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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Tahap Analisis (Analysis) 

a. Hasil Analisis Kebutuhan 

Hasil analisis kebutuhan yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

menghasilkan media pembelajaran fisika dalam bentuk flipbook berbasis literasi 

Islam dengan 3d pageflip professional sebagai media pembelajaran pada materi 

dinamika partikel jenjang sekolah menengah atas. Penelitian dan pengembangan 

dilakukan diempat sekolah, yaitu SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah 

Putri Lampung, SMA Islam Terpadu (IT) Nurul Falah Bandar Lampung dan MA 

Darul Huffazh Lampung kelas X. Peneliti menggunakan model penelitian dan 

pengembangan ADDIE (analysis, design, development, implementation, dan 

evaluation). Adapun langkah-langkah dalam mengembangkan produk yang 

dikembangkan oleh peneliti dapat dijelaskan dengan langkah-langkah berikut.  

Tahap analisis dilakukan penelitian pendahuluan yaitu observasi dan 

wawancara terhadap guru. Penelitian pendahuluan ini meliputi observasi kegiatan 

pada saat proses belajar mengajar, penggunaan media pembelajaran, wawancara 

terhadap guru pengampu mata pelajaran fisika, kepala sekolah, wakil kurikulum, 

serta penyebaran angket ke guru dan peserta didik. Tujuan pendahuluan ini yaitu 
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memperoleh data aspek analisa kebutuhan. Aspek analisa kebutuhan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

1)  Analisa Kurikulum 

 Kurikulum yang diterapkan di SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah 

Putri Lampung, SMA Islam Terpadu (IT) Nurul Falah Bandar Lampung dan MA 

Darul Huffazh Lampung menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut 

khususnya mata pelajaran fisika materi dinamika partikel memuat kompetensi 

dasar yang harus dicapai. Kompetensi tersebut terangkum dalam silabus mata 

pelajaran fisika materi dinamika partikel SMA kelas X.  

2)  Analisa Media Pembelajaran 

 Analisa media pembelajaran yang digunakan bertujuan untuk mengetahui 

media pembelajaran seperti apa yang diterapkan sebelumnya di mata pelajaran 

Fisika. Data yang diperoleh dalam analisa media pembelajaran yang digunakan 

yaitu: 

a) Pada saat pembelajara fisika di SMA Persada Bandar Lampung, MA  

Diniyyah Putri Lampung, dan SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung guru 

masih menggunakan media cetak seperti buku dan media media elektronik 

yang sudah digunakan yaitu hanya powerpoint saja dengan menggunakan 

LCD dan di ketiga sekolah tersebut belum pernah dikembangkan media 

pembelajaran seperti flipbook berbasis literasi Islam dalam pembelajaran 

fisika. Serta di ketiga sekolah tersebut dalam penyampaian pelajaran 
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terutama bidang agama Islam belum maksimal dikarenakan keterbatasan 

waktu. 

b) Media tersebut tidak bersifat interaktif (tidak memerlukan interaksi dari 

peserta didik terhadap media pembelajaran) sehingga menjadikan peserta 

didik cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

c) Apabila peserta didik ingin mengulang bagian materi fisika yang kurang 

jelas, peserta didik sedikit kesulitan karena buku cetak yang digunakan 

memiliki tampilan yang kurang menarik dan membosankan sehingga 

peserta didik malas untuk membuka buku kembali dan mempelajari materi 

yang belum dipahami dengan jelas. Selain itu dalam penyampaian materi 

fisika guru jarang mengaitkan materi fisika ke dalam nilai-nilai Islami 

sehingga peserta didik hanya mendapatkan materi fisika saja. 

Berdasarkan data pengamatan media pembelajaran yang digunakan guru 

pengampu tersebut maka diperoleh bahwa media yang digunakan guru dalam 

menyampaikan materi kurang optimal padahal sudah didukung sarana 

penyampaian yang cukup memadai (LCD/proyektor, komputer). Wawancara 

juga dilakukan dengan wakil kurikulum dan kepala sekolah. Dari wawancara 

ini diperoleh informasi bahwa di sekolah sudah menerapkan pendidikan 

karakter dan penyampaian nilai-nilai Islam, namun kurang maksimal. Sebagian 

besar peserta didik beranggapan materi-materi pembelajaran fisika itu susah 

dan media yang digunakan tidak menarik. Hal ini menyebabkan peserta didik 

malas untuk belajar. Selain itu, sebagian besar peserta didik juga malas 
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mengerjakan latihan atau pekerjaan rumah (PR) yang diberikan guru dan 

kalaupun dikerjakan, itu bukanlah hasil kerja peserta didik sendiri, akan tetapi 

diperoleh dengan cara mencontek hasil pekerjaan peserta didik lainnya. Hal-hal 

seperti ini jelas menunjukkan perilaku dan pribadi peserta didik yang tidak baik 

untuk berkembang pada diri peserta didik. Oleh karena itu dibutuhkan media 

pembelajaran yang bukan hanya memuat konten fisika tetapi juga tentang nilai-

nilai karakter peserta didik dengan memuat pendidikan karakter dan nilai-nilai 

Islam yang dilengkapi dengan berbagai menu yang interaktif. 

Maka peneliti mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk flipbook 

yang berbasis literasi Islam dimana flipbook tersebut dikemas dengan tampilan 

yang interaktif yang di dalamnya disertai dengan penjelasan tentang keindahan 

Islam dan fisika jika dibuat dengan satu kesatuan. Jadi didalam flipbook 

tersebut bukan hanya materi fisika tetapi juga terdapat nilai-nilai Islam yaitu 

terdapat nilai tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Selain itu peneliti 

mengembangkan flipbook tersebut adalah bersifat interaktif yang menggunakan 

aplikasi 3d pageflip professional berisi navigasi-navigasi yang menuntut 

peserta didik aktif dalam berjalannya materi di dalam media tersebut. Dengan 

dukungan teks, gambar, suara, video, animasi dan memiliki efek 3D yang 

membantu serta menimbulkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

disajikan. Berdasarkan hasil analisis tersebut lalu peneliti  mengembangkan 

flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional pada materi 

dinamika partikel sebagai sarana media belajar peserta  didik yang menarik dan 



86 
 

menambah antusias dalam pembelajaran fisika serta memberikan pelajaran 

Islam yang membuat peserta didik lebih meningkatkan keimannya kepada 

Allah SWT. 

 

2. Tahap Perancangan (Design) 

  Setelah dilakukan analisis kebutuhan selanjutnya adalah tahap perancangan 

pengembangan media. Spesifikasi media yang dikembangkan adalah dalam bentuk 

flipbook yang dapat membantu guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Berikut adalah perencanaan pengembangan flipbook sebagai media pembelajaran 

fisika yang dikembangkan:  

a. Membuat cover yang menarik dengan menggunakan corel draw X7.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Desain cover dengan corel draw x7 

b. Membuat konsep materi dinamika partikel di microsoft word dan sesuai  

dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam silabus. 
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Gambar 4.2 Konsep materi bentuk microsoft word 

c. Mengaitkan materi dinamika partikel dengan literasi Islam dan di dalam 

flipbook nya mencangkup tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. 

d. Menentukan gambar yang menarik sebagai pendukung  pembelajaran. 

e. Mengemas materi pembelajaran kemudian mengubah dalam format pdf. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Mengubah format file menjadi bentuk pdf. 
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f. Mengedit video menggunakan movie maker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Mengedit video dengan movie maker 

g. Mengubah format video, musik, animasi, dan lainnya dengan format factory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Mengubah format menggunakan format factoy 



 

h. Membuat soal evaluasi

aplikasi wondershare quiz creator

 

 

 

 

 

i. Membuka aplikasi 

dinamika partikel berbasis literasi Islam dalam bentuk pdf ke aplikasi tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Membuat soal evaluasi, soal uji kompetensi dan soal refleksi diri 

wondershare quiz creator dan ispring 7. 

Gambar 4.6 Membuat soal evaluasi 

Membuka aplikasi 3d pageflip professional, kemudian memasukkan materi 

partikel berbasis literasi Islam dalam bentuk pdf ke aplikasi tersebut.

Gambar 4.7 import pdf materi dinamika partikel

89 

 menggunakan 

, kemudian memasukkan materi 

partikel berbasis literasi Islam dalam bentuk pdf ke aplikasi tersebut. 

pdf materi dinamika partikel 
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j. Tampilan awal setelah melakukan import pdf ke aplikasi 3d pageflip 

professional. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Tampilan setelah di import ke 
 3d pageflip professional 

 
k. Melakukan pengeditan sesuai kebutuhan dan menentukan navigasi yang 

sesuai dengan materi dinamika partikel dan aplikasi 3d pageflip professional 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Proses pengeditan dengan 

 navigasi/vitur yang ada. 
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l. Properties, kotak untuk menampilkan pengaturan dari gambar, video, audio, 

animasi, flash dan lainnya. Properties akan muncul bila sudah ada object yang 

di import/dipilih. Bila proses mengedit sudah selesai, klik tanda silang         

pada bagian pojok kanan atas dibawah close jendela. 

m. Menyisipkan gambar  dan animasi yang berhubungan dengan materi. 

n. Menyisipkan suara, animasi, simulasi dan video pembelajaran di pemetaan 

materi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Menyisipkan sparkol video scribe 

o. Menentukan efek 3D  yang menjadi acuan pengembangan materi. 

p. Setelah proses mengedit selesai kemudian klik Apply Change. 

q. Save project dapat dilakukan dengan mengklik tombol “Save” pada menu 

“files” atau dengan tombol ctrl + s. 

r.  Publish, klik pada tombol convert to 3D book di sebelah kanan tombol apply 

change. 

 



 

Hasil dari project

exe, dan 3DP. Untuk menghasilkan 

diakses melalui android, 

pengembangan ini peneliti publish 

Tabel 4.1 Tampilan 

No 

1  

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

 

3  

 

 

 

project yang dibuat bisa dipublish ke dalam format f

. Untuk menghasilkan handout berbasis multimedia yang dapat 

diakses melalui android, publish dengan format 3DP. Dalam penelitian 

pengembangan ini peneliti publish flipbook ke dalam format flash/html.

Tampilan Desain Awal Flipbook Berbasis Literasi Islam dengan 
3d Pageflip Professional 

Tampilan Flipbook Keterangan

Proses Editing 
flipbook
pageflip 
professional

Tampilan halaman 
cover depan
 

Tampilan dengan 
efek 3d
sphere

92 

flash/html, zip, 

berbasis multimedia yang dapat 

Dalam penelitian 

flash/html. 

Berbasis Literasi Islam dengan 

Keterangan 

Proses Editing 
flipbook dengan 3d 
pageflip 
professional 

Tampilan halaman 
cover depan 

Tampilan dengan 
3d image 

sphere 
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4  

 

 

 

 

 

Photo slideshow 

 

5  

 

 

 

 

 

 

Tampilan dengan 
360 degree produk 
present 

6  

 

 

 

 

 

Tampilan flipbook 
pengantar materi 

7  

 

 

 

 

Slide flipbook 
ketika di 
perbesar/zoom 
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8  

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan slide 
flipbook yan 
disertai dengan 
penjelasan literasi 
Islam 

 

9  

 

 

 

 

 

 

Show video 3d 
space 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio berupa 
suara ayat suci Al-
Qur’an 
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11  

 

 

 

 

 

 

Tampilan cover 
belakang 

 

 

3. Tahap Pengembangan (Development) 

a. Validasi Flipbook  

    Setelah produk telah berhasil dirancang langkah selanjutnya adalah tahap 

pengembangan. Pada tahap pengembangan peneliti melakukan uji kelayakan 

media dengan cara  validasi produk. Validasi produk dilakukan setelah pembuatan 

produk awal. Validasi dilakukan oleh 9 ahli, yang terdiri dari 2 ahli materi, 2 ahli 

media, dan 5 ahli agama. Kriteria dalam penentuan subyek ahli, yaitu: (1)  

Berpengalaman dibidangnya, (2) Berpendidikan minimal S2 atau sedang 

menempuh pendidikan S2. Adapun hasil validasi ahli materi, ahli media dan ahli 

agama sebagai berikut: 

1. Validasi Ahli Materi 

 Penilaian ahli materi pada media flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d 

pageflip professional pada materi dinamika partikel dapat di lihat dalam tabel 4.2 

berikut. Selengkapnya dapat di lihat pada lampiran 2 halaman 316. 
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Tabel  4.2 Hasil Penilaian Validasi Ahli Materi 

No  

Aspek Penilaian Persentase 

Kelayakan Awal 

Persentase Kelayakan 

Setelah Revisi 

1 Kualitas Isi Materi 89 % 96 % 

2 Aspek Kebahasaan 84 % 86 % 

3 Keterlaksanaan Materi 85 % 95 % 

4 
Tampilan Visual Pada 
Materi 

83 % 100 % 

5 Kemanfaatan  85 % 100 % 

Rata-rata 85 % 95 % 

  

Berdasarkan tabel 4.2 penilaian oleh validasi ahli materi diatas dapat diketahui 

pada aspek 1 tentang aspek kualitas isi materi mendapatkan persentase kelayakan 

penilaian awal sebesar 89%. Pada aspek 2 tentang kebahasaan mendapatkan 

persentase kelayakan sebesar 84%. Pada aspek 3 tentang keterlaksanaan materi 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 85%. Pada aspek 4 tentang tampilan 

visual pada materi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 83% dan pada aspek 

5 tentang kemanfaatan yaitu mendapatkan persentase kelayakan sebesar 85%. 

Rata-rata penilaian validator ahli materi yaitu dengan persentase kelayakan sebesar 

85% kriteria sangat layak. Selanjutnya untuk penilaian oleh ahli materi setelah di 

revisi yaitu pada aspek 1 kualitas isi materi mendapatkan persentase sebesar 96%. 

Pada aspek 2 kebahasaan mendapatkan persentase kelayakan sebesar 86%. Pada 

aspek 3 tentang keterlaksanaan materi mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

95%. Pada aspek 4 tentang tampilan visual pada materi mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 100% dan pada aspek 5 tentang kemanfaatan yaitu 



97 
 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 100%. Rata-rata penilaian validator 

ahli materi pada tahap revisi yaitu dengan persentase kelayakan sebesar 95%.  

Berdasarkan hasil penilaian ahli materi tersebut diketahui bahwa skor 

persentase kelayakannya yaitu dalam kategori sangat layak. Maka produk tersebut 

sudah dapat digunakan dalam jenjang SMA/MA kelas X khususnya pada materi 

dinamika partikel. Data dari analisis hasil penilaian validasi ahli materi dapat 

dilihat pada gambar grafik 4.11 berikut ini:  

 

                         

 

 

 

 

Gambar 4.11 Grafik Persentase Penilaian Ahli Materi 

2. Validasi Ahli Media  

Penilaian ahli media produk media flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d 

pageflip professional dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut. Selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 2 halaman 318. 
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Tabel 4.3 Hasil Penilaian Validasi Ahli Media 

No  

Aspek Penilaian Persentase 
Kelayakan Awal 

Persentase 
Kelayakan Setelah 

Revisi 

1 Tampilan Media 87 % 89 % 

2 Aspek Suara 78 % 90 % 

3 Kemenarikan Media 86 % 88 % 

4 Kemudahan Penggunaan 83 % 92 % 

Rata-rata 83 % 90 % 

    

Berdasarkan tabel 4.3 penilaian oleh ahli media diatas dapat diketahui bahwa 

pada aspek 1 tentang tampilan media mendapatkan persentase kelayakan awal sebesar 

87%. Pada aspek 2 tentang aspek suara mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

78%. Pada aspek 3 tentang  kemenarikan media mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 86%, pada aspek 4 tentang kemudahan penggunaan mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 83%. Rata-rata penilaian validator ahli media yaitu dengan 

persentase kelayakan awal sebesar 83%. Selanjutnya untuk penilaian oleh ahli media 

setelah di revisi yaitu pada aspek 1 tentang tampilan media mendapatkan persentase 

sebesar 89%. Pada  aspek 2 tentang aspek suara mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 90%. Pada aspek 3 tentang kemenarikan media mendapatkan persentase 

kelayakan sebesar 88% dan pada aspek 4 tentang kemudahan penggunaan 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 92%. Rata-rata penilaian validator ahli 

media pada tahap revisi yaitu dengan persentase kelayakan sebesar 90%. Data dari 

analisis hasil penilaian validasi ahli media dapat dilihat pada gambar grafik 4.12 

berikut ini:  
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  Gambar 4.12 Grafik Persentase Penilaian Ahli Media 

3. Validasi Ahli Agama 

Penilaian ahli agama produk media flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d 

pageflip professional dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut. Selengkapnya dapat di 

lihat pada lampiran 2 halaman 321. 

Tabel 4.4 Hasil Penilaian Validasi Ahli Agama 

No  Aspek Penilaian Persentase Kelayakan  

1 Kualitas Isi 93 % 

2 Ketepatan Cakupan 86 % 

3 Kesesuaian Ayat Al-Qur’an 87 % 

4 Tauhid Uluhiyah 91 % 

5 Tauhid Rububiyah 91 % 

6 Bahasa 90 % 

Rata-rata 90 % 
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           Berdasarkan tabel 4.4 penilaian oleh ahli agama diatas dapat diketahui pada 

aspek 1 tentang kualitas isi mendapatkan persentase  kelayakan sebesar 93%. Pada 

aspek 2 tentang ketepatan cakupan mendapatkan pesentase sebesar 86%. Pada aspek 

3 tentang kesesuaian ayat Al-Qur’an mendapatkan persentase kelayakan sebesar 87%, 

pada aspek 4 tentang tauhid uluhiyah mendapatkan persentase kelayakan sebesar 

91%. Pada aspek 5 tentang tauhid rububiyah mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 91% dan pada aspek 6 tentang bahasa mendapatkan persentase kelayakan 

sebesar 90%. Rata-rata penilaian validator ahli agama yaitu dengan persentase 

kelayakan sebesar 90%. Data dari analisis hasil penilaian validasi ahli agama dapat 

dilihat pada gambar 4.13 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Grafik Persentase Penilaian Ahli Agama. 

4. Hasil Revisi Media Flipbook 

Setelah validasi produk selesai dilakukan oleh validator ahli materi, ahli media 

dan ahli agama maka didapat saran dari pada validator. Kemudian saran yang 
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diberikan dijadikan masukan untuk merevisi desain produk awal. Hasil revisi 

desain dapat dijadikan sebagai berikut: 

1. Hasil Validasi Ahli Materi 

Hasil validasi ahli materi pada pengembangan media flipbook berbasis literasi 

Islam dengan 3d pageflip professional pada materi dinamika partikel untuk 

SMA/MA kelas X diperoleh kritik dan saran untuk memperoleh media 

pembelajaran berupa flipbook yang baik, adapun kritik dan saran sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Kritik dan Saran Ahli Materi 

NO Validator Kritik dan Saran Perbaikan 
1 Ajo Dian Yusandika, 

M.Sc. 
Untuk penulisan 
harus sesuai EYD. 
 

Sudah diperbaiki pada 
bagian penulisan dan 
sudah sesuai dengan 
EYD. 

  Untuk gambar 
tambahkan judul 
dan sumber 
gambar. 

Gambar sudah 
ditambahkan judul dan 
sumber gambar sesuai 
saran validator. 

  Perbaiki materi 
pada bagian 
penerapan hukum 
Newton. 

Sudah diperbaiki untuk 
materi penerapan 
hukum Newton. 

2 Sri Latifah, M.Sc. Produk sudah 
bagus, dicek 
kembali kesesuaian 
ayat-ayat Al-
Qur’annya. 

Sudah di cek 
kesesuaian ayat Al-
Qur’annya. 

  Revisi sesuai saran 
validasi 

Sudah di revisi sesuai 
saran validator. 

 

2. Hasil Validasi Media 

Hasil validasi ahli media pada pengembangan flipbook berbasis literasi Islam 

dengan 3d pageflip professional pada materi dinamika partikel untuk SMA/MA 
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kelas X diperoleh kritik dan saran untuk memperoleh media flipbook yang baik, 

adapun kritik dan saran adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Kritik dan Saran Ahli Media 

NO Validator Kritik dan Saran Perbaikan 
1 Dr. Yuberti, M.Pd. Secara keseluruhan 

produk berupa 
media 
pembelajaran 
flipbook layak 
digunakan pada 
jenjang SMA/MA 
dengan revisi 
cukup sederhana. 

Produk sudah di 
perbaiki/revisi sesuai 
saran validator dan 
sudah diterapkan di 
jenjang SMA/MA. 

2 Irwandani, M.Pd. Tombol musik dan 
kaitan dengan 
materi perbaiki,  

Tombol musik dan 
kaitan dengan materi 
sudah diperbaiki. 

  Pertimbangkan 
banyaknya materi 

Sudah dilakukan revisi 
sesuai saran validator 
tentang banyaknya 
materi. 

 

Berdasarkan saran dari validator media tersebut maka peneliti melakukan 

perbaikan sesuai dengan saran. Saran atau masukan dari validator tersebut sangat 

membantu salam pengembangan produk supaya mendapatkan hasil yang lebih 

baik dan bisa dipergunakandi jenjang SMA/MA.  

3. Hasil Validasi Ahli Agama 

Hasil validasi ahli media pada pengembangan flipbook berbasis literasi Islam 

dengan 3d pageflip professional pada materi dinamika partikel untuk SMA/MA 

kelas X diperoleh kritik dan saran untuk memperoleh media flipbook yang baik, 

adapun kritik dan saran adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Kritik dan Saran Ahli Agama 

NO Validator Kritik dan Saran Perbaikan 

1 Dr. Jamal Fakhri, M.Ag Jenis huruf Arab 
yang digunakan 
agar diseragamkan. 

Sudah diseragamkan 
untuk jenis huruf arab. 

Teks ayat Al-
Qur’an pada page 
24 agar diperbaiki 
karena terbalik 
tulisannya.  

Sudah diperbaiki teks 
ayat Al-Qur’annya. 

Page 36-37 posisi 
terjemah 
mendahului ayat 
sebaiknya perbaiki. 

Sudah dilakukan 
revisi sesuai saran 
validator tentang 
posisi terjemah ayat 
Al-Qur’an. 

Ayat yang 
digunakan pada 
page 36-37 kurang 
relevan, mungkin 
yang lebih relevan 
ayat pada surat 
Yasin ayat 38-39 

Sudah dilakukan 
perbaikan sesuai saran 
validator. 

2 Dr.Ahmad Isnaeni,M.A. Perlu penjabaran 
lebih luas terkait 
kefisikaannya. 

Sudah diperbaiki dan 
sudah dijabarkan lebih 
luas tentang materi 
fisika nya. 

Perlu editing 
kalimat dan model 
penulisan terjemah. 

Sudah dilakukan 
pengeditan sesuai 
dengan saran 
validator. 

3 Drs. Yosep Aspat 
Alamsyah, M.Ag. 

Flipbook sudah 
layak digunakan di 
jenjang SMA/MA 
khususnya materi 
dinamika partikel. 

Sudah diterapkan 
pada materi dinamika 
kelas X SMA/MA. 

4 Heru Juabdin Sada, 
M.Pd.I. 

Perbaiki tentang 
literasi Islam nya 
tentang pribadi 
yang bersyukur 
dengan kaitannya 
pada gaya gravitasi, 

Sudah diperbaiki 
sesuai dengan saran. 
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cari penjelasan 
yang lebih tepat. 

5 Agus Faisal Asya, M.Pd.I Flipbook sudah 
layak digunakan di 
jenjang SMA/MA 

Sudah diterapkan 
pada materi dinamika 
kelas X SMA/MA. 

 

Berdasarkan kritik dan saran yang diberikan oleh para validator terhadap 

flipbook berbasis literasi Islam, peneliti melakukan revisi untuk memperbaiki 

kekurangan yang terdapat pada flipbook berbasis literasi Islam. Sehingga 

menghasilkan media flipbook yang lebih baik. 

4. Tahap Implementasi Media (Implementation) 

Setelah produk divalidasi kemudian revisi dan dinyatakan sangat layak oleh 

ketiga ahli maka produk berupa flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip 

professional tersebut di uji coba ke empat sekolah yaitu ke SMA Persada Bandar 

Lampung, MA Diniyyah Putri Lampung, SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung, 

dan MA Darul Huffazh Lampung.  

Uji coba produk ini dilakukan dengan tiga tahapan, yakni uji telaah pakar, uji 

coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. Uji coba dilakukan pada saat proses 

pembelajaran berlangsung, setelah melakukan pembelajaran dengan menggunakan 

flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional pada materi 

dinamika partikel untuk SMA/MA kelas X peserta didik diminta untuk mengisi 

angket respon/tanggapan. Hasil yang didapat dari uji coba tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Uji Telaah Pakar 

Uji telaah pakar dilakukan dengan empat guru yang mengajar mata pelajaran 

fisika di SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah Putri Lampung, SMA IT 

Nurul Falah Bandar Lampung, dan MA Darul Huffazh Lampung. Hasil 

rekapitulasi angket uji telaah pakar dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 4.8 Persentase Hasil Rekapitulasi Uji Telaah Pakar 

No Aspek Penilaian Persentase Kemenarikan 
1 Tampilan media  88% 
2 Penggunaan Flipbook 90% 
3 Petunjuk Penggunaan Flipbook 75% 
4 Kesesuaian gambar, animasi, audio. 91% 
5 Kesesuaian Konsep 90% 
6 Penggunaan bahasa dalam materi 85% 
7 Penyampaian Materi 88% 

Rata-rata 87% 
 

Tabel 4.8 tersebut berisikan informasi rekapitulasi uji telaah pakar yang 

dilakukan kepada empat guru mata pelajaran fisika di empat sekolah. Hasil yang 

diperoleh dari uji telaah pakar yaitu pada aspek 1 tentang tampilan media 

memperoleh hasil persentase sebesar 88%. Pada aspek 2 tentang penggunaan 

flipbook memperoleh hasil persentase kemenarikan sebesar 90%, pada aspek 3 

tentang petunjuk penggunaan flipbook memperoleh persentase sebesar 75%. Pada 

aspek 4 tentang kesesuaian gambar, animasi, audio, video dan simulasi 

memperoleh persentase sebesar 91%, pada aspek 5 tentang kesesuaian konsep 

memperoleh hasil persentase sebesar 90%. Selanjutnya untuk aspek 6 tentang 

penggunaan bahasa  dalam uraian materi memperoleh hasil 85% dan pada aspek 
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7 tentang penyampaian materi memperoleh persentase sebesar 88%. Rata-rata 

penilaian uji telaah pakar oleh guru mata pelajaran fisika yaitu dengan persentase 

kemenarikan sebesar 87% dengan kriteria sangat menarik. Data dari analisis hasil 

penilaian Uji Telaah Pakar  dapat dilihat pada gambar 4.14 berikut ini. 

 

 

             

 

 

Gambar 4.14 Grafik Persentase Penilaian Uji Telaah Pakar 

b. Uji Coba Kelompok Kecil 

Uji kelompok kecil dilakukan dengan 40 peserta didik yang mempelajari mata 

pelajaran fisika di kelas X di MA Diniyyah Putri Lampung, SMA Persada 

Bandar Lampung, SMA Islam Terpadu (IT) Nurul Falah Bandar Lampung, dan 

MA Darul Huffazh Lampung. Uji coba kelompok kecil dilakukan untuk 

mengetahui respon peserta didik terhadap kemenarikan flipbook yang telah 

dikembangkan. Hasil persentase  rekapitulasi angket uji kelompok kecil dilihat 

pada tabel berikut. Selengkapnya dapat di lihat pada lampiran 2 halaman 330. 
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Tabel 4.9 Hasil Tanggapan Uji Coba Kelompok Kecil  
Peserta Didik Kelas X 

No 
Aspek Penilaian  Nilai Per Aspek Rata-rata Persentase 

Kemenarikan 

1 
Tampilan Media 518 86% 

2 
Penggunaan Flipbook 509 85% 

3 
Petunjuk Penggunaan 
Flipbook 

175 88% 

4 

Kesesuaian gambar, 
animasi, audio, video, 
simulasi 

673 84% 

5 Kesesuaian Konsep 156 78% 

6 
Penggunaan bahasa 
dalam uraian materi 

336 84% 

7 Penyampaian Materi 699 87% 

Jumlah 3066 592% 

Rata-rata 438 85% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok kecil yang dilakukan di peserta didik 

semester 2 kelas X dengan 40 peserta didik di SMA Persada Bandar Lampung, 

MA Diniyyah Putri Lampung, SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung, dan MA 

Darul Huffazh Lampung diketahui hasil persentase pada aspek 1 tentang 

tampilan media mendapatkan jumlah nilai total sebesar 518 dan persentase 

kemenarikan 86% dengan kriteria sangat menarik. Pada aspek 2 tentang 

penggunaan  flipbook mendapatkan jumlah nilai total sebesar 509 dan persentase 

kemenarikan 85% dengan kriteria sangat menarik. Pada aspek 3 tentang petunjuk 

penggunaan flipbook memperoleh jumlah nilai total sebesar 175 dan persentase 

sebesar 88%. Pada aspek 4 tentang kesesuaian gambar, animasi, audio,video dan 
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simulasi memperoleh jumlah nilai total sebesar 673 dan persentase sebesar 84%, 

pada aspek 5 tentang kesesuaian konsep memperoleh jumlah nilai total sebesar 

156 dan hasil persentase sebesar 78%. Aspek 6 tentang penggunaan bahasa  

dalam uraian materi memperoleh jumlah nilai total sebesar 336 dengan hasil 

persentase 84% dan pada aspek 7 tentang penyampaian materi memperoleh 

jumlah nilai total 699 dan persentase sebesar 87%. Rata-rata penilaian uji coba 

kelompok kecil kepada peserta didik kelas X yaitu dengan persentase 

kemenarikan sebesar 85% dengan kriteria sangat menarik. Data dari analisis hasil 

penilaian validasi ahli agama dapat dilihat pada gambar 4.15 berikut ini.  

 

               

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.15 Grafik Persentase Penilaian  
Uji Coba Kelompok Kecil Kelas X 

 
c. Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan ini diberikan kepada peserta didik semester 2 kelas X SMA 

Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah Putri Lampung, SMA IT Nurul Falah 
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Bandar Lampung, dan MA Darul Huffazh Lampung yang terdiri dari 112 peserta 

didik yang diambil dari masing-masing sekolah setiap sekolah terdiri 1 kelas. 

Prosedur uji coba lapangan sama seperti uji coba kelompok kecil yaitu dengan 

mengisi angket penilaian. Data hasil penyebaran angket disajikan dalam tabel 

4.10 berikut. Selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 331. 

Tabel 4.10 Hasil Tanggapan Uji Coba Lapangan Peserta Didik Kelas X 

No 
Aspek Penilaian  Nilai Per Aspek Rata-rata Persentase 

Kemenarikan 

1 
Tampilan Media 1456 88% 

2 
Penggunaan Flipbook 1435 87% 

3 
Petunjuk Penggunaan 
Flipbook 

443 81% 

4 

Kesesuaian gambar, 
animasi, audio, video, 
simulasi 

1915 87% 

5 Kesesuaian Konsep 498 91% 

6 
Penggunaan bahasa 
dalam uraian materi 

918 83% 

7 Penyampaian Materi 1893 86% 

Jumlah 8558 603% 

Rata-rata 1222 86% 

 

Berdasarkan hasil uji coba kelompok lapangan yang dilakukan di peserta didik 

semester 2 kelas X dengan 112 peserta didik di SMA Persada Bandar Lampung, MA 

Diniyyah Putri Lampung, SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung, dan MA Darul 

Huffazh Lampung diketahui hasil persentase pada aspek 1 tentang tampilan media 

mendapatkan jumlah nilai total sebesar 1456 dan persentase kemenarikan 88% 

dengan kriteria sangat menarik. Pada aspek 2 tentang penggunaan flipbook 
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mendapatkan jumlah nilai total sebesar 1435 dan persentase kemenarikan 87% 

dengan kriteria sangat menarik. Pada aspek 3 tentang petunjuk penggunaan flipbook 

memperoleh jumlah nilai total sebesar 443 dan persentase sebesar 81%. Pada aspek 4 

tentang kesesuaian gambar, animasi, audio,video dan simulasi memperoleh jumlah 

nilai total sebesar 1915 dan persentase sebesar 87%, pada aspek 5 tentang kesesuaian 

konsep memperoleh jumlah nilai total sebesar 498 dan hasil persentase sebesar 91%. 

Selanjutnya untuk aspek 6 tentang penggunaan bahasa dalam uraian materi 

memperoleh jumlah nilai total sebesar 918 dengan hasil persentase 83% dan pada 

aspek 7 tentang penyampaian materi memperoleh jumlah nilai total 1893 dan 

persentase sebesar 86%. Rata-rata penilaian uji coba kelompok lapangan kepada 

peserta didik kelas X yaitu dengan persentase kemenarikan sebesar 86% dengan 

kriteria sangat menarik. Data dari analisis hasil penilaian uji coba kelompok lapangan 

dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.16 Grafik Persentase Uji Coba 

Lapangan Peserta Didik Kelas X 
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5. Evaluation (Tahap Evaluasi) 

Setelah desain produk divalidasi oleh ahli materi, ahli media, dan ahli agama. 

Tahap selanjutnya adalah uji coba produk yaitu uji coba kelompok kecil yang 

dilakukan di 40 peserta didik di SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah 

Putri Lampung, dan SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung. Sedangkan uji coba 

lapangan dilakukan di 112 dari SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah 

Putri Lampung, SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung dan MA Darul Huffazh 

Lampung maka dapat diketahui kelemahan dari produk tersebut. Kelemahan 

tersebut, kemudian diperbaiki atau dilakukan tahap evaluasi untuk menghasilkan 

produk yang lebih baik lagi.  

Berdasarkan hasil perbaikan produk sesuai saran maka produk diujicobakan 

kembali, hasil uji coba produk yang telah diperbaiki, berdasarkan penelitian yang 

sudah dilakukan peneliti memperoleh  tanggapan dari guru maupun peserta didik 

yang mengatakan bahwa produk ini baik dan menarik, maka dapat dikatakan 

bahwa flipbook ini telah selesai dikembangkan sehingga menghasilkan produk 

akhir.  

6. Produk Akhir 

 Produk akhir dari penelitian pengembangan flipbook berbasis literasi Islam 

dengan 3d pageflip professional pada materi dinamika partikel kelas X SMA/MA 

yang dilakukan di empat tempat yaitu di SMA Persada Bandar Lampung, MA 

Diniyyah Putri Lampung, SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung, dan MA Darul 

Huffazh Lampung.  



 

Berdasarkan tahapan

flipbook ini mempunyai kualitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk 

peserta didik pada proses pembelajaran khususnya untuk peserta didik pada 

jenjang SMA/MA. Media 

professional menunjukkan bahwa materi dan latihan soal telah memenuhi kriteria 

sebagai media pembelajaran fisika yang mempunyai kategori sangat baik. 

ini adalah beberapa tempilan dari 

pageflip professional

coba telaah pakar, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan.

Tabel 4.11 Tampilan 

No 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, media 

ini mempunyai kualitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk 

peserta didik pada proses pembelajaran khususnya untuk peserta didik pada 

jenjang SMA/MA. Media flipbook berbasis literasi Islam dengan 

menunjukkan bahwa materi dan latihan soal telah memenuhi kriteria 

sebagai media pembelajaran fisika yang mempunyai kategori sangat baik. 

ini adalah beberapa tempilan dari flipbook berbasis literasi Islam 

pageflip professional setelah di validasi oleh ahli dan setelah diuji coba baik uji 

coba telaah pakar, uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan. 

Tampilan Akhir Flipbook Setelah Revisi Validasi dan Uj

Tampilan Flipbook Keterangan

Proses Editing 
flipbook
3d pageflip 
professional

Tampilan 
halaman cover 
depan
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penelitian ini, media 

ini mempunyai kualitas yang sangat baik dan layak digunakan untuk 

peserta didik pada proses pembelajaran khususnya untuk peserta didik pada 

berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip 

menunjukkan bahwa materi dan latihan soal telah memenuhi kriteria 

sebagai media pembelajaran fisika yang mempunyai kategori sangat baik. Berikut 

berbasis literasi Islam dengan 3d 

validasi oleh ahli dan setelah diuji coba baik uji 

Setelah Revisi Validasi dan Uji Coba 

Keterangan 

Proses Editing 
flipbook dengan 
3d pageflip 
professional 

Tampilan 
halaman cover 
depan 
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3  

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan dengan 
efek 3d image 
sphere 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo slideshow 
3d sphere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5  

 

 

 

 

 

 

Tombol Botton 
bentuk buku 
disertai dengan 
tombol musik 
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6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan dengan 
navigasi image 
botton  

7  

 

 

 

 

 

 

Tampilan 
gambar efek 360 
degree 

8  

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan 
flipbook 
pengantar materi 
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9  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide flipbook 
ketika di 
perbesar/zoom, 
penjelasan 
literasi Islam. 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan slide 
flipbook yang 
disertai dengan 
penjelasan 
literasi Islam 
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11  

 

 

 

 

 

Tampilan ayat 
suci Al-Qur’an 

 

12  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan literasi 
Islam pada 
hukum Newton 

13  

 

 

 

 

 

 

 

 

Show video 3d 
space 
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14  

 

 

 

 

 

 

 

Show video 3d 
space animation 

15  

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio berupa 
suara ayat suci 
Al-Qur’an 

16  

 

 

 

 

 

 

Tampilan video 3 
dimensi dengan 
video sparkol 
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17  

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan 
flipbook soal uji 
kompetensi 

18  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan soal 
evaluasi 1 

19  

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan soal 
evaluasi 2 
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20   

 

 

 

 

 

 

Tampilan soal 
refleksi 

21  

 

 

 

 

 

 

Tampilan cover 
belakang 

 

 

B. Pembahasan 

Tahapan awal yang dilakukan dalam perencanaan produk adalah melakukan 

observasi ke SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah Putri Lampung, SMA IT 

Nurul Falah Bandar Lampung di kelas X. Selanjutnya peneliti memberikan angket 

kepada guru dan peserta didik untuk mengetahui apa saja permasalahan selama 

belajar fisika dan media apa saja yang selama kegiatan pembelajaran fisika 

berlangsung digunakan oleh guru maupun peserta didik. Kemudian peneliti 

melakukan wawancara baik itu dengan guru, peserta didik maupun dengan kepala 
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sekolah. Hasil dari observasi, angket dan wawancara yang dilakukan peneliti tersebut 

kemudian melakukan analisis kebutuhan yang diketahui bahwa di SMA Persada 

Bandar Lampung, MA Diniyyah Putri Lampung, dan SMA IT Nurul Falah Bandar 

Lampung, sudah menggunakan kurikulum 2013. Kurikulum tersebut khususnya mata 

pelajaran fisika materi dinamika partikel memuat kompetensi dasar yang harus 

dicapai. Kompetensi tersebut terangkum dalam silabus mata pelajaran fisika materi 

dinamika partikel SMA kelas X.  

Selanjutnya guru masih menggunakan media cetak atau buku cetak dalam 

melakukan proses pembelajaran yang membutuhkan waktu yang cukup banyak, 

sehingga guru kurang memaksimalkan waktu dalam penyampaian materi yang 

berdampak ke peserta didik. Fasilitas yang ada di sekolah sebenarnya sangat 

memadai seperti tersedianya LCD/proyektor, komputer/laptop, dan ruang 

audiovisual/ ruang komputer yang dapat digunakan guru dalam penyampaian materi 

yang lebih efektif dan efisien kepada peserta didik serta dapat mengembangkan media 

pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. 

Setelah peneliti menganalisisnya pula di ketiga sekolah tersebut belum pernah 

dikembangkannya media pembelajaran seperti flipbook berbasis literasi Islam dengan 

3d paeflip professional. Guru hanya menggunakan media pembelajaran sesekali saja 

dan hanya berupa powerpoint. Kemudian berdasarkan wawancara pula pembelajaran 

agama Islam sangat kurang dalam penyampaiannya sehingga peserta didik tidak 

maksimal dalam mendapatkan pembelajaran fisika maupun agama Islam. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut lalu peneliti  mengembangkan flipbook berbasis 
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literasi Islam dengan 3d pageflip professional pada materi dinamika partikel sebagai 

sarana media belajar peserta didik yang menarik dan menambah antusias dalam 

pembelajaran fisika serta memberikan pelajaran Islam yang membuat peserta didik 

lebih meningkatkan keimannya kepada Allah SWT. 

Langkah Awal yang dilakukan dalam pembuatan media berupa flipbook berbasis 

literasi Islam dengan 3d pageflip professional, diantaranya adalah menentukan ide, 

menganalisa materi yang akan ditampilkan dengan berdasarkan pada silabus 

kurikulum 2013. Menentukan desain atau tampilan cover dari flipbook dengan desain 

yang menarik dan tidak membosankan, menentukan konten materi berupa materi 

yang dibuat di microsoft word dikaitkan dengan literasi Islam dengan berdasarkan 

konsep literasi Islam yaitu berupa tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Kemudian 

menentukan dan mendesain gambar dengan corel draw supaya tampilan lebih 

menarik dan jelas. Selanjutnya melakukan pengeditan video, animasi, dan simulasi 

dengan menggunakan format factory dan movie maker. Kemudian menentukan audio 

yang disamakan dengan ayat suci Al-Qur’an. Langkah selanjutnya yaitu mengubah 

format microsoft word ke dalam bentk pdf supaya memudahkan dalam membuat 

bentuk tiga dimensi. Setelah file sudah dalam bentuk pdf selanjutnya membuka 

aplikasi 3d pageflip professional yang sebelumnya sudah terinstal di komputer. 

Kemudian memasukkan file pdf ke aplikasi 3d dan mulai melakukan pengeditan 

supaya menjadi flipbook yang sempurna dan menarik. Produk tersebut diharapkan 

dapat digunakan guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan peserta didik 

dapat lebih mudah memahami konsep pembelajaran fisika dan agama dengan baik. 
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Produk yang telah dikembangkan kemudian divalidasi oleh beberapa ahli sebelum 

diuji cobakan di lapangan. Validasi dilakukan oleh 2 ahli materi, 2 ahli media dan 5 

ahli agama yang ahli di bidangnya. 

1. Validasi Produk Oleh Ahli Materi 

Pengembangan flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip 

professional pada materi dinamika partikel telah divalidasi kelayakannya oleh 

validator. Penilaian flipbook ini dilakukan oleh 2 dosen ahli materi yang 

mempunyai keahlian di bidang kefisikaan yaitu bapak Ajo Dian Yusandika M.Sc 

dan ibu Sri Latifah, M.Sc. Berdasarkan penilaian dan analisis dari kedua ahli 

materi terhadap pengembangan flipbook ini dinyatakan sudah layak. Perlu 

diketahui bahwa dalam tahap uji ahli materi ini telah dilakukan beberapa tahap 

perbaikan sehingga mendapatkan rata-rata nilai persentase sangat memuaskan. 

Hal tersebut karena telah sesuai dengan kritik dan saran dari validator. Perbaikan 

atau saran dari validator tersebut antara lain tentang perbaikan penulisan yang 

harus sesuai dengan EYD, penambahan judul gambar dengan jelas serta 

penyesuaian terhadap materi fisika dinamika partikel dengan ayat Al-Qur’an dan 

konsep literasi Islam nya. 

Hasil validasi oleh 2 ahli materi mencakup 5 aspek penilaian yaitu aspek 

kualitas isi materi, aspek kebahasaan, aspek keterlaksanaan materi, tampilan 

visual pada materi, dan aspek kemanfaatan. Sehingga berdasarkan hasil validasi 

dari kedua validator diperoleh persentase rata-rata yang sebelumnya 85% 

meningkat setelah di lakukan revisi sesuai saran validator produk sebesar 95%  
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dengan kriteria penilaian yang diperoleh adalah “sangat layak”. Hal tersebut 

sudah sesuai dengan kriteria interpretasi kelayakan yang menyatakan bahwa jika 

rata-rata presentase 81% sampai dengan 100% maka kriteria validasi 

kelayakannya adalah sangat layak. Berdasarkan hasil tersebut maka flipbook 

berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional sudah sesuai dengan 

materi pembelajaran dan layak digunakan dalam pembelajaran fisika. 

2. Validasi Produk Oleh Ahli Media  

Pengembangan flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip 

professional pada materi dinamika partikel, telah selesai divalidasi kelayakannya 

oleh validator. Penilaian flipbook ini dilakukan oleh 2 dosen ahli media yang 

mempunyai keahlian di bidang media pembelajaran yaitu ibu Dr. Yuberti, M.Pd 

dan bapak Irwandani, M.Pd. Berdasarkan penilaian dan analisis dari kedua ahli 

media terhadap pengembangan flipbook ini dinyatakan sudah layak. Perlu 

diketahui bahwa dalam tahap uji ahli media ini telah dilakukan beberapa tahap 

perbaikan sehingga mendapatkan rata-rata nilai persentase sangat memuaskan. Hal 

tersebut sudah sesuai dengan saran dari validator yaitu tentang mempertimbangkan 

banyaknya materi dalam penjelasan flipbooknya. Selanjutnya perbaikan tentang 

tombol musik dalam flipbook yang harus disesuaikan dengan konsep materi 

dinamika partikel dan konsep literasi Islam, sehingga dengan revisi tersebut 

diperoleh hasil flipbook yang layak digunakan pada jenjang SMA/MA dengan 

revisi yang cukup sederhana. Berdasarkan perbaikan tersebut membuat media 

flipbook lebih baik lagi dan sangat layak digunakan untuk jenjang SMA/MA. Rata-
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rata penilaian validator ahli media yaitu dengan persentase kelayakan awal sebesar 

83% dan setelah direvisi rata-rata penilaian validator ahli media yaitu dengan 

persentase kelayakan sebesar 90%. Kategori penilaian adalah “sangat layak”. Hal 

tersebut sudah sesuai dengan kriteria interpretasi kelayakan yang menyatakan 

bahwa jika rata-rata presentase 81% sampai dengan 100% maka kriteria validasi 

kelayakannya adalah sangat layak. Berdasarkan hasil tersebut maka produk 

flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional sudah dapat 

dikatakan sebagai media pembelajaran dan layak digunakan dalam pembelajaran 

fisika. 

3. Validasi Produk Oleh Ahli Agama 

Pengembangan flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip 

professional pada materi dinamika partikel, telah selesai divalidasi kelayakannya 

oleh validator. Penilaian flipbook ini dilakukan oleh  5 dosen ahli agama yang 

mempunyai keahlian di bidang keagamaan yaitu bapak Dr.Jamal Fakhri, M.Ag, 

bapak Dr. Isnaeni, M.A., bapak Drs. Yosep Aspat Alamsyah, M.Ag, bapak Heru 

Juabdin Sada, M.Pd.I, dan bapak Agus Faisal Asya, M.Pd.I. Berdasarkan penilaian 

dan analisis dari kelima ahli agama terhadap pengembangan flipbook ini 

dinyatakan sudah layak. Perlu diketahui bahwa dalam tahap uji ahli agama ini 

telah dilakukan beberapa tahap perbaikan sehingga mendapatkan rata-rata nilai 

persentase sangat memuaskan.  

Validasi oleh enam ahli agama terhadap aspek penilaian yaitu aspek kualitas 

isi mendapatkan persentase  kelayakan sebesar 93%, aspek ketepatan cakupan 
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mendapatkan pesentase sebesar 86%, aspek  tentang kesesuaian ayat Al-Qur’an 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 87%, aspek tauhid uluhiyah 

mendapatkan persentase kelayakan sebesar 91% dan aspek tentang tauhid 

rububiyah mendapatkan persentase kelayakan sebesar 91% dan pada aspek 6 

tentang bahasa mendapatkan persentase kelayakan sebesar 90%. Rata-rata 

penilaian validator ahli agama yaitu dengan persentase kelayakan sebesar 90%. 

Kategori penilaian adalah “sangat layak”. Hal tersebut sudah sesuai dengan 

kriteria interpretasi kelayakan yang menyatakan bahwa jika rata-rata presentase 

81% sampai dengan 100% maka kriteria validasi kelayakannya adalah sangat 

layak . 

Hasil tersebut telah sesuai dengan kritik dan saran yang diberikan oleh para 

validator ahli agama terhadap flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip 

professional, peneliti melakukan revisi untuk memperbaiki kesalahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d 

pageflip professional. Berikut ini adalah hasil revisi yang telah diperbaiki sesuai 

saran perbaikan dari validator ahli agama berupa penyeragaman huruf arab yang 

digunakan, kemudian perbaikan teks ayat Al-Qur’an yang sebelumnya terbalik, 

perbaikan posisi terjemahan Al-Qur’an, penyesuaian ayat Al-Qur’an yang belum 

relevan, penjabaran lebih luas mengenai materi fisika dinamika partikel dan 

penyesuaian konsep literasi Islam pada konteks materi gaya gravitasi. 
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Berdasarkan hasil validasi dan revisi tersebut berarti flipbook berbasis literasi 

Islam dengan 3d pageflip professional sudah dapat dikatakan bahwa sudah sesuai 

dengan materi keagamaan atau literasi Islam dan layak digunakan dalam 

pembelajaran fisika jenjang SMA/MA kelas X. 

4. Uji Coba Telaah Pakar 

Uji coba telaah pakar terhadap media flipbook berbasis literasi Islam dengan 

3d pageflip professional dilakukan kepada empat guru dari empat sekolah yaitu 

ibu Tantri Wulandari, S.Pd dari SMA Persada Bandar Lampung, bapak Agus 

Harwanto, S.Pd dari MA Diniyyah Putri Lampung, bapak Ariful Hakim, S.Pd dari 

MA Darul Huffazh Lampung dan ibu Nurul Utami, S.Pd dari SMA IT Nurul Falah 

Bandar Lampung. Uji coba diawali dengan mendemonstrasikan dan menjelaskan 

media flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional pada materi 

dinamika partikel selanjutnya guru diminta untuk mengisi angket tanggapan 

terhadap flipbook berbasis literasi Islam tersebut. 

Berdasarkan uji coba dan analisis dari keempat guru terhadap pengembangan 

flipbook ini dinyatakan sudah menarik dan bisa diterapkan di sekolah jenjang 

SMA/MA. Uji coba telaah pakar oleh 4 guru mencakup  7 aspek penilaian yaitu 

aspek tampilan, aspek penggunaan flipbook, aspek petunjuk penggunaan, aspek 

kesesuaian gambar, animasi, audio, video dan simulasi, aspek kesesuaian konsep, 

aspek penggunaan bahasa, dan aspek penyampaian materi. Rata-rata penilaian uji 

telaah pakar oleh guru mata pelajaran fisika yaitu dengan persentase kemenarikan 
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sebesar 90% dengan kriteria “sangat menarik”. Hal tersebut sudah sesuai dengan 

kriteria interpretasi kemenarikan yang menyatakan bahwa jika rata-rata presentase 

81% sampai dengan 100% maka kriteria validasi kemenarikan adalah sangat 

menarik. Selain itu selama proses uji coba telaah pakar kepada guru SMA/MA 

tersebut guru memberikan tanggapan yang sangat positif dan lebih bersemangat 

dalam pembuatan media pembelajaran untuk peserta didik dalam penyampaian 

materi fisika selanjutnya. Guru fisika memberikan saran supaya flipbook berbasis 

literasi Islam lebih banyak lagi dikembangkan karena dengan flipbook tersebut 

dapat menambah antusias peserta didik dalam mempelajari fisika terlebih lagi 

dengan adanya literasi Islam dan muatan-muatan pendidikan karakter. Flipbook 

dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang memberikan nilai lebih yaitu 

bukan hanya pegetahuan tentang fisika saja tetapi juga nilai-nilai Islam yang 

sangat penting untuk menambah keimanan dan akhlak peserta didik. 

 Berdasarkan hasil ini berarti flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d 

pageflip professional  secara keseluruhan adalah sudah dapat dikatakan bahwa 

sudah sangat baik dan menarik serta  layak digunakan dalam pembelajaran. 

5. Uji Coba Produk  

Uji coba meliputi uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan terhadap 

media flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional dilakukan di 

empat tempat yaitu pada peserta didik kelas X di SMA Persada Bandar Lampung, 

MA Diniyyah Putri Lampung, SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung, dan MA 

Darul Huffazh Lampung. Uji coba diawali dengan mendemonstrasikan dan 
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menjelaskan flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional pada 

materi dinamika partikel selanjutnya peserta didik diminta untuk mengisi angket 

respon terhadap flipbook yang berbasis literasi Islam ini.  

Pada uji coba kelompok kecil yang dilakukan dengan 40 peserta didik dari 

SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah Putri Lampung, SMA IT Nurul 

Falah Bandar Lampung, dan MA Darul Huffaz Lampung. Uji coba untuk aspek 

tampilan media sebesar 86%, penggunaan  flipbook persentase kemenarikan 85%, 

petunjuk penggunaan flipbook memperoleh persentase sebesar 88%, kesesuaian 

gambar, animasi, audio,video dan simulasi mendapatkan persentase sebesar 84%, 

kesesuaian konsep mendapatkan persentase sebesar 78%. Selanjutnya penggunaan 

bahasa  dalam uraian materi memperoleh hasil persentase 84% dan aspek 

penyampaian materi persentase sebesar 87%. Rata-rata penilaian uji coba 

kelompok kecil kepada peserta didik kelas X yaitu dengan persentase kemenarikan 

sebesar 85% dengan kriteria “sangat menarik”. 

Pada uji coba lapangan yang dilakukan dengan 112 peserta didik dari empat 

sekolah yaitu SMA Persada Bandar Lampung, MA Diniyyah Putri Lampung, 

SMA IT Nurul Falah Bandar Lampung, dan MA Darul Huffazh Lampung 

mencakup 7 aspek penilaian yaitu tampilan media persentase 87%, penggunaan  

flipbook mendapatkan persentase 87% dengan kriteria sangat menarik, aspek 

tentang petunjuk penggunaan flipbook memperoleh persentase sebesar 82%, 

kesesuaian gambar, animasi, audio,video dan simulasi mendapatkan persentase 

sebesar 87%, kesesuaian konsep memperoleh persentase sebesar 89%, penggunaan 
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bahasa  dalam uraian materi memperoleh persentase 84% dan pada aspek 7 tentang 

penyampaian materi mendaptkan persentase sebesar 86%. Rata-rata penilaian uji 

coba lapangan kepada peserta didik kelas X yaitu dengan persentase kemenarikan 

sebesar 86% dengan kriteria “sangat menarik”. Berdasarkan hasil uji coba peneliti 

juga melihat bahwa peserta didik lebih antusias ketika menggunakan flipbook 

dalam pembelajaran fisika, peserta didik lebih cepat menerima pembelajaran jika 

media yang digunakan sangat lengkap yaitu terdapat audio, video, simulasi, dan 

animasi serta teks berupa materi fisika yang dipadukan dengan nilai-nilai Islami 

melalui literasi Islam. Menurut peserta didik dengan menggunakan flipbook dalam 

belajar khususnya yang berbasis literasi Islam maka peserta didik akan merasa 

bertambah akan pengetahuannya terutama tentang fisika dan Islam sehingga bisa 

bertambah keimannya kepada Allah Swt. 

Produk yang berhasil dikembangkan ini berupa flipbook berbasis literasi Islam 

dengan 3d pageflip professional sebagai media pembelajaran fisika pada materi 

dinamika partikel. Flipbook ini digunakan untuk menjelaskan materi-materi 

tentang fisika khususnya dinamika partikel. Setelah melalui tahap validasi dari 

beberapa dosen yang ahli dibidangnya kemudian uji coba telaah pakar kepada guru 

SMA/MA, serta uji coba kelompok kecil dan uji coba lapangan yang telah 

dilakukan flipbook ini dinyatakan sangat layak dan sangat menarik untuk 

digunakan pada jenjang SMA/MA sebagai bahan aja mandiri untuk baik untuk 

guru maupun untuk peserta didik. 
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6. Keunggulan dan keterbatasan flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d 

pageflip professional 

a. Keunggulan flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional 

1. Flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional dapat 

memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran fisika 

dengan adanya media yang menjelaskan presentasi yang berbeda-beda. 

2. Flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional 

dikembangkan memuat secara lengkap tentang materi fisika dan agama 

Islam yang ditampilkan secara menarik sehingga dapat menumbuhkan rasa 

syukur dan meningkatkan keimanannya kepada Allah Swt. 

3. Flipbook yang dikembangkan dikembangkan tidak membosankan dan sangat 

interaktif karena mengandung terdapat teks, gambar, audio, video, simulasi, 

animasi, dan evaluasi dengan efek 3D yang dapat meningkatkan ketertarikan 

peserta didik dalam mempelajari fisika. 

4. Menerapkan media elektronik sehingga pembelajaran dapat diakses 

menggunakan komputer personal, komputer jinjing, dan komputer tablet. 

5. Media Flipbook dapat dibuat dan di akses secara offline dan dapat dibuka 

disemua komputer/laptop. 

6. Guru dapat lebih mudah menyampaikan materi pembelajaran dan dapat 

berkomunikasi dengan peserta didik melalui demonstrasi media 

menggunakan LCD maupun di ruang audiovisual. 
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7. Menggunakan fasilitas basis data sehingga data pembelajaran dapat dikelola 

dan tersimpan dengan baik. 

b. Keterbatasan flipbook berbasis literasi Islam dengan 3d pageflip professional 

1. Memerlukan waktu yang cukup lama dalam proses penginstalan aplikasi 3d 

pageflip professional. 

2. Font dalam penulisan materi dalam flipbook harus berukuran yang besar 

karena jika kecil teks/tulisan sulit terbaca. 

3. Pada flipbook yang berbasis 3d pageflip professional yang dikembangkan 

hanya mencangkup satu materi pokok saja sehinga jika ingin mencangkup 

semua materi dalam satu semester harus membuat nya lebih lengkap lagi. 

4. Data pada flipbook yang dikembangkan cukup besar.  

 




