. Dan kalau tidak mampu sambil 

berbaring kesebalah kanan, shalatlah sambil menelentang kedua kakinya 

kea rah kiblat.” ( Riwayat Daruqutni).
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5. Penelitian Relevan 

 Penelitian relevan adalah suatu penelitian sebelumnya yang sudah 

pernah dibuat dan dianggap mempunyai keterkaitan dengan judul dan 

topik yang akan diteliti yang berguna untuk menghindari terjadinya 

pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Penelitian 

yang relevan dalam penelitian juga bermakna sebagai referensi yang 

berhubungan dengan penelitian yang akan di bahas. Adapun hasil 

penelitian yang relevan dengan penelitian ini ialah : 

 Penelitian pertama dilakukan oleh Sri Hayati, penlitian ini 

dilakukan bertujuan untuk menghasilkan media belajar berupa flipbook 

berbasis multimedia. Metode penelitian yang digunakan Research and 

Development dan mengacu pada model pengembangan ADDIE (Analysis, 
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Design, Development, Implementation, and Evaluation). Tampilam 

flipbook menggunakan software 3D pageflip Profesional 1.7.6 yang 

kontennya didukung beberapa software AVS video editor, Spring suite 6, 

photoshop, dan pdf. Hasil uji kelayakan flipbook, dilakukan oleh para ahli 

materi dan media, juga divalidasi oleh pengguna. Hasil dari ahli media 

yaitu 91,46% dari ahli materi  94,17% dan hasil uji coba pada pengguna di 

dapat 99,38% dan pendidik 96,70% dari peserta didik Flipbook yang 

sudah di validasi. Dan rata-rata hasil presantase menunjukan bahwa 

kedudukan Flipbook berbasis Multimedia dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.
67

 

 Penelitian kedua yang dilakukan oleh Dony Sugianto dkk, dengan 

bertujuan untuk menguji validitas produk sehingga memenuhi kelayakan 

sebagai media pembelajaran. Prosedur penelitian dilakukan melalui 

langkah-langkah penelitian pengembangan dan metode evaluative. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa modul virtual ini memiliki tampilan yang 

menarik, mudah dipahami dan mudah digunakan. Diharapkan hasil 

pengembangan modul virtual ini berdampak terhadap peningkatan 

penguasaan peserta didik dalam mempelajari dasar tehnik digital.
68
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 Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Neng Nenden Mulyaningsih, 

pada penelitian ini diterapkan media pembelajaran digital book dengan 

kivisoft flipbook maker untuk mengetahui pemahaman konsep mahasiswa 

terhadap materi kuliah dan mengetahui efektivitas penggunaan media 

pembelajaran digital book. Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh 

penggunaan digital book terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar 

mahasiswa dari rata-rata 70 untuk kelas kontrol (gain ternormalisasi 0,4) 

menjadi 84 untuk kelas eksperimen (gain ternormalisasi 0,7).
69

 

 Penelitian ke empat yang dilakukan oleh Dr.Yuberti, M.Pd, pada 

penelitian ini pengembangan media pembelajaran  fisika berbasis kivisoft 

flipbook maker yang merujuk pada nilai-nilai keislaman dinyatakan layak. 

Presentase masing-masing hasil penelitian yaitu hasil validasi media 

kivisoft flipbook maker memperoleh presentase 86,67% validasi materi 

agama 80,91% validasi materi fisika 69%, ujicoba produk 89,90%, dan 

ujicoba pemakaian 88,17%. Media pembelajaran kivisoft flipbook maker 

dapat menambah variasi media pembelajaran untuk berbagai jenis mata 

kuliah. Media pembelajaran kivisoft flipbook maker adalah media 

pembelajaran software yang mempermudah belajar mandiri.
70
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 Penelitian ke lima yang dilakukan oleh Beli Riyadi S,Pd.i 

berdasarkan prsentase setiap indikator pada uji coba pemakaian luas media 

pembelajaran kivisoft flipbook maker dengan materi fisika dinyatakan 

mendapat respon positif dari mahasiswa Pendidikan Fisika IAIN Raden 

Intan Lampung. Saran/komentar secara keseluruhan yaitu memiliki respon 

yang sangat positif sehingga tidak ada saran/komentar untuk perbaikan. 

Produk yang dikembangkan dinyatakan layak untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran dalam mendukung proses pembelajaran. Respon 

positif diatas didukung pula dengan hasil presentase aspek secara 

keseluruhan yang diperoleh yaitu 88,17% (sangat layak).
71 

 

6.  Kerangka Pemikiran 

 Pada suatu penelitian diperlukan sebuah kerangka pemikiran atau 

gambaran dari penelitian yang akan dilaksanakan, agar penelitian terarah 

dengan baik serta memberikan pemahaman alur pada pembaca. 

 Kerangka berfikir merupakan merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai hal yang penting dengan demikian maka kerangka 

berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-

pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan 
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menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari 

keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.
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  Dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam 

proses pembelajarannya karena melihat perkembangan saat ini bukan 

waktunya lagi guru memberikan pengajaran yang konvensional (teacher 

center) namun diperkuat pula sistem pembelajaran tersebut dengan media 

pembelajaran yang baik dan kreatif. 

  Adapun kerangka pemikiran dalam pengembangan media 

pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

 Jenis penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah penelitian dan 

pengembangan Research and Development. 

 Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg & Gall adalah suatu 

proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk 

pendidikan. Pengelitian ini menikuti suatu langkah-langkah seara siklus. 

Langkah penelitian atau proses pengembangan ini terdiri atas kajian tentang 

temuan penelitian produk yang dikembangkan, mengembangkan produk 

berdasarkan temuan-temuan tersebut, malukan uji coba lapangan sesuai dengan 

latar di mana produk tersebut akan di pakai, dan melakukan revisi terhadap 

hasil uji lapangan.
73

 

 Penelitian dan pengembangan atau Research and Development (R&D) 

adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru, atau penyempurnaan produk yang telah ada, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau 

perangkat keras (hardware). Seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di 

kelas, atau di labolatorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (Software). Seperti 
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program komputer untuk pengolahan data pembelajaran di kelas, perpustakaan, 

labolatorium, ataupun model-model pendidikan pembelajaran, pelatihan, 

bimbngan, evaluasi, atau menajemen, dll.
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 Dalam penelitian dan pengembangan R&D mempunyai beberapa jenis 

model penelitian seperti : Borg & Gall, ADDIE, IDI, Dick & Carey, dan 

Kaufman. Namun pada penelitian ini peniliti menggunakan model penelitian  

Borg & Gall, yaitu model deskriftif yang menggambarkan langkah-langkah 

prosedur atau alur yang dilakukan untuk menghasilkan produk baru atau 

mengembangkan produk yang telah ada semakin meningkatkan efektifitas dan 

efesiensi suatu sistem. Hal ini diperkuat oleh  Sugiyono bahwa metode-metode 

penelitian dan pengembangan Research and Development adalah metode yang 

menghasilkan produk tertentu dan dapat menguji kefektifan produk.
75

 

1. Prosedur Penelitian 

Langkah – langkah dalam penelitian pengembangan meliputi : 

1. Potensi dan masalah  6.  Uji coba produk 

2. Pengumpulan data  7. Revisi produk 

3. Desain produk   8. Uji coba pemakaian 

4. Validasi desain  9. Revisi Produk 

5. Revisi desain   10. Produk Masal 
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Bagan prosuderal Penelitian Pengembanngan ialah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Langkah- langkah Penggunaan Metode Research and 

Development (R&D) dari model Borg and Gall 
76

 

 

B.  Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Pada penelitian ini seperti yang telah dipaparkan di atas peneliti 

menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan model R&D 

Borg and Gall. Sesuai dengan perkembangan pendidikan yang tidak hanya 

menggunakan buku cetak lagi sebagai sumber pembelajaran melainkan dengan 

multimedia atau software sebagai pendukung dari proses pembelajaran. Namun 

dikarenakan terbatasnya waktu, materi, dan tenaga. Serta media pembelajaran 

kivisoft flipbook maker dengan materi pembelajaran shalat pada kelas VII MTS 
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bukanlah media pembelajaran yang dikormersilkan. Maka penelitian akan 

dilakukan hanya sampai pada tahap ketujuh yaitu revisi produk.  

Berikut tahap-tahap penelitian yang akan peneliti laksanakan : 

1. Potensi dan Masalah 

 Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan 

memiliki nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara 

yang diharapakan dengan apa yang terjadi. Masalahpun dapat menjadi 

potensi apabila kita dapat mendayagunakannya.
77

 

 Research and Development (R&D) sesuai dengan jenis penelitian 

nya yaitu Research  maka yang dilakukan peneliti pada langkah awal adalah 

melakukan tahap obervasi pada salah satu Madrasah Tsanawiyah yang ada 

di Tulang Bawang Barat yaitu pada  guru-guru sebagai pendidik dan salah 

satu sumber belajar siswa yang utama dan siswa siswi kelas VII A. Tentang 

penggunaan media pembelajaran yang dipakai saat proses pembelajaran 

maupun saat siswa siswi belaja sendiri.  

 Berdasarkan hasil observasi di lapangan guru dan siswa siswi 

masih menggunakan media buku cetak, Lks, sebagai media pembelajaran 

yang digunakan. Namun  siswa-siswi disini merasa jarang mendapatkan 

media pembelajaran yang bervariasi untuk berbagai jenis mata pelajaran. 

Siswa-siswi jarang mendapatkan media pembelajaran Software yang 

mempermudah belajar mandiri, sering mendapatkan media pembelajaran 
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yang kurang inovatif. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah siswa-siswi 

merasa lebih senang dengan media pembelajaran Software yang baru. 

2. Mengumpulkan Informasi  

  Berdasarkan paparan di atas maka peneliti berpendapat 

menggunakan media pembelajaran software yang baru akan meningkatkan 

daya tarik siswa-siswi dalam belajar. Setelah masalah dan potensi 

ditemukan maka selanjutnya perlu mengumpulkan informasi mengenai 

media pembelajaran software yang baru. Peneliti mencari informasi melalui 

internet dan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan pada 

mahasiswa, sehingga peneliti mendapatkan media pembelajaran yang baru 

yaitu kivisoft flipbook maker. 

  Berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan menanggapi 

masalah dan potensi diatas maka peneliti akan melakukan pengembangan 

media pembelajaran berbasis kivisoft flipbook maker agar proses 

pembelajaran tak lagi berpusat kepada guru dan buku saja sebagai sumber 

belajar dan pembelajaran lebih efektif dan efesien.  

3. Desain Produk 

  Penelitian ini akan melakukan pengembangkan media 

pembelajaran software yaitu kivisoft flipbook maker. Maka pada tahap ini 

peneliti mempelajari cara penggunaan dan fungsi kivisoft flipbook maker. 

Kemudian menyisipkan materi shalat pada kelas VII MTS. 

 



 

 
 

4. Validasi Desain  

Validasi desain merupakan proses atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan 

oleh pengembang selama program atau produk dikembangkan untuk 

menentukan kelayakan produk, material, proses atau desain yang akan 

dikembangkan.
78

 

Berdasarkan paparan diatas maka akan diadakan validasi desain, dimana 

yang akan dilakukan validasi yaitu berkaitan dengan media pembelajaran yaitu 

kivisoft flipbook maker  dan materi pembelajaran shalat kelas VII Mts oleh 

beberapa validator yang sudah berpengalaman. 

Pada tahap validasi desain ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh 

peneliti, yaitu sebagai berikut : 
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Meminta jawaban, saran, serta komentar mengenai 

media dan materi melalui kueosioner 

 

 



 

 
 

Gambar 3.2 :  Validasi Media Kepada Validator (Ahli) 

 

 Setiap validator diminta untuk memberikan penilain kemudian akan 

dilakukan analisis data. Sehingga dapat diketahui kelamahan dan 

kekurangannya. Validator desain media pembelajaran pada pengembangan 

media pembelajaran kivisoft flipbook maker  dan materi shalat pada kelas VII 

MTS adalah ahli dalam bidangnya yaitu terdiri dari tiga ahli media teknologi dan 

dua ahli keagamaan. 

5. Revisi Desain 

Revisi desain pada tahap ini dilakukan berdasarkan hasil dari validator 

untuk memperoleh informasi dan masukan untuk melakukan perbaikan-

perbaikan sesuai dengan masukan yang di peroleh  pada saat validasi desain. 

6. Uji Coba Produk 

 Setelah melakukan validasi desain dan melakukan perbaikan desain maka 

tahap selanjutnya adalah tahap uji coba produk sebagai ujicoba terbatas. Produk  

yang telah direvisi, berdasarkan hasil uji coba skala kecil, kemudian di uji 

cobakan lagi kepada unit atau subjek  yang lebih besar.
79

 

 Pada tahap uji coba produk (ujicoba terbatas) maka terlebih dahulu peneliti 

melakukan simulasi penggunaan media pembelajaran kivisoft flipbook maker  

dan materi shalat kelas VII MTS. Setelah disimulasikan, maka penelitian akan 
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dilanjutkan dengan uji coba kelompok terbatas. Kelompok tersebut terdiri dari 

10 siswa-siswi MTs Darul Ulum Tulang Bawang Barat. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.3 : Langkah Tahapan Uji Coba Produk 

 

7. Revisi Produk 

Revisi produk, yang dikerjakan berdasarkan hasil uji coba lapangan, hasil 

coba lapangan dengan melibatkan kelompok besar ini dimaksudkan untuk 

menempatkan keberhasilan produk dalam mencapai tujuannya dan 

mengumpulkan informasi yang dapat dipakai untuk meningkatkan program 

Mendatangi siswa-siswi dikelas 

Menjelaskan maksud dan tujuan peneliti 

Melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan 

produk media pembelajaran Kivisoft Flipbook 

Maker dengan berisi materi pembelajaran shalat 

Menyebar kuesioner respon siswa 



 

 
 

atau produk untuk keperluan perbaikan dan tahap berikutnya.
80

 Setelah 

peneliti melakukan ujicoba pada media pembelajaran kivisoft flipbook maker 

pada materi shalat kelas VII MTS produk pada responden yang terbatas maka 

akan di dapatkan hasil dan penilian untuk menentukan keberhasilan produk 

dalam mencapai tujuannya dan mengumpulkan informasi yang dapat dipakai 

untuk meningkatkan produk untuk keperluan pada tahap berikutnya. 

C. Jenis Data 

 Data yang diperoleh dalam validator berupa data kuantitatif dan data 

kualitatif. Data kuantitaif yang didapatkan dari validator berupa intrumen 

validasi dan responden (siswa-siswi ) melalui kuesioner respon yang diberikan 

peneliti kepada siswa-siswi, sedangkan untuk data kualitatif dipeoleh dari hasil 

kritik dan saran baik dari validator maupun dari siswa-siswi melalui hasil 

deskripsi kuesioner. 

D.  Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrument pengumpulan data yang digunakan dalam pengembangan 

media pembelajaran berbasis kivisoft flipbook maker pada materi shalat kelas 

VII MTS ialah sebagai berikut : 

1. Observasi Pra Penelitian 

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.
81
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Tahap observasi dilakukan di sekolah MTS Darul Ulum Tulang Bawang 

Barat yang langsung dilaksanakan pada dua objek yaitu guru dan siswa-

siswi kelas VII A Tahun ajaran 2016/2017 yang ada di sekolah. Pada tahap 

ini peneliti terjun kelapangan langsung untuk melihat penggunaan media 

yang digunakan di sekolah. Baik penggunaan media pembelajaran yang 

dipakai oleh guru pada proses pembelajaran ataupun penggunaan media 

yang dipakai saat siswa-siswi belajar. Sehingga peneliti dapat kesimpulan 

penggunaan media buku cetak ataupun LKS saja tidak cukup dalam 

penujangan proses pembelajaran.  

2. Interviu Pra Penelitian 

 Interviu adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dalam mana ada dua orang atau lebih bertatap 

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

keterangan.
82

 Interviu dilakukan di sekolah MTS Darul Ulum Tulang 

Bawang Barat yang langsung dilaksanakan pada dua objek yaitu guru 

dan siswa-siswi kelas VII A Tahun ajaran 2016/2017 yang ada di 

sekolah.  Pada tahap awal penelitian untuk menemukan respon 

penggunaan media pembelajaran khsusnya media pembelajaran 

Software. Sehingga peneliti memberikan solusi penggunaan media 

pembelajaran kivisoft flipbook Maker. 
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3. Instrument Validasi Produk 

 Instrument Validasi merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data penelitian dengan cara melakukan 

pengukuran.
83

 Pada instrument validasi media pembelajaran berbasis 

kivisoft flipbook maker membuat pertanyaan tertutup dan pernyataan 

tertulis kepada lima validator yaitu tiga ahli media dan dua ahli agama. 

Instrument validasi bertujuan untuk memperoleh penilian validator 

mengenai media dengan materi yang sedang dikembangkan oleh peneliti. 

Hasil dari validator akan digunakan sebagai acuan apakah media dan 

materi yang dikembangkan sudah valid atau belum valid. Instrument 

validasi disusun berdasarkan dengan kriteria kisi-kisi instrumen materi 

shalat dan media pembelajaran kivisoft flipbook maker. 

4. Kuesioner Respon Siswa 

Kuesioner adalah daftar yang berisikan rangkaiain pertanyaan 

mengenai suatu masalah atau bidang yang diteliti. Untuk memperoleh 

data angket disebarkan kepada responden ( orang-orang yang menjawab 

jadi yang diselidiki).
84

 Kuesioner respon siswa digunakan untuk 

mengumpulkan pendapat mengenai respon siswa terhadap media 

pembelajaran kivisoft flipbook maker yang sedang dikembangkan. 
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Kuesioner diisi siswa pada akhir keiatan uji coba kuesioner ini juga 

memuat tentang komentar siswa mengenai media yang sedang 

dikembangkan. 

Kuesioner respon sisiwa berisi tentang fungsi, tampilan, ketertarikan 

terhadap media pembelajaran berbasis kivisoft flipbook maker pada materi 

shalat kelas VII MTS. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan berupa pengambilan gambar atau foto 

serta video pada proses ujicoba produk media pembelajaran kivisoft 

flipbook maker melalui ujicoba produk (ujicoba terbatas) dan ujicoba 

pemakaian (ujicoba luas). 

E. Teknis Analisis Data 

1. Analisis Hasil  Observasi Pra penelitian 

 Data yang diperoleh dari hasil observasi penggunaan media  di sekolah 

MTS Darul Ulum ialah penggunaan buku Cetak, Lks dalam penggunaan 

media pembelajaran yang sederhana di analisis secara deskriftif kualitatif. 

Diperoleh satu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar 

mecatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan 



 

 
 

penialian kedalam suatu skala.
85

 Sehingga ditemukan masalah pembelajaran 

akan kebutuhan media pembelajaran.  

2. Analisis  Hasil Interviu Pra penelitian 

 Interviu merupakan cara pengumpulan data yang langsung dari sumbernya 

tentang berbagai gejala sosial baik terpendam (latent) mapun nampak.
86 

Berdasarkan hasil interviu mengenai penggunaan media pembelajaran siswa 

merasa jarang mendapatkan media pembelajaran yang bervariatif seperti 

penggunaan media pembelajaran berbasis software. Siswa merasa bosan 

dengan penggunaan media yang hanya berupa buku dan lks saja. Hal yang 

perlu diperhatikan adalah siswa atau peserta didik lebih senang dengan 

penggunaan media pembelajaran yang inivotif dan selain itu guru pun dan 

lebih efesien dan tidak monoton jika penggunaan media berbasis software. 

3. Analisis Hasil Instrumen Validasi Ahli 

 Instrument validasi berisi pertanayaan yang pilihan jawaban telah 

disediakan oleh peneliti. Instrumen validasi dianalisis setiap pertanyaan 

dengan cara jumlah skor setiap pertanyaan dari validator dibagi dengan 

jumlah validator. Penentuan teknik analisis skor rata-rata setiap pertanyaan 

berdasarkan pendapat Arikunto yang menyatakan untuk mengetahui 
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peringkat akhir untuk butir yang bersangkutan jumlah nilai tersebut harus 

dibagi dengan banyaknya responden yang menjawab. 

  Kemudian kueosioner di analisis setiap pertanyaan dengan rumus :
87

 

 

Keterangan : 

 =  Nilai rata-rata setiap pertanyaan  

 = Jumlah total skor seluruh responden 

n  =  Banyak Responden 

skala yang digunakan dalam validasi yaitu skala 1 sampai dengan 5 

dimana 1 sebagai skor terendah dan 5 sebagai skor tertinggi adapun kriteria 

validasi ahli analisis rata-rata data yang digunakan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut : 

 Tabel 3.1   

Kriteria Validasi Analisis Rata-rata Setiap Pertanyaan
88

 

Rata-rata Kriteria Validasi 

4,21  5,00 Sangat Valid 

3,41  4,20 Valid/ Tidak Revisi 

2,61  3,40 Cukup Valid/ Tidak Revisi 
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1,80  2,60 Kurang Valid/ Sebagian Revisi 

1,00  1,80 Tidak Valid/ Revisi Total 

 

Kemudian setelah melakukan analisis setiap pertanyaan maka akan dicari 

hasil analisis secara keseluruhan dengan menggunakan rumus skala likert 

yaitu sebagai berikut : 

P =  x 100% 

Keterangan : 

P = Jumlah Presentase 

f = Frekuensi Validator 

 hasil dari lembar instrument digunakan untuk melihat ketertarikan, kriteria 

tampilan, penyajian materi dengan kivisoft flipbook maker yang 

menggunakan interprestsi pada table berikut : 

Tabel 3.2 

Interpertasi Skor Kuesioner Validasi Kuesioner
89

 

Skor 
Tingkat 

Pencapaian (%) 
Kualifikasi 

5 80  Sangat Setuju/ Sangat Valid 

4 60  Setuju/ Valid 

3 40  Ragu-ragu 
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2 20  Kurang Baik/ Kurang Valid 

1 0  20 Tidak Baik / Tidak Valid 

 

Jika hasil validasi menunjukan  61% maka produk tersebut 

dinyatakan telah valid, maka peneliti tidak merevisi. Jika ada revisi itupun 

pada bagian yang dianggap perlu. 

Jika hasil validasi menunjukan presentase  61% maka produk tersebut 

dinyatakan belum valid, maka akan dilakukan revisi terhadap media yang 

akan dikembangkan. 

4. Analisis Data Respon Siswa 

Data yang diperoleh melalui kuesioner respon siswa baik pada ujicoba 

produk dan ujicoba pemakaian kemudian dianalisis untuk diuji kelayakan 

media pembelajaran kivisoft flipbook maker  dengan materi shalat kelas VII 

Mts kuesioner respon siswa yang di analisis dengan skala Guttman 

selaindapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dapat dibuat dalam 

bentuk chek list. Jawaban dapat dibuat skor tertinggi  1 dan terendah 0. 

Dalam penelitian ini skala Gutman digunakan mengetahui tanggapan-

tanggapan atau mengukur suatu dari responden  sikap yang terdapat pada 

produk yang sedang diteliti. dikembangkan dan disesuaikan menurut 

kebutuhan pengembangan media dengan materi. Berikut rumus yang 



 

 
 

Kr  = 1- e/n 

 

Ks =1- (e/p) 

 

digunakan untuk pengujian validitas dengan koefisien reprodibilitas dan 

koefisien skalabilitas. 

 

Keterangan : 

Kr =  koefisien reprodibilitas 

e  = Jumlah eror 

N = total kemungkinan jawaban, yaitu jumlah pertanyaan x jumlah 

responden 

 

Keterangan : 

Ks  = koefisien skalabilitas 

e  = Jumlah eror 

p = n- total skor 

Tabulasi data skor  hasil penelitian pembelajaran menggunakan 

kivisoft flipbook maker  dengan memberikan skor 1 untuk “Ya” dan skor 

“0” untuk tidak 

Tabel 3.3 

Kualifikasi Penilaian Pembelajaran menggunakan Kivisoft Flipbook 

Maker
90

 

Presentase 

Penilaian 
Kualifikasi 

k≥ 0,90 Sangat baik 
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0,80  Baik  

0,70  Cukup  

0,60  Kurang Baik 

k  Tidak Baik  

 

Jika hasil perhitungan koefisien  maka akan dilakukan revisi sesuai 

dengan hasil yang dapat. 

Jika hasil perhitungan koefisien  media pembelajaran kivsoft 

flipbook maker dengan materi pembelajaran shalat dinayatakan mendapat respon 

positif dari siswa dengan demikian produk yang dikembangkan dinyatakan layak 

untuk digunakan sebagai media pembelajaran dalam mendukung proses 

pembelajaran.
91
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Hasil utama dari penelitian dan pengembangan ini adalah media 

pembelajaran berbasis software dalam pokok bahasan materi shalat. 

Penelitian dan pengembangan ini dilakukan dengan mengadaptasi metode 

Borg and Gall yang dilakukan dari tahap 1 sampai tahap 7. 

Berdasarkan hasil prosedur penelitian yang telah dipaparkan maka hasil 

validasi desain pada beberapa validator yang meliputi validator ahli media 

dan ahli materi. Hasil validasi diperoleh dari validator yaitu dosen-dosen 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.  

Pada hasil penelitian uji coba pemakaian diujikan pada  siswa-siswi 

kelas VII di MTS Darul Ulum Tulang Bawang Barat. 

Berikut hasil validasi dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti: 

Validasi ahli desain yaitu melakukan validasi pada media kivisoft 

flipbook maker yang dilaksanakan pada hari Rabu,  tanggal 21 Febuari 2018 

dengan validator pertama (V1) yaitu Bapak Indra Gunawan, M.T. Kemudian 

pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 dengan validator kedua (V2) yaitu 

Ibu Farida, S.Kom, Mmsi dan validator ketiga (V3) yaitu Bapak Ricky 

Irawan, Msn.  



 

 
 

Validasi dilakukan dengan memberikan instrumen penilaian kepada 

para dosen ahli yang terdiri dari 15 kriteria validasi prodak, dengan skor 

maksimal 5 dan minimal 1. Data dari hasil validasi tahap 1 terhadap media 

kivisoft flipbook maker diperoleh dari 3 dosen dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.1  

Data Hasil Validasi Ahli Media 

No Aspek 

Butir 

Penilai

an 

penilaian 
Sk

or 

Indik

ator 

Rat

a-

rata 

Prese

ntase V

1 

V

2 

V

3 

1 Fitur-

Fitur 

Kivisoft 

Flipbook 

maker 

Pembelaj

aran 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12 

12 

24 8 80% 

2 Kebahasa

an 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

11 

12 

12 

35 11,6 77% 

3 Keterlaks

anaan 

6 

7 

8 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

12 

15 

12 

39 13 86% 

4 Tampilan 

Visual 

9 

10 

4 

4 

4 

4 

5 

4 

13 

12 

25 8,3 83% 

5 
Aspek 

flipbook 

11 

12 

13 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12 

12 

12 

36 12 80% 



 

 
 

6 Kemudah

an 

pengguna

an 

14 

15 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

12 

13 

25 8,3 83% 

Jumlah Skor  61 61 62 184 184 61,2 81,5% 

Keterangan Akhir Sangat layak 

 

 Dalam angket penilaian validasi media Terdapat 6 aspek yang 

masing-masing aspek meiliki berbagai indikator penliaian media. 6 aspek 

terebut yaitu: Fitur-fitur kivisoft flipbook maker pembelajaran, kebahasaan, 

keterlaksanaan, Tampilan visual, aspek flipbook, dan kemudahan 

pengunaan.  

Terdapat 2 indikator dalam aspek fitur-fitur yang disajikan sesuai 

dengan materi, dan fitur-fitur dalam tampilan sesuai. Pada indikator dalam 

aspek fitur-fitur yang disajikan sesuai dengan materi, dan fitur-fitur dalam 

tampilan sesuai. Diperoleh dengan nilai rata-rata 8 dan untuk presentase 

keidealan mendapatkan nilai 80% (layak). Berdasarkan hasil tersebut maka 

pada aspek fitur-fitur yang disajikan sesuai dengan materi tidak revisi 

dikarenakan presentase menunjukan penilaian layak tidak ada yang harus 

direvisi. 

Terdapat 3 indikator dalam aspek kebahasaan yaitu bahasa yang 

komunikatif, kalimat yang digunakan jelas (tidak menimbulkan makna 

ganda), dan kalimat yang digunakan mudah dipahami. Pada indikator 

dalam aspek kebahasaan  diperoleh dengan nilai rata-rata 11,6 dan untuk 



 

 
 

presentase keidealan mendapatkan nilai 77% (layak). Berdasarkan hasil 

tersebut maka aspek kebahasaan tidak perlu untuk direvisi. 

Terdapat 3 indikator dalam aspek keterlaksanaan yaitu bagian sajian 

materi menarik, cara penggunaan media mudah dipahami, dan efektivitas 

media. Pada indikator dalam aspek keterlaksanaan diperoleh dengan nilai 

rata-rata 13 dan untuk presentase keidealan  mendapatkan nilai 86% 

(sangat layak). Berdasarkan hasil tersebut maka dalam aspek 

keterlaksanaan penggunaan media tidak revisi karena nilai presentase 

keidealan menunjukan angka sangat layak untuk digunakan tanpa harus 

revisi. 

Terdapat 2 indikator dalam aspek tampilan visual yaitu : kejelasaan 

penggunaan huruf, dan gambar menarik. Pada indikator dalam aspek 

tampilan visual memperoleh nilai rata-rata 8,3 dan untuk nilai prsentase 

keidealan 83% (sangat layak). Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka 

dalam aspek tampilan visual tidak revisi karena nilai presentase keidealan 

menunjukan angka sangat layak digunakan tanpa revisi. 

Terdapat 3 indikator dalam aspek flipbook yaitu: kualitas kivisoft 

flipbook maker, kejelasaan flipbook, dan kesesuaian flipbook. Pada 

indikator dalam aspek flipbook memperoleh nilai rata-rata 12 dan 

presentase keidealan mendapatkan nilai 80% (layak). Berdasarkan hasil 

penialain tersebut maka dalam aspek flipbook tidak revisi dikarenakan 

presentase menunjukan penilaian layak tidak ada yang harus direvisi. 



 

 
 

Terdapat 2 indikator dalam aspek kemudahan penggunaan yaitu: 

penyajian media, dan kepraktisan media. Pada indikator dalan aspek 

kemudahan penggunaan memperoleh nilai rata-rata 8,3 dan presentase 

keidealan mendapatkan nilai 83% (sangat layak). Berdasarkan hasil 

penilaian tersebut maka dalam aspek kemudahaan penggunaan tidak revisi 

dikarenakan nilai presentase menunjukan  angka sangat layak digunakan 

tanpa revisi.  

 Pada presentase keseluruhan diperoleh presentase 81,5% berarti 

secara keseluruhan validasi media dapat dikatakan sangat layak untuk 

digunakan.Berdasarkan hasil validasi pada setiap aspek yang diperoleh dan 

hasil presentase keseluruhan maka media kivisoft flipbook maker  sangat 

layak dan dinyatakan dapat dilanjutkan pada prosedur penelitian 

selanjutnya. 

Pada validasi ahli materi yaitu melakukan validasi materi yang ada 

di dalam media pembelajaran kivisoft Flipbook maker. Pemilihan dosen 

validator dengan melihat karakteristik materi yang disajikan didalam 

media, materi yang disajikan dalam media yaitu materi pembelajaran 

shalat. Sehingga materi yang disajikan tidak cukup baik sebelum 

melakukan validasi materi khususnya validasi materi agama. Validasi ahli 

materi dilaksanakan pada Senin,19 Febuari 2018 dengan validator pertama 

(V1) Bapak Drs. Amirudin, M.Pd.i Kemudian pada hari Kamis, tanggal  20 

Febuari 2018 dengan validator kedua (V2) yaitu Bapak Drs. Yosep Aspat 



 

 
 

Alamsyah, M.Ag dan validator ketiga pada  Rabu, 21 Febuari 2018 (V3) 

yaitu Bapak DR.M. Akamansyah,M.A.  

Validasi dilakukan dengan memberikan instrumen penilaian kepada 

para dosen ahli yang terdiri dari 20 kriteria validasi materi prodak, dengan 

skor maksimal 5 dan minimal 1. Data dari hasil validasi tahap 1 terhadap 

materi yang ada di dalam media kivisoft flipbook maker diperoleh dari 3 

dosen dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Hasil Validasi Ahli Materi 

No Aspek 

Butir 

Penilai

an 

penilaian 
Sko

r 

Indik

ator 

Rata

-rata 

Prese

ntase 
V1 V2 V3 

1 Kualitas 

isi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

13 

14 

13 

13 

13 

9 

11 

13 

99 33 82,5% 

2 Kebahasaa

n 

9 

10 

11 

12 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

11 

11 

11 

9 

42 14 70% 

3 Keterlaksa

naan 

13 

14 

15 

16 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

13 

13 

13 

13 

52 17,3 86% 



 

 
 

No Aspek Butir 

penilia

n 

V1 V2 V3 Sko

r 

Indik

ator 

Rata

-rata 

Prese

ntase  

4 Tampilan 

Visual 

17 

18 

5 

4 

5 

4 

3 

3 

13 

11 

24 8 80% 

5 Kemudaha

n 

penggunaa

n 

19 

20 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

11 

11 

22 7,3 73% 

Jumlah 
89 89 71 239 239 79,6 78,3% 

Keterangan Akhir Layak 

  

Dalam validasi materi Terdapat  5 aspek yang masing-masing 

aspek meiliki berbagai indikator penliaian materi. 5 aspek terebut yaitu : 

kualitas isi, kebahasaan, keterlaksanaan, tampilan visual, dan kemudahaan 

penggunaan. 

Terdapat 8 indikator dalam aspek kualitas isi yaitu : isi sesuai 

dengan sudut pandang disiplin ilmu, konsep sesuai dengan standar 

kompetensi, materi sesuai dengan indikator, informasi pada kivisoft 

flipbook maker dapat memberikan pengetahuan baru, memberikan 

pengalaman belajar pada siswa, informasi sesuai dengan perkembangan 

zaman, kesesuaian contoh dengan materi, dan evaluasi yang digunakan 

untuk menguji kemampuan siswa. 

Pada indikator dalam aspek kualitas isi memperoleh nilai rata-rata 

33 dan presentase keidealan mendapatkan nilai 82,5% (sangat layak). 



 

 
 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka dalam aspek kualitas isi tidak 

revisi dikarenakan nilai presentase menunjukan angka sangat layak 

digunakan tanpa revisi.  

Terdapat 4 indikator dalam aspek kebahasaan yaitu : bahasa yang 

digunakan komunikatif, kalimat yang digunakan jelas (tidak 

menimbulkan makna ganda), kalimat yang digunakan mudah dipahami, 

dan konsistensi penggunaan istilah simbol, nama ilmiah/ bahasa. 

Pada indikator dalam aspek kebahasaan memperoleh nilai rata-rata 

14 dan presentase keidealan mendapatkan nilai 70% (layak). Berdasarkan 

hasil penilaian tersebut maka dalam aspek kebahasaan tidak revisi 

dikarenakan presentase menunjukan layak untuk digunakan. 

Terdapat 4 indikator dalam aspek keterlaksanaan yaitu: sajian 

materi kivisoft flipbook maker pembelajaran shalat menarik, kesusaian 

gambar dengan materi, dapat digunakan secara individual ataupun 

kelompok, dan media kivisoft flipbook maker pembelajaran shalat 

menarik kebutuhan siswa. 

Pada indikator dalam aspek keterlaksanaan didapatkan nilai rata-

rata 17,3 dan presentase keidealan mendapatkan nilai 86% (sangat layak). 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka aspek keterlansanaan tidak 

revisi dikarenakan presentase keidealan menunjukan sangat layak untuk 

digunakan. 



 

 
 

Terdapat 2 indikator dalam aspek tampilan visual yaitu : penyajian 

tampilan, dan kesesuaian ilustrasi dalam materi. Pada indikator aspek 

tampilan visual didapatkan nilai rata-rata 8 dan nilai presentase keidealan 

mendaparkan 80 % (layak). Berdasarkan hasil penialaian tersebut maka 

apek keterlaksanaan materi dalam media tidak direvisi dikarenakan nilai 

presentase keidealan menunjukan layak tanpa revisi. 

Terdapat 2 indikator dalam aspek kemudahaan penggunaan yaitu: 

penyajian media, dan kepraktisan media. Pada indikator aspek kemudahan 

penggunaan memperoleh nilai rata-rata 7,3 dan nilai presentase keidealan 

mendapatkan 73% (layak). Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka 

aspek kemudahan penggunaan tidak revisi dikarenakan nilai presentase 

menunjukan layak tanpa revisi. 

Pada presentase keseluruhan diperoleh presentase 78,3% berarti secara 

keseluruhan validasi matei dapat dikatakan layak untuk digunakan.  

Berdasarkan hasil validasi pada setiap aspek yang diperoleh dan hasil 

presentase keseluruhan maka materi yang ada didalam media kivisoft 

flipbook maker  layak dan dinyatakan dapat dilanjutkan pada prosedur 

penelitian selanjutnya. 

Setelah dilakukan validasi, di dapatkan data yang menunjukan tingkat 

validitas dan kelayakan media pembelajaran. Saran yang terdapat pada 

instumen yang digunakan untuk bahan pertimbangan dan sebagai bahan 

perbaikan media pembelajaran lebih lanjut lagi. Berdasarkan hasil saran dan 



 

 
 

validasi dari dosen-dosen ahli, maka media pembelajaran PAI berbasis 

kivisoft flipbook maker pada materi pembelajaran shalat di kelas VII 

mengalami revisi. Saran perbaikan dan hasil revisi modul dari para ahli 

adalah sebagai berikut : 

Validasi media dilakukan oleh 3 dosen sebagai validator untuk 

menilai kelayakan media pembelajaran kivisoft flipbook maker. Adapun 

komentar dan saran adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Saran/Komentar Validator Media 

NO Validator Saran/Komentar 

1 
V1 

Baik, namun perlu peningkatan pada 

ketajaman gambar-gambar yang dipilih 

2 V2 - 

3 

V3 

Terdapat beberapa kalimat yang 

membingungkan, tapi masih dapat dipahami. 

Gambar sudah terlihat cukup menarik. 

Namun masih bisa ditingkatkan lagi 

 

 Terdapat 2 saran dan komentar yang diberikan validator saat peneliti 

melakukan validasi media flipbook khususnya pada bagian gambar dan gaya 

bahasa yang digunakan. Adapun perbaikan yang telah dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Peningkatan ketajaman gambar-gambar yang dipilih 

Menurut validator bahwa penggunaan gambar yang disajikan dalam 

media flipbook kurang rapi dan kualitas gambar yang digunakan kurang 



 

 
 

tajam dan jelas sehingga terlihat kurang baik. Berikut salah satu perbaikan 

gambar  dalam media flipbook yang telah dilakukan dilakukan: 

Sebelum validasi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Bentuk gambar masih belum rapi 

Setelah validasi 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.2 : Bentuk gambar setelah validasi 

 

2. Terdapat beberapa kalimat yang susah untuk dipahami 

Menurut validator bahwa terdapat beberpa kalimat yang sulit untuk 

pahami ketika membacanya. Berikut salah satu perbaikan yang telah 

dilakukakan . 

 



 

 
 

 Sebelum validasi  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 : Kalimat yang digunakan kurang tepat 

Setelah validasi 

 

 

 

 

 

  

Gambar 4.4 : Penulisan kalimat setelah validasi 

Setelah produk mengalami revisi berdasarkan saran dan komentar dari 

para validator, maka dilakukan validasi tahap kedua. Adapun umpan balik 

Telah masuk waktu shalat. Shalat tidak wajib dilaksanakan terkecuali 

apabila sudah masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya shalat yang 

dilaksanakan sebelum masuk waktunya. 

 
Akan tetapi anak kecil itu hendaknya diperintahkan untuk 

melaksanakan shalat sejak berumur tujuh tahun dan Shalatnya itu 

sunnah baginya.  

 

Bergerak dengan banyak (3 kali gerakan atau lebih 

berturut-turut). 

 

 

Telah masuk waktu shalat. Shalat wajib dilaksanakan apabila sudah 

masuk waktunya, dan tidak sah hukumnya shalat yang dilaksanakan 

sebelum masuk waktunya. 

 

Akan tetapi anak kecil hendaknya diperintahkan untuk 

melaksanakan shalat sejak berumur tujuh tahun dan Shalatnya itu 

sunnah baginya. 

 Bergerak sebanyak 3 kali gerakan atau lebih 

berturut-turut.  

 

 



 

 
 

mengenai revisi yang telah dilakukan yaitu produk sudah mengalami 

perbaikan dan layak digunakan sehingga validasi produk kepada ahli 

media cukup sampai ditahap kedua. Adapun hasil validasi tahap kedua 

yang dilakukan terhadap media pembelajaran kivisoft flipbook maker 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Data Hasil Validasi Ahli Media setelah Revisi 

No Aspek 

Butir 

Penilai

an 

penilaian 
Sko

r 

Indik

ator 

Rata

-rata 

Presen

tase 
V1 V2 V3 

1 Fitur-Fitur 

Kivisoft 

Flipbook 

maker 

Pembelaja

ran 

1 

2 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12 

12 

24 8 80% 

2 Kebahasaa

n 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

12 

12 

13 

37 12,3 82% 

3 Keterlaksa

naan 

6 

7 

8 

4 

5 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

4 

13 

15 

12 

40 13,3 88% 

4 Tampilan 

Visual 

9 

10 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

13 

13 

26 8,6 86% 

5 Aspek 

flipbook 

11 

12 

13 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

12 

12 

13 

37 12,3 82% 

6 Kemudaha

n 

penggunaa

n 

14 

15 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

13 

13 

26 8,6 86% 

 

Jumlah Skor  61 61 68 190 190 63,1 84% 

Keterangan Akhir Sangat layak 

 ) 



 

 
 

 Pada tabel diatas validasi akhir dari hasil yang didapatkan dari validator 

media. Dengan pembahasan hasil sebagai berikut :  

Terdapat 6 aspek dalam lembar validasi ahli media yaitu : Fitur-fitur 

kivisoft flipbook maker pembelajaran, kebahasaan, keterlaksanaan, Tampilan 

visual, aspek flipbook, dan kemudahan pengunaan.  

Pada aspek fitur-fitur kivisoft flipbook maker terdapat 2 indikator yaitu: 

fitur-fitur yang disajikan sesuai dengan materi dan fitur-fitur sesuai. 

Memperoleh hasil penilaian keseluruhan rata-rata 8 dan untuk presentase 

keidealan mendapatkan nilai 80%. 

Dalam aspek kebahasaan memiliki  3 indikator yaitu: bahasa yang 

digunakan komunikatif, kalimat yang digunakan jelas (tidak menibulkan 

makna ganda), dan kalimat yang digunakan mudah dipahami. Setelah 

mengalami perbaikan berdasarkan saran dan komentar validator  dan telah 

melalui tahap validasi yang kedua maka aspek kebahasaan mendapatkan 

penilaian dengan rata-rata 12,3 dan presentase keidealan mendapatkan nilai 

82%. 

Pada aspek keterlaksanaan memiliki 3 indikator yaitu : sajian materi 

menarik, cara penggunaan, dan efektivitas. Mendapatkan nilai rata-rata 13,3 

dan presentase keidealan mendapatkan nilai 88%. 

Dalam aspek tampilan visual memiliki 2 indikator yaitu : kejelasan 

penggunaan huruf, dan gambar menarik. Mendapatkan nilai rata-rata 8,6 dan 



 

 
 

presentase keidealan mendapatkan 86%. Validasi penilaian berdasarkan 

perbaikan setelah mendapatkan saran dan komentar dari validator ahli media. 

Pada aspek flipbook yang memiliki 3 indikator yaitu: kualitas kivisoft 

flipbook maker, kejelasan flipbook, dan kesesuaian flipbook. Mendapatkan 

nilai rata-rata 12,3 dan presentase keidealan 82%. 

Dalam aspek kemudahan penggunaan memiliki 2 indikator yaitu: 

penyajian media, dan kepraktisan media. Mendapatkan nilai rata-rata 8,6 dan 

presentase keidealan mendapatkan nilai 86%. 

Berdasarkan validasi setiap aspek, prsentase keseluruhan, dan perbaikan 

yang telah dilakukan sesuai dengan saran dan komentar validator media maka 

media pembelajaran kivisoft flipbook maker dinyatakan “ Sangat Layak ” untuk 

dilanjutkan pada prosedur penelitian selanjutnya. 

Setelah melakukan pembahasan hasil validasi dan revisi ahli media maka 

selanjutnya membahas hasil validasi materi. Validasi materi dilakukan oleh 3 

dosen sebagai validator untuk menilai kelayakan materi shalat yang terdapat 

didalam media pembelajaran kivisoft flipbook maker. 

Adapun komentar dan saran adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3  

Saran/Komentar Validator Materi  

NO Validator Saran/Komentar 

1 
V1 

Sangat Baik, silahkan kembangkang kembali agar 

media pembelajaran lebih menarik 

2 V2 - 



 

 
 

3 
V3 

Ketelitian dalam penulisan teks arab, masih 

banyak yang tertinggal huruf-hurufnya. 

 Sumber : Instrumen Validator media (lampiran  ) 

 Terdapat 1 saran dan 1 komentar yang diberikan validator saat peneliti 

melakukan validasi materi flipbook khususnya pada bagian penulisan teks 

arab. Adapun perbaikan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut : 

Sebelum validasi 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

“Asyhadu Anla ilaha illallah” 

 
Dari Ubadah bin Shamit Ra bahwa Nabi Saw bersabda: 

رواىجماعةْقَرأَِبَفا ِِتَِة اْلِكَتاَب. اَلَصاَلَةِلَمْن ََلْ ي َ   

 Doa iftitah 

 

ًرا َواحَلْمُد هللا ًرا َوُسْبَحاَن هللا اَأْكبَ ُر َكِبي ْ ْهُت َوَجِحيَّ اِ بُْكَرًة َوَأِصْياًل.هللاَكِثي ْ لِلَِّذْي َفَطَر  نَّ َوجَّ
ًفا ُمْسِلًما َوَم أَنَا  َمَواِت واأَلْرِض َحِني ْ ْشرِِكْْي. ِإنَّ َصاَلِتْ َوُنُسِكْي َومَ السَّ

ُ
َياَي َوََمَا ِتْ هْ ِمَن امل

ْسِلِمًْي هللا
ُ

َربِّ الَعاَلِمْْي اَل َشرِْيَك َلُو َوِبَذلِلَك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن امل  
 

ْيِن ) (٤َمالِلِك يَ ْوِم الدِّ  

Doa duduk anatar dua sujud 

ُف َعِنِّ أْ ْرََحِِْنْ َواْرفَ ْعِِن َوارزُْقِِنْ َواْىِدِنْ َوَعاَِفِِنْ وَ َربِّ اْغِفْرِل َوا  

 



 

 
 

Gambar 4.5 : Penulisan teks arab masih ada yang tertinggal 

Setelah validasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 : Penulisan teks arab setelah validasi 

Setelah materi divalidasi dan mendapatkan perbaikan dalam penulisa 

Adapun hasil validasi tahap kedua yang dilakukan terhadap media pembelajaran 

kivisoft flipbook maker adalah sebagai berikut: 

“Asyhadu Anla ilaaha illallah” 

 
Dari Ubadah bin Shamit Ra bahwa Nabi Saw bersabda: 

 ( مجاعة رواه ْقَرأَِبَفا ِِتَِة اْلِكَتابَ اَلَصاَلَةِلَمْن ََلْ ي َ  (  

        

).  

 

Doa iftitah 

 

ًرا َواحَلْمُد هللا ًرا َوُسْبَحاَن هللا َأْكبَ ُر َكِبي ْ ْهُت َوجَ  ِنْ اِ بُْكَرًة َوَأِصْياًل.هللاَكِثي ْ ْي َفَطَر َي لِلَّذِ هِ َوجَّ
َمَواِت واأَلْرضَ  ًفا ُمْسِلًما َومَ  السَّ ْشرِِكْْي. ِإنَّ َصاَلِتْ َوُنُسِكْي َوُمَْ  اَحِني ْ

ُ
 َياَي َوََمَا ِتْ أَنَا ِمَن امل

ْسِلِمًْي ْْي اَل َشرِْيَك َلُو َوِبَذلِ لَعاَلمِ َربِّ اهللا
ُ

َك أُِمْرُت َوأَنَا ِمَن امل  
 

ْيِن )َمالِ  (٤ِك يَ ْوِم الدِّ  

Doa duduk antar dua sujud 

ُف َعِنِّ  َواْىِدِنْ َوَعاَِفِِنْ َوعْ َربِّ اْغِفْرِل َواْرََحِِْنْ َواْرفَ ْعِِن َوارزُْقِِنْ   

 



 

 
 

Tabel 4.5 

Data Hasil Validasi Ahli Materi setelah Revisi 

No Aspek 

Butir 

Penilai

an 

penilaian 
Sk

or 

Indik

ator 

Rata

-

rata 

Prese

ntase V1 V2 V3 

1 Kualitas 

isi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

15 

15 

15 

14 

15 

11 

13 

15 

113 37,6 94% 

2 Kebahasa

an 

9 

10 

11 

12 

4 

4 

4 

3 

4 

4 

4 

3 

5 

5 

5 

5 

13 

13 

13 

11 

50 16,6 83% 

3 Keterlaksa

naan 

13 

14 

15 

16 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

15 

15 

15 

15 

60 20 100% 

4 Tampilan 

Visual 

17 

18 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

14 

12 

26 8,6 86% 

5 Kemudah

an 

pengguna

an 

19 

20 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

12 

12 

24 8 80% 

Jumlah 89 89 95 273 273 90.8 88,6% 

Keterangan Akhir Sangat Layak 

 Sumber : Pengolahan data (Perhitungan Lampiran   ) 



 

 
 

 Pada tabel diatas validasi akhir dari hasil yang didapatkan dari validator 

materi shalat. Dengan pembahasan hasil sebagai berikut :  

Terdapat 5 aspek dalam lembar validasi ahli materi yaitu : kualitas isi, 

kebahasaan, keterlaksanaan, tampilan visual, dan kemudahan penggunaan.Pada 

aspek kualitas isi terdapat 8 indikator dengan mendapatkan nilai rata-rata 37,6 

dan hasil prsentase keidealan mendapatkan nilai 94%. 

Dalam aspek kebahasaan terdapat 4 indikator, sesuai saran yang terlah 

diberikan validator maka hasil perbaikan dari aspek kebahasaan  mendapatkan 

nilai rata-rata 16,6 dan presentase keidealan mencapai nilai 83%. 

Pada aspek keterlaksanaan memiliki 4 indikator dengan mendapatkan nilai 

rata-rata 20 dan presentase keidealan mendapatkan nilai 100%.Dalam aspek 

tampilan visual memiliki 2 indikator yang mendapatkan nilai rata-rata 8,6 dan 

presentase keidealan mendapatkan nilai 86%. 

Pada aspek kemudahan penggunaan memiliki 2 indikator dengan 

mendapatkan nilai rata-rata 8 dan presentase keidealan mendapatkan nilai 80%. 

Berdasarkan validasi setiap aspek, prsentase keseluruhan, dan perbaikan yang 

telah dilakukan sesuai dengan saran dan komentar validator materi maka 

materi yang ada didalam media pembelajaran kivisoft flipbook maker 

dinyatakan “Sangat Layak” untuk dilanjutkan pada prosedur penelitian 

selanjutnya. 

Berikut grafik nilai rata-rata hasil validasi awal dan validasi akhir yang 

diperoleh dari validator . 



 

 
 

Grafik 4.1 Nilai presentase hasil validasi awal dan akhir oleh  

ahli media 

 

Grafik 4.2 Nilai presentase hasil validasi awal dan akhir oleh  

ahli materi 

 

 

Pada uji validasi produk yang dilakukan kepada guru fiqih, di Mts 

Darul Ulum yang dilaksanakan 27 maret 2018 terdapat 3 aspek yaitu 

meliputi kualitas isi, tampilan media dan kualitas teknis. 

Pada aspek kualitas isi meliputi indikator isi materi sudah sesuai 

(lengkap), informasi flipbook memberikan pengetahuan baru, sajian materi 



 

 
 

dan flipbook menarik, contoh yang diberikan sesuai dengan fakta 

memperoleh presentase 95% (sangat layak) sehingga tidak ada revisi pada 

aspek tersebut. 

Pada aspek tampilan media meliputi indikator warna yang dipakai 

menarik, teks dan flipbook jelas, flipbook pada media membantu 

mengingat materi yang dipelajari memperoleh presentase 95% (sangat 

layak) sehingga tidak ada revisi pada aspek tersebut. 

Pada aspek kualitas teknis meliputi indikator media dapat 

digunakan dengan mudah, urutan penyampaian materi tersusun secara 

sistematis, flipbook pembelajaran sangat menarik, flipbook pembelajaran 

tidak membosankan memperoleh presentase 100% (sangat layak) sehingga 

pada aspek ini tidak ada yang harus direvisi. 

Berdasarkan presentase setiap aspek maka produk yang 

dikembangkan dinyatakan sangat layak untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran yang mendukung proses pembalajaran kemudian dapat 

dilanjutkan pada langkah penelitian selanjutnya. Respon positif diatas 

didukung pula dengan hasil rata-rata setiap indikator mendapatkan nilai 86 

sedangkan presentase aspek keseluruhan yang memperoleh 96% (sangat 

layak).  

Uji coba produk merupakan langkah ke enam pada prosedur 

penelitian dan pengembangan. Subjek uji coba prodak dilakukan pada 

siswa MTS Darul Ulum Tulang Bawang Barat di kelas VII A dengan 



 

 
 

jumlah siswa sebanyak 62 peserta didik. Berikut hasil dari uji coba produk 

pada peserta didik. 

Uji coba produk pada siswa menggunakan skala Guttman untuk 

mengetahui tanggapan-tanggapan atau mengukur suatu dari responden  

sikap yang terdapat pada produk yang sedang diteliti. Berikut hasil uji 

coba produk : 

Formula Koefisien reprodusibilitas 

 Kr  = 1- e/n 

 = 1-  92/744 

 = 0, 877 

Pada uji reprodusibilitas dalam perhitungan Kr = 0,877 dianggap 

baik. Dianggap baik jika skala nilai Kr ≤0,80 hasil dari perhitungan 

berdasarkan kualifikasi penilaian pembelajaran. 

Formula Koefisien Skalabilitas 

Ks =1- (e/p) 

 = 1- 92/744-643 

 = 0,91 



 

 
 

Dalam perhitungan koefisien skalabilitas jika nilai Ks <0,60  maka 

dilakukan revisi dengan hasil yang didapat dalam penelitian. Namun 

perhitungan Ks diatas menunjukan nilai 0,91 maka dianggap sangat baik 

Berdasarkan prsentase dalam setiap perhitungan baik dari validitas 

guru dan uji  reprodusibilitas serta skalabilitas prodak secara keseluruhan 

memiliki respon yang bersifat positif sehingga tidak ada perbaikan. 

Dengan demikian produk yang dikembangkan dinyatakan layak untuk 

digunakan sebagai media pembelajaran dan penelitian dianggap selesai.  

 

B. Pembahasan  

Dalam proses pengembangannya peneliti menggunakan metode Borg 

and Gall yang dilakukan dari tahap 1 sampai tahap 7. Berdasarkan 

permasalahan pada tahap analisis yang dijelasakan pada bab pertama 

diketahui bahwa dalam proses pembelajaran PAI khususnya masih belum di 

dukung dengan media pembelajaran yang membantu siswa dalam mengkaji 

materi yang telah diterima sesuai dengan karakteristik belajar masing-

masing individu. Maka peneliti mengmbangkan prodak berupa media 

pembelajaran berbasis kivisoft flipbook maker penentuan judul atau 

indikator disesuaikan dengan kompetensi berdasarkan silabus. 

Pemilihan media pembelajaran berbasis aplikasi sebagai pendukung 

kegiatan pembelajaran dikarenakan perkembangan zaman dan teknologi 

sehingga menyebabkan pembelajaran berbasis software, hal ini dikarenakan 



 

 
 

media pembelajaran berbasis software mampu menjelaskan materi dengan 

lebih menarik dan lebih detail. 

Setelah tahap analisis maka peneliti melakukan tahap selanjutnya yaitu 

tahap pengumpulan data yang bisa menunjukan dilapangan kurangnya 

penggunaan media pembelajaran yang bervariatif dan hanya terpaku pada 

media cetak sebagai media yang selalu dipakai pendidik untuk 

menyampaikan materi pembelajaran. Pada tahap pengumpulan data peneliti 

menggunakan tehnik wawancara dan dokumentasi sebagai tehnik 

pengumpulan data. Hasil wawancara dengan pendidik dan peserta didik 

menunjukan kurang nya penggunaan media berbasis software dan 

kurangnya pengembangan media pembelajaran khususnya media 

pembelajaran PAI. 

Tahap selanjutnya yang dilakukan peneliti yaitu tahap rancangan atau 

tahap desain produk pada tahap rancangan dilakukan perancangan aplikasi 

dan materi yang didapatkan dari tahap penelitian awal dan tahap analisis. 

Pada rancangan produk peneliti mengambil software kivisoft flipbook 

maker sebagai bahan pengembangan media pembelajaran. Rancangan 

produk awal yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



 

 
 

 

Gambar 4.6 : Rancangan materi dalam bentuk word 

 

Pada  gambar adalah rancangan materi dalam bentuk microsoft word 

dengan pengambilan kisi-kisi materi didapatkan peneliti dari silabus yang 

sudah menjadi pedoman pendidik untuk menyampaik kisi-kisi pembelajaran. 

Di dalam materi yang diambil peneliti sebagai contoh dari materi pembelajaran 

yaitu materi shalat pada kelas VII. Di dalam materi shalat terdapat shalat lima 

waktu, shalat berjamaah, shalat  jum‟at, shalat jama‟ dan qashar, serta shalat 

orang sakit. 

Setelah peneliti merancang materi dalam bentuk microsoft word 

selanjutnya pengubahan bentuk aplikasi microsoft word menjadi pdf, sebagai 

salah satu syarat pengubahan data untuk kemudian diubah kedalam aplikasi 

kivisoft flipbook maker. Berikut pengubahan pengubahan materi dalam pdf : 

 

 

 



 

 
 

 

 Gambar 4.7 : Pengubahan materi dalam pdf  

 Pengubahan materi dalam bentuk pdf yaitu berfungsi agar materi yang 

disusun dan telah dirancang ketika dimasukan kedalam aplikasi flipbook maker 

tidak ada yang berubah dan agar lebih mempermudah pengeskporan file. 

Selanjutnya penggunaan aplikasi kivisoft flipbook maker. Berikut pengubahan 

prodak kedalam aplikasi flipbook maker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 : Flipbook shalat 

 Rancangan terakhir yaitu mengekspor file pdf kedalam aplikasi kivisoft 

flipbook maker. Di dalam produk yang telah jadi file pdf telah menjadi flipbook 

pembelajaran yang dapat digunakan dengan mudah oleh pendidik ataupun 

peserta didik. 

Identitias produk 

Nama produk : Flipbook Shalat 

Aplikasi  : Kivisoft flipbook maker 

Jenis aplikasi : 4.20 

Materi   : Shalat 

Kelas pembelajaran : kelas VII 



 

 
 

Jenis media  : Flipbook pembelajaran 

Ukuran media : 9, 62 MB 

 Setelah rancangan prodak media pembelajaran flipbook shalat maka tahap 

selanjutnya adalah validasi prodak. Validasi dilakukan oleh peneliti kepada 

dosen validator yang berjumalah 6 validator. 3 validator untuk ahli materi dan 3 

validator untuk ahli media. Data penilaian hasi validasi media  tersaji dalam 

tabel 4.1, sedangkan data penilaian hasil validasi materi tersaji dalam tabel 4.2. 

Produk media yang sudah divalidasi selanjutnya direvisi sesuai dengn saran dan 

masukan ahli saat proses validasi. Data saran dan masukan dari para ahli media 

tersaji dalam tabel 4.3 sedangkan data saran dan masukan dari ahli materi tersaji 

dalam tabel 4.5. 

 Pada tahap selanjutnya setelah media pembelajaran flipbook shalat selesai 

revisi kemudian dilakukan tahap uji coba penggunaan media pembelajaran di 

dalam kelas, yang bertujuan untuk mengetahui respon guru serta siswa terhadap 

media pembelajaran flipbook shalat yang dikembangkan. Tahap uji coba 

dilaksanakan di MTS Darul Ulum Tulang Bawang Barat. Uji coba dilakukan 

dengan cara penggunaan media peneliti melakukan penelitian terhadap 

penggunaan media tersebut. Tahap awal guru melakukan validasi terhadap 

media pembelajaran dengan melihat dan menganalisi hasil media flipbook shalat 

yang diberikan oleh peneliti. Selanjutnya guru diberi angket validasi guru untuk 

menilai kualitas isi, tampilan media, dan kualitas teknis media pembelajaran 

tersebut. Sedangkan tahap pada peserta didik peneliti melakukan observasi 



 

 
 

secara langsung bagaimana penggunaan media pembelajaran pada peserta didik, 

setelah peneliti memberikan angket respon peserta didik untuk menilai 

penggunaan media di dalam kelas. 

 Media pembelajaran flipbook shalat yang telah melalui tahap uji coba 

didalam kelas lalu direvisi kembali berdasarkan saran guru ataupun siswa hasil 

akhir dari penelitian ini adalah produk media pembelajaran PAI flipbook shalat 

berbasisi kivisoft flipbook maker untuk pembelajaran MTS di kelas VII. Produk 

media pembelajaran dikemas dal CD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: 

Pengembangan media pembelajaran PAI berbasis kivisoft flipbook 

maker pada materi shalat kelas VII. Presentase pada masing-masing 

penelitian yaitu hasil validasi media  84 % , valiasi ahli materi 88,6%, 

validasi guru PAI  96%, serta pada pengujian validitas  dengan koefisien 

reprodabilitas 0,877 dan koefisien skalabilitas 0,91 

Media pembelajaran PAI berbasis kivisoft flipbook maker dapat 

menambah variasi media pembelajaran untuk berbagai jenis mata 

pelajaran. Sesuai dengan data validasi ahli validator dan guru. Media 

pembelajaran flipbook shalat adalah media pembelajaran yang 

mempermudah belajar mandiri pada peserta didik. Serta berdasarkan saran 

dan komentar yang diberikan dari ahli validator media ataupun materi 

dapat dikembangkan kembali agar media pembelajaran lebih menarik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diajukan 

saran-saran sebagai berikut : 



 

 
 

1. Bagi Guru 

a. Sebaiknya pada proses pembelajaran menggunakan media kivisoft 

flipbook maker 

b. Sebaiknya dalam pemilihan media harus mendukung pada materi 

yang disampaikan  

2. Bagi Siswa 

Sebaiknya dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

kivisoft flipbook maker. 

 

 

 



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

C. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan penelitian dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Pengembangan media pembelajaran PAI berbasis kivisoft flipbook 

maker pada materi shalat kelas VII. Presentase pada masing-masing 

penelitian yaitu hasil validasi media  84 % , valiasi ahli materi 88,6%, 

validasi guru PAI  96%, serta pada pengujian validitas  dengan 

koefisien reprodabilitas 0,120 dan koefisien skalabilitas 1 

2. Media pembelajaran PAI berbasis kivisoft flipbook maker dapat 

menambah variasi media pembelajaran untuk berbagai jenis mata 

pelajaran. 

3. Media pembelajaran kivisoft flipbook maker  adalah media 

pembelajaran yang mempermudah belajar mandiri. 



 

 
 

D. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diajukan 

saran-saran sebagai berikut : 

3. Bagi Guru 

c. Sebaiknya pada proses pembelajaran menggunakan media kivisoft 

flipbook maker 

d. Sebaiknya dalam pemilihan media harus mendukung pada materi 

yang disampaikan  

4. Bagi Siswa 

Sebaiknya dalam proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran 

kivisoft flipbook maker. 

 



 

 
 

Data Nama Siswa Kelas VII A 

No Nama Siswa 
1 ABDILLAH RIZAL MUBAROK 
2 AFIFAH THOHIROH 
3 ALYA SHOFARIYAH 
4 AMAR MA'RUF 
5 ANNISA MUKAROMAH 
6 ARAHMATI IN-YU AIHANI 
7 AULIYA SAFAR 
8 AZIZ YASIDI 
9 CITRA YOGI MARTIANA 
10 ERLA ARIFIANISSA 
11 ERLI ARIFIANNISSA 
12 HANIA DWI RAHMA 
13 HASNA NADA NABILA 
14 HENDRA KURNIAWAN 
15 HENDY GALIH SAPUTRA 
16 LAELA DEVITASARI 
17 LULU MUTOHHAROH 
18 LUTFIA NUR AZIZAH 
19 MIFTAHUL AHYAR AF 
20 MIFTAHUL HUDA 
21 MUHAMMAD HAFIDZ ALFARUQ 
22 MUHAMMAD NURULLOH 
23 MUHAMMAD RAUF 
24 MUHAMMAD SYAFI'I 
25 MUHAMMAD UMNI 
26 QORIANA IRSYADHI 
27 RAYHAN UMAR PRATAMA 
28 RIZKY DIRGA MAULANA 
29 ROIHANUL KAMAL 
30 SEPTI SETYA NINGSIH 
31 SUKMA WAHYU WIDODO 
32 SUSI EKA SAPUTRI 
33 YULIA SARI 
34 ZAHRA PUTRI AMALIA 
35 WANDA AZIZATUL ALWIYAH 

 

 



 

 
 

Data Nama Siswa Kelas VII B 

 

 

 

No Nama Siswa 

1 Andranathaniela Ayu Adelia 

2 Atika Adi Pratiwi 

3 ATRIA FIKA 

4 AULIA IKA PUTRI ZAHROH 

5 DESI WULANDARI 

6 DINNA KHOLIFATUL MUYASSAROH 

7 DWI JUNIATI 

8 DWI OKTAVIANTI 

9 FADILLAH HANAFIA 

10 FELA SOFIA ANGGRAIENI 

11 FINA FITRIANA 

12 HANIFAH SUFI KURBANA 

13 HESTI MULIA SARI 

14 IKA NOVALIA 

15 ISTIKOMAH MAYA RAMADANI 

16 IYANGGI ZAHRA NUR FADILAH 

17 KHOIRIAH ADEA PUTRI 

18 KUSVIANA TA`ATI 

19 LABIBAH SAHLAH HANAN 

20 LAILATUL BADRIYAH 

21 LAILI RAMADHANI PUTRI 

22 Nisya Artami 

23 NUR KHOTIMAH 

24 OKTAVIANI SHAFIAH 

25 REVI RAHAYU 

26 RIA RAHMAWATI 

27 RISMA PRASETYA 

28 RISZKA IGUSTI 

29 SETIA MELYANI 

30 SITI KHUZAEMAH 

31 TISA NUR HASANAH 

31 UMILIA NUR LITA 

33 WISMA EMILIAN PUTRI 

34 ZITA ANJALI 


