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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Kurikulum 2013 menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya dilakukan untuk

mengembangkan pengetahuan berdasarkan subjek inti pembelajaran, melainkan harus 

berorientasi agar siswa memiliki kemampuan kreatif, kritis, komunikatif, sekaligus 

berkarakter (Abidin, 2014 : 12). Prastowo, (2014 : 45) menyatakan bahwa kurikulum 

2013 menggunakan model pembelajaran tematik menjadi kebutuhan pokok, sehingga 

di sekolah dasar sudah menerapkan kurikulum 2013 sudah berbasis pembelajaran 

tematik. 

Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintregasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran kedalam 

berbagai tema (Prastowo, 2014 : 45). Menurut pendapat lain (Majid, 2014 : 80) 

pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk 

mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada murid. 

Pada pembahasan dalam pembelajaran tematik tersebut tidak menyajikan mata 

pelajaran secara terpisah, melainkan disajikan sesuai dengan tema dalam suatu 

pembelajaran. Untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran tematik dibagi menjadi 

beberapa tema. Tema pada pembelajaran tematik pada kelas V antara lain, Tema 1 : 
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Organ Gerak Hewan dan Manusia; Tema 2 : Udara Bersih Bagi Kesehatan; Tema 3 : 

Makanan Sehat; Tema 4 : Sehat Itu Penting; Tema 5 : Ekosistem; Tema 6 : Panas dan 

Perpindahannya; Tema 7 : Peristiwa Dalam kehidupan; Tema 8 : Lingkungan Sahabat 

Kita; Tema 9 : Benda-benda di Sekitar Kita. Pada tema tersebut di kelas 5 

dilaksanakan dalam 2 semester.  

Implementasi pembelajaran tematik yaitu siswa dapat mempelajari berbagai mata 

pelajaran yang dijadikan satu. Prastowo (2014 : 25) mengemukakan bahwa 

pengembangan model pembelajaran tematik sebagai bagian dari proses humanisasi 

pada siswa disekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah berimplikasi pada bagian komponen 

lainnya pula dalam sistem interaksi edukatif, salah satunya yaitu bahan ajar 

pendukungnya.  Darmadi (2010 : 212) dijelaskan bahwa bahan ajar merupakan salah 

satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam  

membantu siswa mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam 

perancangan bahan ajar perlu memperhatikan karakteristik siswa, seperti yang 

dikemukakan oleh Jean Piaget dalam Djaali (2012:70) bahwa siswa sekolah dasar 

pada usia 7-11 tahun termasuk dalam tahap operasional konkret yakni dimana siswa 

hanya mampu memecahkan permasalahan yang bersifat nyata. Siswa pada tahap 

operasional kongkret perlu diberi gambaran konkret atau nyata sehingga ia mampu 

menelaah persoalan dengan baik seperti halnya siswa dapat melihat, merasakan, dan 

mencoba secara langsung dalam proses pembelajaran. Adapun jenis bahan ajar ada 

bermacam-macam, seperti : buku pelajaran, modul, handout, LKS, model atau 

market, bahan ajar audio dan bahan ajar interaktif. Perkembangan teknologi informasi 
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yang begitu pesat ternyata berdampak luas hingga ke wilayah bahan ajar. Salah satu 

diantarannya pada perkembangan bahan ajar interkatif. 

Berdasarkan observasi pada tanggal 2 November 2017 pada siswa kelas 5 SDN 

Tambakrejo. Kelas yang pembelajaran digunakan sebagai ujian nasional adalah mata 

pelajaran kelas tinggi. Salah satunya adalah kelas 5, dimana pada kelas 5  menurut 

ada beberapa pembelajaran yang kurang dikuasi siswa. Hal ini disampaikan karena 

meliha nilai  siswa yang masih rendah. Salah satunya pada pencapaian KD Tema 3 

Subtema 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran disana sudah menggunakan kurikulum 

2013 dimana tema yang digunakan untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Buku 

yang digunakan juga sudah revisi terbaru yaitu buku revisi 2017. Ada beberapa buku 

pendukung untuk melatih kempuan siswa yaitu buku BKS. Buku ini masih kurang 

efektif karena apabila siswa belum memahami materi tetap saja belum bisa 

mengerjakan latihan soal. Pada pembelajaran ini guru juga masih menggunakan buku 

teks yang digunakan untuk menjelaskan materi. Hanya sesekali guru menerangkan 

materi tersebut menggunakan metode ceramah dan siswa hanya mendengarkan. 

Metode lama ini terkadang kurang efektif karena siswa akan cepat bosan dan 

terkadang siswa tidak memperhatikan penjelasan guru.  

Dari segi penggunaan bahan ajar, khususnya pada kelas 5 tema 3 Makanan sehat 

Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan Pembelajaran 2 dimana nama tema 

sangat dekat dengan dunia siswa. Pada tema ini membahas menganai ciri-ciri iklan 

macam-macam organ pencernaan yang ada pada manusia dan hewan serta mengenal 

tangga nada minor dan mayor pada lagu. Guru masih menggunakan buku yang ada 
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dari pemerintah dan menjelaskan materi tersebut masih menggunakan metode 

ceramah. Tidak jarang hal  yang dicontohkan guru masih kurang. Seperti mengaitkan 

dengan hal ada disekitar siswa dan contoh konkrit dimana pada siswa kelas 5 yang 

dimana mereka masih tahap operasional konkrit harus ada contoh yang nyata guru 

masih belum memberikan itu. Sehingga terkadang siswa cenderung kurang 

memperhatikan guru pada saat menjelaskan materi. Banyak siswa kurang merespon 

guru karena berbicara dengan siswa lainnya. Pembelajaran mandiri juga harus 

diterapkan kepada siswa, seperti siswa dapat belajar sendiri dengan memahami materi 

dari hal yang ada disekitar siswa. Maka guru harus memiliki kompetensi untuk 

mengembangkan sendiri bahan ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dalam 

proses pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Departemen Pendidikan Nasional (2008: 

8) yang menjelaskan bahwa apabila di dalam proses pembelajaran bahan ajar yang 

sesuai dengan kurikulum sulit diperoleh, maka guru harus mengembangkan sendiri 

bahan ajar untuk siswanya. 

Menurut Prastowo (2014 : 368) mengungkapkan bahwa seharusnya menanggapi 

perkembangan teknologi, guru diharapkan menjadi agent of change semestinya tidak 

boleh gagap teknologi. Guru harus senantiasa memperbaharui pengetahuan dan 

menggali pengetahuan tentang teknologi baru, guna menunjang dalam pembelajaran. 

Berkenaan dengan masalah tersebut perlu adanya bahan ajar interaktif yang 

seharusnya bisa dikembangkan guru sebagai sarana untuk menarik perhatian siswa 

sehingga lebih mudah untuk memahamkan dan menyampaikan materi pada siswa 

yaitu melalui bahan ajar interaktif flipbook maker. Flipbook maker ini sejenis bahan 
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ajar yang dikemas secara ringkas dan dibuat secara menarik sehingga siswa akan 

senang saat melihat dan mengaksesnya.  

Melihat pada sekolah SDN Tambakrejo yang terdapat fasilitas LCD Proyektor 

yang dapat digunakan untuk penggunaan bahan ajar interaktif tersebut sehingga dapat 

dimanfaatkan. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengkombinasikan 

beberapa media pembelajaraan (audio, video, teks, atau grafik) yang oleh 

penggunannya dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu 

perintah dan/ atau perilaku alami dari suatu presentasi (Prastowo, 2014 : 370). 

Dengan demikian, terjadi dua arah antara bahan ajar dengan penggunaanya dan bahan 

ajar ini dapat didesain untuk melakukan perintah kembali kepada siswa untuk 

melakukan aktivitas. Maka, jika proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan 

bahan ajar seperti ini, siswa dapat terdorong untuk bersikap aktif. Bahan ajar 

interaktif biasanya disajikan dalam bentuk compact disk (CD), flipbook maker 

(Prastowo, 2014 : 369). Penggunaan Flipbook juga dapat meningkatkan pemahaman 

dan meningkatkan pencapaian hasil belajar (Nazeri, 2013). Saat ini banyak sekali 

jenis bahan ajar interaktif salah satunya yaitu flipbook maker.  

Kvisoft Flipbook Maker merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk 

mengkonversi file PDF ke halaman-balik publikasi digital. Software ini dapat 

mengubah tampilan file PDF menjadi lebih menarik seperti layaknya sebuah buku. 

Tidak hanya itu, Kvisoft Flipbook Maker juga dapat membuat file PDF menjadi 

seperti sebuah majalah, Majalah Digital, Flipbook, Katalog Perusahaan dan lain-lain. 

Flipbook adalah salah satu jenis animasi klasik yang dibuat dari setumpuk kertas 
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menyerupai buku tebal, pada setiap halamannya di gambarkan proses tentang sesuatu 

yang nantinya proses tersebut terlihat bergerak atau beranimasi. Penggunaan 

Flipbook dapat meningkatkan berfikir kreatif siswa dan juga dapat mempengaruhi 

prestasi atau hasil belajar siswa (Ramdania, 2013:34-41).  

Terdapat penelitian yang dapat mendukung adanya penggunaan bahan ajar 

interaktif ini. Sri Bayu Habibi, 2017 berdasarkan hasil penelitian dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Multimedia Menggunakan Kvisoft 

Flipbook Maker Berbasis Etnomatematika” yang telah dilakukan diperoleh hasil 

bahwa media pembelajaran yang dikembangkan secara keseluruhan memenuhi 

kriteria kelayakan setelah melewatinvalidasi secara keseluruhan yaitu pada ahli media 

dengan presentase 90% dan ahli materi dengan presentase 87%. Sedangkan pada uji 

coba yang dilakukan di MTs Mangku Negara Bandar Lampung kelas VII SMP/MTs 

produk oleh siswa diperoleh presentase 92% dengan kategori baik. Dapat 

disimpulkan bahwa media pemebelajaran matematika pada materi bilangan blat 

berbasis etnomatematika menggunakan media Kvisoft Flipbook Maker yang telah 

dikembangkan dalam penelitian ini dapat jadikan sebagai media pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar. 

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai bahan ajar interaktif tersebut dengan mengambil judul “Pengembangan 

Bahan Ajar Interaktif Flipbook maker Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana 

Tubuh Mengolah Makanan Pembelajaran 2 Kelas 5 SD”. 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengembangan bahan ajar interaktif flipbook maker Tema 3 Makanan 

Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan Pembelajaran 2 Kelas 5 

? 

2. Bagaimana respon siswa pada pengembangan bahan ajar interaktif  flipbook 

maker Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan 

Pembelajaran 2 Kelas 5? 

C.  TUJUAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

1. Untuk menjelaskan pengembangan bahan ajar interaktif flipbook maker Tema 3 

Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan Pembelajaran 

2 Kelas 5. 

2. Untuk mengetahui respon siswa pada pengembangan bahan ajar interaktif  

flipbook maker Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah 

Makanan Pembelajaran 2 Kelas 5. 

 

D.  SPESIFIKASI PRODUK YANG DIKEMBANGKAN  

Dalam penelitian ini, akan dihasilkan produk berupa flipbook maker  dengan 

spesifikasi sebagai berikut: 

a. Konstruk  
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1. Flipbook maker Tema 3 Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh 

Mengolah Makanan Pembelajaran 2 Kelas 5. 

2. Pembelajaran tematik dengan menggunakan produk pengembangan bahan ajar 

interaktif flipbook maker yaitu bahan ajar berupa buku elektronik yang 

dikemas secara menarik dengan penambahan musik dan animasi menarik. 

3. Bahan ajar interaktif  flipbook maker seperti bahan ajar yang diubah menjadi 

buku elektronik. File PDF yang diubah atau dikonversikan menjadi buku 

elektronik (e-book, e-modul) yang dikembangkan menggunakan aplikasi 

Kvisoft Flipbook Maker sehingga tampilan lebih menarik karena ditambahkan 

video, animasi dan suara. 

b. Konten  

1. Petunjuk penggunaan : 

Petunjuk penggunaan ini untuk menginfokan penggunaan bahan ajar interaktif 

buku elektronik (e-book, e-modul) 

2. Bagian-bagian pada buku elektronik (e-book,-e-modul) antara lain : 

3. Halaman judul 

4. Kata Pengantar 

5. Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi dasar (KD), Indikator, dan Tujuan 

Pembelajaran 

6. Peta Konsep 

7. Materi (mata pelajaran tematik) 

8. Contoh soal dan uji kompetensi 
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9. Daftar Pustaka 

3. Mengandung pesan spiritual, sosial, pengetahuan, dan ketrampilan sesuai 

dengan kompetensi inti pada kurikulum 2013 

4. Berbentuk soft file dengan perkiraan 10-15 halaman 

E. PENTINGNYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

Hasil penelitian pengembangan ini dikatakan penting, karena dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi siswa 

a) Siswa dapat belajar secara mandiri dengan bahan ajar  interaktif flipbook 

maker dengan komputer dan electronic book 

b) Memudahkan siswa untuk memahami konsep sehingga pembelajaran lebih 

menarik, inovatif, dan menyenangkan. Karena tidak hanya disajikan seperti 

buku teks dan gambar, tetapi juga dalam bentuk video, animasi dan suara 

yang menarik. 

2. Bagi Guru 

a) Membantu guru dalam menyiapkan bahan ajar interaktif untuk mengajar 

yang efektif. 

b) Flipbook maker ini diharapkan agar membantu memberikan pengetahuan 

lebih bagi guru dalam mengembangkan bahan ajar sesuai kebutuhan siswa. 

Sehingga guru lebih kreatif dalam pelaksanaan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 
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a) Diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan mutu hasil pembelajaran 

disekolah. 

b) Memberikan kontribusi yang baik kepada sekolah guna untuk 

mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia dan pendekatan 

pembelajaran sehingga pembelajaran lebih berkualitas. Meningkatkan 

kualitas sekolah dan meningkatkan mutu lulusan siswa. 

4. Bagi Peneliti 

a) Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan sebagai bekal untuk 

menjadi pendidik professional yang berkompeten. 

b) Diharapkan dapat menjaddi wadah dan sarana untuk menuangkan ide, 

gagasan dan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan. 

 

F.  ASUMSI ,  DAN KETERBATASAN PENGEMBANGAN  

Berdasarkan latar belakang masalaah yang ada, maka peneliti akan 

mengembangkan bahan ajar interaktif yang berupa bahan ajar elektronik buku (e-

book, e-modul) yang mengacu pada beberapa asumsi, yaitu : 

1. Tersedianya fasilitas LCD di kelas, sehingga dapat menampilkan bahan ajar 

tersebut 

2. Dikembangkannya berupa bahan ajar yang dikemas secara elektronik berbasis 

multimedia ini, siswa mampu belajar secara aktif dan mandiri dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada disekolah serta untuk meningkatkan motivasi 
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belajar siswa dan terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan. 

3. Bahan ajar interaktif Flipbook maker ini dapat mengatasi permasalahan yang ada 

dikelas. Sehingga dapat meningkatkan pembelajaran dikelas  dengan suatu produk 

yang dikembangkan. 

Peneliti juga akan membatasi masalah yang akan dikaji. Batasan masalah 

penelitian ini antara lain sebagai berikut : 

1. Bahan ajar interaktif yang beruba buku elektronik ini hanya difokuskan Tema 3 

Makanan Sehat Subtema 1 Bagaimana Tubuh Mengolah Makanan Pembelajaran 

2 Kelas 5 

2. Subjek penelitian ini terbatas untuk siswa kelas V  SDN Tambakrejo 

G.  DEFINISI OPERASIONAL  

Istilah-istilah yang perlu didefinisikan secara operasional dalam pengembangan 

bahan ajar interaktif flipbook maker ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran tematik adalah sebagai model pembelajaran yang termasuk salah 

satu tipe/jenis daripada model  pembelajaran terpadu. Istilah pembelajaran 

tematik pada dasarnya adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan 

tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 

pengalaman bermakna kepada siswa. 

2. Bahan ajar interaktif adalah bahan ajar yang mengkombinasikan beberapa media 

pembelajaraan (audio, video, teks, atau grafik) yang oleh penggunannya 
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dimanipulasi atau diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan/ atau 

perilaku alami dari suatu presentasi. 

3. Flipbook Maker adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengkonversi file 

PDF ke halaman-balik publikasi digital. Software ini dapat mengubah tampilan 

file PDF menjadi lebih menarik seperti layaknya sebuah buku.  

4. Kemenarikan yang diukur dari respon siswa dengan memberi angket kepada 

siswa. 


