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ABSTRAK

Maksud dan tujuan diselenggarakannya pelatihan pembuatan media pembelajaran

berbasis flip book untuk siswa Sekolah Dasar adalah untuk membina dan mengembangkan
potensi Guru Sekolah Dasar. Dengan cara memberikan wawasan pelatihan pembuatan media

pembelajaran berbasis flip book untuk siswa sekolah dasar kepada Guru Sekolah Dasar agar
dapat memberikan pembelajaran yang relevan kepada peserta didiknya melalui media
pembelajaran berbasis flip book.

Kegiatan ini telah terselenggara dengan baik sesuai dengan jadwal. Respon dari
peserta sangat baik, para peserta terlihat bersemangat dalam pembuatan media pembelajaran

berbasis flip book untuk siswa Sekolah Dasar. Mereka bersemangat dalam pembuatan media

pembelajaran berbasis flip book untuk siswa Sekolah Dasar karena hal tersebut tergolong
baru dan dapat mebantu mereka dalam proses belajar mengajar. Nilai plus bagi para peserta
tersebut adalah menghasilkan media pembelajaran flip book yang memudahkan dalam
memenuhi kebutuhan mengajar.



KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui
kegiatan Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Flip Book Untuk Siswa Sekolah

Dasar di SD N 1 Kalisabuk. Pangabdian kepada masayarakat ini merupakan perwujudan salah
satu Tri Dharma Pergururan tinggi yang dilaksanakan oleh civitas akademikauniversitas
Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2019. Materi Pelatihan
dipilih berdasarkan kebutuhan Guru Sekolah Dasar terutama dalam kiat membuat media
teknologi tepat guna untuk kepentingan pengembangan media pembelajaran. Dalam
kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan
kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.

2. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan
dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

3. Seluruh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang
telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

4. Seluruh Guru SD N 1 Kalisabuk. yang telah turut berpartisipasi aktif dalam
pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat
bagi Guru Sekolah Dasar.

Cilacap, 25 Januari 2019

Ketua Pelaksana



1. LATAR BELAKANG
Pendidikan di Sekolah Dasar (SD) merupakan hal yang sangat strategis untuk

menyelenggarakan pendidikan formal pertama. Pendidikan dasar merupakan dasar

keberhasilan dalam menempuh pendidikan ke jenjang berikutnya dan dasar

pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Pendidikan adalah upaya sadar untuk

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan tujuan mempersiapkan

peserta didik untuk masa depan yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan berjuang untuk mencapai cita-cita bangsa. Pendidikan

merupakan hal yang sangat penting bagi manusia dan tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan. Bersifat mutlak bagi setiap orang. Dalam pendidikan ada kegiatan

pembelajaran. Kegiatan pembelajaran pada dasarnya membimbing peserta didik ke

dalam proses pembelajaran agar mereka dapat mencapai tujuan belajarnya seperti yang

diharapkan. Dalam kegiatan pembelajaran perlu adanya interaksi antara guru dan peserta

didik. Dari interaksi inilah memungkinkan seorang individu untuk memperoleh

pengalaman atau pengetahuan baik dari pengalaman atau pengetahuan baru dan

sebelumnya diperoleh atau ditemukan.

Salah satu tugas guru yaitu guru perlu menggunakan media pembelajaran yang

menarik untuk memudahkan penyampaian materi kepada siswa. Media pembelajaran

merupakan alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun diluar kelas, lebih lanjut

dijelaskan bahwa media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana

fisik yang mengandung materi intruksional di lingkungan siswa yang dapat merangsang

siswa untuk belajar, media pembelajaran juga dapat digunakan sebagai alat bantu apa

saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan agar tercapai tujuan pembelajaran.

Dengan begitu guru harus mempunyai kekreatifan untuk membuat media pembelajarn

yang menarik bagi peserta didik salah satunya dengan media flip book.

2. TUJUAN PENGABDIAN
Subjek dari pengabdian ini adalah Guru SD N 1 Kalisabuk. Tujuan dari pelatihan ini

adalah meningkatkan kreatifitas Guru dalam membuat media pembelajaran untuk melakukan
proses belajar mengajar.
3. METODE PENGABDIAN

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode
workshop atau pelatihan dan pendampingan praktek Pelatihan Pembuatan Media

Pembelajaran Berbasis Flip Book Untuk Siswa Sekolah Dasar

4. TIM PENGABDIAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari:
1. Aris Naeni Dwiyanti, S.SI, M.Pd sebagai Ketua Tim

2. Annisa Fitri Maula Dewi Rahmawati sebagai Anggota

5. PESERTA PELATIHAN
Kegiatan PKM ini berbentuk Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Flip

Book Untuk Siswa Sekolah Dasar. Peserta dari kegiatan ini Guru SD N 1 Kalisabuk dengan
jumlah peserta sekitar 10 orang.



6. JADWAL PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari 10 Januari 2019.

Jadwal dan susunan acara terlampir.
7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

Kegiatan Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Flip Book Untuk Siswa

Sekolah Dasar sebagai upaya untuk meningkatkan kreatifitas Guru dalam membuat media
pembelajaran untuk melakukan proses belajar mengajar pada 10 Januari 2019, dapat berjalan
lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir.
a. Materi Pelatihan

1) Pengertian Flip Book
Flip Book adalah buku digital tiga dimensi yang di dalamnya bisa memuat

teks, gambar, video, musik atau lagu, dan animasi bergerak. Sehingga flipbook
sendiri masuk ke dalam kategori buku digital atau ebook (electronic book). Flip Book
lebih modern dan juga lebih atraktif dengan berbagai tambahan unsur di dalamnya.
Kehadirannya kemudian bisa membantu peserta didik seperti mahasiswa untuk
menikmati kegiatan membaca buku ajar berisi materi perkuliahan. 

2) Keunggulan Flip Book
a) Mampu menyajikan materi yang beragam
b) Tampilan lebih atraktif dan menarik
c) Proses pembuatan mudah
d) Harga Fipbook tergolong murah
e) Tidak memenuhi memori perangkat

3) Cara membuat Flip Book
a) Akses Website Fliphtml5.com 

Langkah yang pertama adalah membuka website fliphtml5.com yang berada di
laman https://fliphtml5.com/. Silahkan dibuka dulu dan jika masih asing dengan
website ini silahkan menjelajah seluruh halamannya. Berikut tampilan halaman
utama website tersebut: 

b) Lakukan Registrasi 

https://fliphtml5.com/


Jika website sudah berhasil dibuka, maka silahkan melakukan registrasi dengan
mengklik menu Sign Up yang terletak di pojok kanan atas. Jika sebelumnya
sudah pernah melakukan registrasi, maka tinggal login saja. Yakni memakai
alamat email dan password yang sudah diatur saat melakukan registrasi
sebelumnya. Jika belum, silahkan registrasi dulu. Prosesnya mudah cukup
mengisi kolom alamat email dan password. Oleh sistem di website tersebut akan
dikirimkan kode verifikasi melalui alamat email tersebut. Isikan kode dan
registrasi selesai dilakukan, kemudian sudah bisa mulai membuat flipbook di
dalamnya. 

c) Unggah File PDF 
Jika sudah selesai melakukan registrasi, maka akan masuk ke halaman utama
akun. Tampilannya adalah sebagai berikut: 

Langkah berikutnya dalam pembuatan ebook 3D adalah masuk ke menu
Default yang terletak di sisi sebelah kiri. Jika sudah maka akan masuk ke halaman
Manage Books, tampilannya sebagai berikut: 



Silahkan klik tombol Add New Book yang berwarna biru seperti pada gambar.
Lalu unggah file PDF dari materi pembelajaran yang sudah disiapkan sebelumnya.
Tunggu proses mengunggah selesai baru ke tahap berikutnya. 

d) Tambahkan Elemen dalam Ebook 

Tahap selanjutnya adalah mendesain flipbook sesuai kebutuhan dan keinginan.
Jadi setelah dokumen PDF sudah terunggah silahkan mengatur tampilannya dulu.
Misalnya mengubah template agar background terlihat lebih menarik. Kemudian bisa
menambahkan elemen-elemen lain sesuai kebutuhan. Entah itu menambahkan link
menuju ke website tertentu yang mendukung materi pembelajaran. Maupun
menambahkan gambar, video, musik, maupun animasi. Berikut adalah beberapa fitur
dan elemen yang bisa ditambahkan saat membuat flipbook di website fliphtml5.com: 

Khusus untuk video, bisa melampirkan video dari Youtube maupun website
berbagi video jenis lainnya. Bisa juga melampirkan video yang tersimpan di
perangkat yang digunakan, misalnya dari laptop. Hal serupa juga berlaku untuk fitur
audio atau musik jika memang ingin ditambahkan. Terkait gambar dan juga animasi,
website fliphtml5.com menyediakan beberapa pilihan. Jika dirasa ada yang sesuai
maka bisa digunakan, jika tidak ada maka bisa melampirkan gambar pribadi. 



e) Share Link Flipbook 
Setelah ebook 3D selesai dibuat dan dipercantik sesuai kebutuhan, maka

silahkan dibagikan link-nya. Caranya cukup klik tombol Share dan kemudian akan
didapatkan link URL. Link ini bisa dibagikan ke grup WhatsApp agar peserta didik
bisa mengaksesnya. Sehingga peserta didik tidak perlu mengunduh flipbook tersebut,
melainkan sekedar membukanya di browser dan dibaca sepanjang pembelajaran
berlangsung. 

b. Hambatan dan Kendala
Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna dalam rangka

pengabdian pada Masyarakat ini lancar, namun demikian bilamana ditelaah lebih lanjut,
masih ada beberapa aspek yang memiliki kekurangan dan bisa diperbaiki untuk hasil
yang lebih maksimal. Berbagai kekurangan itu terangkum dalam uraian sebagai berikut :
1. Keaneka-ragaman Kemampuan Awal Peserta.

Para peserta aktif pelatihan ini ternyata memiliki kemampuan awal yang
berbeda-beda. Ada yang sudah tingkat lanjut (mahir) dan ada pula yang masih
tingkat dasar. Kebanyakan diantara mereka memiliki pengetahuan yang masih dasar.
Kondisi ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan
pelatihan ini. Instruktur dituntut untuk lebih sabar dan memperlakukan para peserta
kasus per kasus. Metode pengajaran klasikal yang dirancang untuk pelatihan ini
pada prakteknya tidak bisa diterapkan secara massal.

2. Peserta pelatihan yang mayoritas Laki-laki
Para peserta yang merupakan perangkat desa kebanyakan adalah laki-laki,
antusiasme dalam proses pelatihan kurang begitu memuaskan jika dibandingkan
dengan para peserta perempuan. Karena mereka berpikir bahwa kelihatan tersebut
lebih cocok untuk kaum wanita.

c. Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PPM
Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan pelatihan
Pengembangan teknologio tepat guna berupa Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran
Berbasis Flip Book Untuk Siswa Sekolah Dasar harusnya dibagi menjadi kelompok
kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang sehingga pelatihan tersebut lebih efektif
serta efisien.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 : Jadwal dan Susunan Acara
Lampiran 2 : Surat Tugas,
Lampiran 3 : Materi Pelatihan
Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan
Lampiran 5 : Daftar Hadir



Lampiran 1

No Jam Rincian Kegiatan
1. 08-00-09.00 Registrasi peserta
2. 10.00-10.30 Pembukaan
3. 10.30-11.15 Presentasi dan penjelasan lengkap langkah-langkah

Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Flip Book Untuk

Siswa Sekolah Dasar

4. 11.15-12.00 Praktek pembuatan bersama peserta



Lampiran 2.  Surat Tugas dan Daftar Hadir
S U R A T   TUGAS

Nomor : Ybk.1271.07/ 045/421.4/LP2M.UNUGHA/X.19/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LP2M)  Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Nama :  Misbah Khusurur, M.S.I

Jabatan :  Kepala LP2M

Memberikan tugas kepada:

1. ARIS NAENI DWIYANTI, S.Si, M.Pd
2. ANNISA FITRI MAULA DEWI RAHMAWATI

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ” PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA

PEMBELAJARAN BERBASIS FLIP BOOK UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR ” Demikian surat tugas
ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cilacap, 5 Januari 2019

Kepala LP2M UNUGHA Cilacap

Misbah Khusurur, M.S.I

NIK. 951011186



Lampiran 3. Materi Pelatihan



Lampiran 4. Foto Kegiatan





Lampiran 5. Daftar Hadir


