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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakmaksimalan media yang digunakan pada materi 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar kelas V SD sehingga siswa belum memahami bentuk-bentuk 

bangun datar beserta sifatnya.  

Perumusan masalah dari penelitian ini yaitu, (1) bagaimana prosedur pengembangan media 

flipbook pada materi mengidetifikasi sifat-sifat bangun datar kelas V SD ?; (2) bagaimana kualitas 

media flipbook jika dilihat dari kevalidan, kepraktisan dan keefektifan media pada materi 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar kelas V SD ? 

Prosedur pengembangan media flipbook ini menggunakan model pengembangan ADDIE 

dengan 5 tahap, yaitu menganalisis (Analysis), mendesain (Design), mengembangkan (Development), 

menerapkan (Implimentation) dan mengevaluasi (Evalution). 

Pengembangan media flipbook ini memperoleh hasil 94% dari validator ahli media dan 94% 

dari validator ahli materi, berarti media flipbook valid/layak digunakan proses pembelajaran. 

Perolehan skor 92,8% dari respon guru dan 89% dari respon siswa, berarti media flipbook praktis 

digunakan dalam pembelajaran.Sedangkan perolehan nilai rata-rata antara pretest dan postest dari 

kelas eksperimen 8,2 ≥ 7,5 kelas kontrol dengan menggunakan uji Paired Simple Test, berarti media 

flipbook dapat mempengaruhi hasil belajar siswa dan efektif digunakan sebagai media pembelajaran 

pada materi megidentifikasi sifat-sifat bangun datar. 

KATA KUNCI  :Media, flipbook, bangun datar.  

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Pembelajaran matematika 

lebih baik disajikan dengan kegiatan-

kegiatan yang dapat menambah 

pengalaman siswa dan mengembang-

kan cara berpikir siswa agar terlihat 

aktif, seperti penggunaan media yang 

tepat. Media adalah alat atau suatu 

kreatifitas yang dibuat dari ide atau 

gagasan seseorang agar pembelajaran 

dapat bermakna dan memberikan 

kemudahan bagi penyampai ke 

penerima materi. Para guru terutama 

guru sekolah dasar dituntut untuk 

menjadi seseorang yang multifungsi 

dan berani untuk mengeluarkan 

kreatifitasnya dalam pembelajaran 

serta kegiatan-kegiatan di sekolah 

agar sesuai dengan pencapaian 

tujuan pembelajaran dan siswa 

memiliki pengalaman belajar yang 

menyenangkan.  

Berdasarkan hasil kegiatan 

observasi pada pembelajaran 
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matematika kelas V di SDN Bangsal 

1 Kota Kediri, yaitu guru sudah 

menggunakan media terutama pada 

materi mengidentifikasi sifat-sifat 

bangun datar tetapi belum maksimal. 

Ketidakmaksimalan saat penggunaan 

media tersebut, yaitu; (1) media yang 

digunakan guru belum sesuai; (2) 

pemanfaatan media pembelajaran  

belum mengembangkan kemampuan 

siswa; (3) tampilan media yang 

kurang menarik; (4) guru belum 

menggunakan metode pembelajaran 

yang lain.  

Sedangkan hasil dari 

kegiatan wawancara dengan guru 

kelas V di SDN Bangsal 1 Kota 

Kediri mengatakan bahwa masih 

ditemukan beberapa siswa yang 

belum memahami bentuk-bentuk 

bangun datar beserta sifatnya dan 

beberapa nilai siswa masih berada 

dibawah KKM yaitu ≥ 75.  

Pengembangan media 

flipbook pada pembelajaran 

matematika materi mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun datar kelas V SD 

merupakan salah satu cara memenuhi 

kebutuhan siswa, karena media 

flipbook merupakan media yang 

sederhana dan menarik. Nurseto 

(2011: 25) menyatakan bahwa media 

flipbook merupakan setumpuk 

lembaran-lembaran kertas atau 

karton yang menyerupai album atau 

kalender berukuran 21cm x 28cm. 

Penggunaan media flipbook 

dalam pembelajaran matematika 

dapat membuat proses pembelajaran 

menjadi menyenangkan karena 

media flipbook memiliki beberapa 

kelebihan, yaitu: (1) penyajian materi 

dapat berupa gambar, bentuk kata 

dan kalimat; (2) terdapat warna-

warna yang dapat menarik siswa; (3) 

mudah dibuat sendiri; (4) praktis 

dibawa; (5) dapat dikombinasikan 

dengan permainan-permainan yang 

menarik minat belajar.  

Dari uraian di atas, peneliti 

membuat rumusan masalah yaitu (1) 

bagaimana prosedur pengembangan 

media flipbook pada materi 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar kelas V SD ?; (2) bagaimana 

kualitas media flipbook jika dilihat 

dari kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan media pada materi 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar kelas V SD ? 

 

II. METODE 

Prosedur pengembangan 

media flipbook ini menggunakan 

model pengembangan ADDIE 

dalam Adelina (2016: 98), yaitu 
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menganalisis (Analysis), mendesain 

(Design), mengembangkan 

(Development), menerapkan 

(Implementation) dan mengevaluasi 

(Evaluation).  Sedangkan untuk 

mengukur kualitas media flipbook 

yang telah dikembangkan dan 

diterapkan, peneliti menggunakan 

Skala Likert untuk mengetahui 

persentase skor pendapat dari 

validator ahli media dan materi 

serta repson guru dan siswa 

sehingga peneliti dapat mengetahui 

hasil kevalidan dan kepraktisan 

media flipbook sebelum dan 

sesudah digunakan dalam 

pembelajaran matematika materi 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar kelas V SD. Kemudian 

menggunakan soal test (pretest dan 

postest) dan diujikan dengan uji 

Paired Sample Test dalam SPSS 

16.0 for windowsuntuk mengetahui 

pengaruh dari penggunaan media 

flipbook pada hasil belajar siswa. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Pengembangan media 

flipbook ini melalui tahapan-tahapan 

sebagai berikut. (1) menyusun 

bentuk-bentuk bangun datar yang 

sesuai dengan materi; (2) memilih 

bentuk media dan warna-warna 

untuk desain isi media; (3) 

menggambar kembali sketsa pada 

aplikasi corel draw; (4) mencetak 

media flipbook.  

Kevalidan 

Hasil validasi media 

flipbook memperoleh skor 94% dari 

validator ahli media dan memperoleh 

skor 94% dari validator ahli materi 

yang keduanya memperoleh kategori 

kualitatif  “sangat valid” atau layak 

digunakan dalam pembelajaran 

matematika.  

Kepraktisan 

Hasil dari kegiatan uji coba 

terbatas di SDN Pesantren 1 Kota 

Kediri memperoleh persentase skor 

94,2% untuk respon guru yang 

berarti media flipbook dapat 

digunakan pada proses pembelajaran 

matematika materi mengidentifikasi 

sifat-sifat bangun datar dan 

persentase skor 90,84% untuk respon 

siswa yang berarti media flipbook 

dapat menarik semangat belajar 

siswa. 

Keefektifan 

Hasil dari kegiatan uji coba 

luas di SDN Bangsal 1 Kota Kediri 

dengan jumlah 39 siswa memperoleh 

data peningkatan rata-rata antara 

pretest dan postest sebesar 8,5 yang 

berarti mengembangkan media 
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flipbook dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa dan mencapai nilai 

KKM yaitu ≥ 75. Media flipbook 

merupakan salah satu media yang 

efektif digunakan pada materi 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar kelas V SD. 

 

IV. PENUTUP 

Pengembangan media 

flipbook pada materi sifat-sifat 

bangun datar ini menggunakan 

model pengembangan ADDIE yaitu, 

Analysis, Design, Develompment, 

Implimentation, Evaluation. Karena 

adanya penggunaan media yang 

belum maksimal pada materi 

mengidentifikasi sifat-sifat bangun 

datar kelas V SD dan siswa belum 

memahami bentuk-bentuk bangun 

datar. Pengembangan media flipbook 

ini dilakukan agar menghasilkan 

produk atau media yang sesuai 

dengan kebutuhan siswa tersebut. 

Berdasarkan hasil uji coba di 

atas, bahwa media flipbook 

merupakan media yang memiliki 

kualitas baik jika dilihat dari 

kevalidan, kepraktisan dan 

keefektifan media. Media flipbook 

merupakan media yang praktis 

digunakan guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran dan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa 

sehingga siswa aktif dan memahami 

bentuk-bentuk bangun datar beserta 

sifatnya.  
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