
Bidang unggulan: Pendidikan

LAPORAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN FLIPBOOK BERBASIS
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

TIM PENELITI :

Galuh Rahayuni, M.Pd
Ofindasari
Inggar Aprilia Sekar Arum
Laela Yusriyah Milenia

FAKULTAS KEGURUAN DAN
ILMU PENDIDIKAN JURUSAN PENDIDIKAN

GURU SEKOLAH DASAR
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA AL
GHAZALI CILACAP TAHUN 2020



2

HALAMAN  PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN UNUGHA CILACAP

Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook
Berbasis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Bidang Unggulan : Pendidikan

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd

b. NIP/NIDN : 0628098303

c. Pangkat/Golongan : Asisten Ahli

d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

e. Jurusan : Pendidikan Dasar

f. Alamat Rumah : Jl. Kambing 30 Rt4/1

g. Telp Rumah/HP : 0857-2910-0841

h. E-mail : wahyu.nuning.b@gmail.com

Jumlah Anggota Peneliti : 1

Jumlah Mahasiswa : 2

Lama Penelitian : 6

Jumlah Biaya : Rp. 1.370.000,00

Cilacap, 15 Juli 2020

Ketua Program Studi

( MAWAN AKHIR RIWANTO, M.Pd.)
NIDN. 0628098501

Ketua Peneliti

( WAHYU NUNING BUDIARTI M.PD )
NIDN. 0628098303

Mengetahui,
Kepala LP2M

( Misbah Khusurur, M.S.I )
NIK. 951011186



3

1. Judul Usulan Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook Berbasis

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2. Bidang Unggulan : Pendidikan

3. Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd

b. NIP/NIDN : 0628098303

c. Pangkat/Golongan :

d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

e. PS/Fakultas : PGSD/KIP

f. Alamat Rumah : Jl. Kambing 30 Rt4/1

g. Telp Rumah/HP : 0857-2910-0841

h. E-mail : wahyu.nuning.b@gmail.com

4. Anggota peneliti

No Nama Bidang Keahlian
Alokasi Waktu

(Jam/ Minggu)

1 Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd Pendidikan Dasar 10 jam

2 Galuh Rahayuni, M.Pd Pendidikan Dasar 10 jam

3 Ofindasari Pendidikan Dasar 10 jam

4 Inggar Aprilia Sekar Arum Pendidikan Dasar 10 jam

5. Objek penelitian yang diteliti : Siswa Sekolah Dasar

6. Masa pelaksanaan penelitian : 6
7. Institusi lain yang terlibat 1



4

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd
NIDN : 0628098303
Judul Penelitian : Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook

Berbasis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya sendiri dan benar
keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau
penjiplakan atas karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab sekaligus
menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaaan sadar dan tidak dipaksakan.

Ketua Peneliti

( Wahyu Nuning Budiarti, M.Pd )
NIDN. 0628098303



5

ABSTRAK

Kemampuan guru dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, efektif dan
menyenangkan merupakan salah satu bagian dari kompetensi profesionalisme pendidik.
Pemanfaatan media pembelsjaran berbasis flipbook dalam proses belajar mengajar merupakan
pilihan utama bagi seorang guru dalam membangkitkan minat, motivasi dalam kegiatan belajar
mengajar.

Flipbook adalah perangkat lunak yang handal yang dirancang untuk mengkonversi file
PDF (Portable Document Format) ke halaman bolak-balik publikasi digital. Aplikasi ini dapat
mengubah lampiran file PDF menjadi lebih menarik seperti layaknya sebuah buku sungguhan,
pembuatan buku elektronik ini sangat mudah. Flipbook dapat diimplementasikan untuk
pembelajaran Pendidikan pancasila dan Kewarganegaraan materi bersikap tanggung jawab,
cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai pancasila. Penelitian ini bertujuan
membuat flipbook untuk siswa kelas V. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif ini digunakan untuk menjelaskan flipbook berbasis fliphtml5 sebagai sarana media
bagi siswa kelas V untuk belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Kata Kunci : Flipbook, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang
berkembang saat ini, maka tenaga pendidik atau guru dituntut untuk mampu menentukan
media pembelajaran yang tepat. Pembelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan di
sekolah dasar akan lebih menyenangkan apabila dikemas dalam bentuk media
pembelajaran yang semenarik mungkin. Oleh karena itu, tenaga pendidik saat ini dituntut
untuk menguasai perkembangan ilmu dan teknologi yang ada, juga menyediakan media
pembelajaran yang membuat peserta didik menjadi lebih aktif. Salah satu bentuk dari
fasilitas belajar yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas pemahaman dan
keterampilan peserta didik adalah ketersediaan dan pemanfaatan media pembelajaran.
Tenaga pendidik harus berupaya untuk menciptakan peserta didik yang berkualitas dan
lebih aktif dalam pembelajaran, tentunya dengan seefektif mungkin.

Perlu adanya pembelajaran yang semenarik mungkin dan variasi media
pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya bisa dipakai secara berulang-
ulang.Sehingga peneliti mengembangkan media pembelajaran yaitu media flipbook.
Media Flipbook merupakan buku menyerupai album dalam bentuk virtual yang di
dalamnya terdapat materi pembelajaran dengan menggunakan kalimat berisikan kolom
warna-warni (Asrial,2019:203). Flipbook juga diartikan sebagai perangkat lunak
professional untuk mengonversi file PDF gambar, teks dan video menjadi satu bentuk
seperti buku (Fonda dan Sumargiyani,2018:49)

1.2 Pembatasan Masalah
Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu pendek sehingga materi yang

dikembangkan dibatasi hanya 1 materi bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan

rela berkorban sesuai nilai-nilai pancasila dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan..

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah;

1. Bagaimanakah cara mengembangkan pembelajaran berbasis flipbook dalam

pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan?

2. Apakah kelebihan mengembangkan pembelajaran berbasis flipbook dalam

pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah ;
1. Mengembangkan pembelajaran berbasis flipbook dalam pembelajaran pendidikan

pancasila dan kewarganegaraan?
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2. Mengetahui kelebihan mengembangkan pembelajaran berbasis flipbook dalam

pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan?

1.4 Urgensi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan media pembelajaran flipbook dapat

digunakan sebagai media yang menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan

pembelajaran sehingga  siswa merasa tidak bosan saat belajar.
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BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Flipbook

Media flipbook menurut (Gusman, F., Apriliya, S., & Mulyadiprana, A, 2021)
adalah hasil dari perkembangan teknologi berupa software membuka lembaran
buku digital dengan banyak animasi, gambar, video, dan audio yang dirancang
menarik dan interaktif untuk siswa, agar tercapai tujuan pembelajaran yang
menyenangkan dengan hasil belajar yang memuaskan. Media pembelajaran
Flipbook dapat
membantu siswa lebih aktif, pembelajaran lebih menarik dan mengesankan,
khususnya siswa sekolah dasar karena mereka masih berfikir konkrit semua yang
guru utarakan atau yang disampaikan harus diperlihatkan dengan mata mereka.

Flipbook ini dirancang dengan kreasi sekreatif mungkin sehingga mampu
menumbuhkan minat dan meningkatkan minat belajar siswa yang akan berdampak
pada hasil belajar siswa salah satunya dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila
dan Kewarganegaraan. Selain itu akan membantu guru dalam kegiatan belajar
siswa supaya
lebih mudah dalam mengimplementasikan pembelajaran lebih konkret. Flipbook
dapat di desain sesuai dengan kebutuhan materi yang harus diajarkan oleh Guru
dan tentunya dengan memperhatikan bagaimana langkah-langkah pembelajaran
siswa tersebut.

Flipbook dapat digunakan sebagai bahan ajar siswa secara individu maupun
secara berkelompok dan Flipbook bersifat praktis dan dapat menambah semangat
serta minat siswa dalam belajar karena dapat memvisualisasikan konsep dalam
pelajaran kedalam bentuk gambar 3 dimensi. Oleh karena itu, penulis menaruh
perhatian penuh pada proses pembelajaran yang menggunakan media didalamnya,
dengan mengangkat judul penelitian “Pengembangan Media Pembelajaran
Flipbook Berbasis “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan” Berdasarkan
penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa media Flipbook efektif
digunakan dalam proses pembelajaran.

2.2 Pengembanagan Pembelajaran

Pengembangan pembelajaran materi  bersikap tanggung jawab, cinta tanah air,
dan rela berkorban sesuai nilai-nilai pancasila dalam mata pelajaran pendidikan
Pancasila  dan Kewarganegaraan.. sebagai suatu proses yang sistematik meliputi
identifikasi masalah, pengembangan strategi dan bahan instruksional, serta eveluasi
terhadap strategi dan bahan instruksional, dalam mencapai tujuan pembelajaran
secara efektif dan efesien. Sehingga pengembangan pembelajaran sebagai
perencanaan secara akal sehat untuk mengidentifikasikan masalah belajar dan
mengusahakan pemecahan masalah.
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2.3 Kelebihan mengembangkan pembelajaran berbasis flipbook

Kelebihan mengembangkan pembelajaan flipbook pada materi bersikap tanggung
jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai pancasila dalam mata pelajaran
pendidikan Pancasila  dan Kewarganegaraan diantaranya yaitu dapat menyajikan materi
pembelajaran dalam bentuk kata-kata, kalimat dan gambar,dapat dilengkapi dengan warna-
warna sehingga lebih menarik perhatian siswa, pembuatannya mudah, mudah dibawa
kemana-mana, dan dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Flipbook juga mampu
meningkatkan penguasaan siswa terhadap hal-hal abstrak atau peristiwa yang tidak bisa
dihadirkan dalam kelas
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and

Development). Jadi penelitian dan pengembangan merupakan sebuah proses untuk

mengembangkan produk baru atau mengembangkan produk yang telah ada serta

memvalidasi produk. Model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

model ADDIE, menyatakan bahwa model ADDIE terdiri atas lima langkah yaitu: analisis

(analyze), perancangan (design), pengembangan (development), implementasi

(implementation), dan evaluasi (evaluation).

3.2 Teknik pengumpulan data serta analisis data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode nontes berupa kuesioner yang

diberikan kepada validator dan subjek uji coba perorangan, untuk mengetahui kelayakan

media flipbook. Uji coba perorangan dilakukan untuk mengetahui seberapa menariknya

media pembelajaran flipbook. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif

kuantitatif dan deskriptif kualitatif.. Teknik analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk

mengolah data hasil validasi para ahli dan kuesioner respon dari subjek uji coba perorangan

yang pemerolehannya melalui angket dalam bentuk deskriptif persentase.
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BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil penelitian

Pengembangan media pembelajaran flipbook materi materi  bersikap tanggung jawab,

cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai pancasila dalam mata pelajaran

pendidikan Pancasila  dan Kewarganegaraan hasil kelayakan pengembangan media flipbook.

Rancang bangun pengembangan media pembelajaran flipbook materi materi  bersikap

tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela berkorban sesuai nilai-nilai pancasila dalam muatan

pelajaran pendidikan Pancasila  dan Kewarganegaraan menggunakan model ADDIE

(Analyze, Design, Development, Implementation, Evaluation) Objek Penelitian

Tahap pertama yang harus dilakukan yaitu tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan

analisis kebutuhan dan masalah yang meliputi analisis karakteristik siswa, analisis konten,

analisis lingkungan dan fasilitas. Karakteristik siswa dilakukan untuk mengetahui keadaan

siswa kelas V. siswa cenderung kesulitan memahami pelajaran Pendidikan  Pancasila dan

kewarganegaraan  khususnya materi bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela

berkorban sesuai nilai-nilai pancasila sehingga memerlukanmedia yang menarik seperti

media flipbook agar siswa tertarik dan semangat belajar.Tahap kedua yang dilakukan adalah tahap perancangan (design). Padatahap ini informasi yang didapatkan dari tahap analisis dipindah dalam bentukdokumen yang akan dijadikan sebagai tujuan pengembangan. Perancangandilakukan sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang sebelumnya telahdilakukan. Tahap mengidentifikasi software serta alat dan bahan yang sekiranyadigunakan dalam proses pengembangan produk media pembelajaran yang akandi kembangkan. Media pembelajaran dirancang semenarik mungkin agar dapatmenarik perhatian dan minat siswa seperti halnya pada rancangan mediapembelajaran flipbook yang menggunakan gambar-gambar serta menyajikanmateri dengan menggunakan huruf dan kolom-kolom yang sesuai dengankarakteristik siswa.Tahap ketiga yaitu tahap pengembangan (development). Pada tahap iniproduk yang telah dirancang dikembangkan serta disusun sesuai dengan
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rancangan yng telah dibuat sebelumnya serta materi pelajaran yang sudahdisiapkan sebelumnya dan sudah disepakati. Ditahap ini produk mediapembelajaran flipbook dibuat sedemikian rupa hingga menjadi sebuah buku flipyang berisikan kolom-kolom berwarna yang memuat materi pelajaran yang sudahditetapkan.Tahap keempat yaitu tahap imlementasi (implementation). Tahap ini dilakukanuntuk mengetahui respon siswa dari segi kemenarikan dan kelayakan media tersebut.Sebelumnya media tersebut divalidasi oleh para ahli dan dilakukan uji coba produk.Hasil pengembangan yang telah dibuat dan ujikan pada para ahli serta dilakukan ujicoba kemudian diterapkan dalam kegiatan pembelajaran siswa kelas V untuk megetahui
untuk megetahui respon siswa terhadap media pembelajaran yang telah dikembangkan.

Tahap terakhir atau tahap kelima yang dilakukan adalah tahap evaluasi. Tahap ini

dilakukan evaluasi pada data yang telah terkumpul pada tahap keempat yaitu tahap

implementasi untuk menilai video pembelajaran yang telah diterapkan pada setiap tahapan

guna penyempurnaan atau memperbaiki hasil produk yang dikembangkan. Penilaian hanya

diliputi oleh ahli isi pembelajaran, ahli desain pembelajaran, ahli media pembelajaran, dan uji

coba perorangan saja

Berikut gambar Flipbook
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4.2  HASIL ANALISIS

Tabel Hasil Uji Validitas Para Ahli dan Uji Coba Perorangan

No Hasil Penilaian Presentase Kevalidan Kriteria Kualitatif

1 Uji Ahli Media Pembelajaran 93% Layak untuk digunakan

2 Uji Ahli Desain Media Pembelajaran 85,5 % Layak digunakan dengan

revisi sesuai sasaran

3 Uji Ahli Isi Media Pembelajaran 98 % Layak untuk digunakan

4 Uji Perorangan 95 % Layak untuk digunakan
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BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Media pembelajaran flipbook pada materi bersikap tanggung jawab, cinta tanah air, dan rela

berkorban sesuai nilai-nilai pancasila muatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

layak digunakan dalam pembelajaran berdasarkan hasil dari uji

validitas yang dilakukan oleh uji para ahli dan dari hasil uji perorangan memperoleh

kualifikasi sangat baik, sehingga dapat membantu dalam mengatasi permasalahan

pembelajaran. Adapun saran dari penelitian ini yaitu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai

referensi sebagai penelitian yang relevan atau bisa juga dikembangkan lebih lanjut.
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