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ABSTRAK 

Syamsul Arifin, 2022. Penggunaan Media Flipbook Maker dalam Pembelajaran 
Tematik untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 
56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. Tesis. Program Studi Pendidikan 
Guru Madrasah Ibtidaiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH Achmad 
Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. H. Mundir, M.Pd., Pembimbing II: Dr. 
Khotibul Umam, MA 

Kata Kunci : Flipbook Maker, Hasil Belajar 
Pembelajaran menggunakan media flipbook maker dengan menyajikan 

konten video dalam materi sangat menarik untuk siswa. Hasil belajar merupakan 
pengukuran setelah penggunaan media flipbook maker diamana keseluruhan usaha 
yang dilakukan siswa untuk memahami materi dalam pembelajaran. 

Fokus penelitian 1)Bagaimana perencanaan penggunaan media flipbook 
maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah? 2)Bagaimana pelaksanaan 
penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan 
hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah? 
3)Bagaimana hasil penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik 
untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 
Syafi’iyah? 

Tujuan penelitian 1)Mendeskripsikan perencanaan penggunaan media 
flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah 2)Mendeskripsikan 
pelaksanaan penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 
Syafi’iyah 3)Mendeskripsikan hasil penggunaan media flipbook maker dalam 
pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah 
Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah. 

Teori perencanaan dalam buku “Pembelajaran Tematik Terpadu, Prabowo, 2013” 
meliputi: menetapkan mata pelajaran dan tema, menetapkan KD, menyusun silabus, 
RPP tematik. Pelaksanaan dalam buku “Pembelajaran Terpadu, Hadisubroto dan 
Herawati, 1998” meliputi: kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. 
Teori hasil belajar “Bloom dalam buku Ahmad susanto, 2007” meliputi: pengetahuan 
sikap, dan keterampilan. 

Peneliti memilih pendekatan kualitatif, jenis studi kasus, teknik pengumpulan 
data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 
kondensasi data, peyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data 
menggunakan triangulasi teknik, sumber dan member chek. 

Hasil penelitian 1)Perencanaan penggunaan media flipbook maker berupa: 
Menentukan jenis mata pelajaran, memilih materi ajar, menyusun silabus, KD dan 
indikator, merumuskan prosedur evaluasi dan dilakukan penyiapan aplikasi flipbook 
maker untuk dimasukkan materi, dan video serta penyusunan silabus, RPP, prota, 
promes 2)Pelaksanaan penggunaan media flipbook maker dilakukan melalui: pertama 
kegiatan pembukaan, kedua kegiatan inti meliputi: kegiatan ayo berlatih, ayo 
mencoba, ayo bernyanyi, dan ayo bermain sambil melihat layar flipbook maker, 
ketiga kegiatan penutup. 3)Hasil penggunaan media flipbook maker mengarah pada 
hasil belajar siswa ditunjukkan komponen pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 
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 ملخص البحث
يف التعليم املوضوعي لرتقية نتائج تعلم الطلبة باملدرسة االبتدائية  فليفبوك مكر، استخدام وسيلة 2222مشس العارفني، 

ية يف الدراسات العليا جبامعة السلفية الشافعية تامفورجا مجرب. رسالة املاجستري. قسم تربية املعلمني االبتدائ 65املعارف 
: الدكتور خاطب األمم 2: الدكتور احلاج منذر املاجستري. املشرف 1أمحد صديق اإلسالمية احلكومية مجرب. املشرف 

 املاجستري.
  نتائج البحث ،يفبوك مكرفل: ةيسئالر الكلمة 
وى تعليمي ممتع يتمثل يف نصوص أو ستخدام الوسائل اليت يوفرها املعلم للطالب من خالل تقدمي حمتاب التعلمإن 

صور متحركة أو رسوم متحركة، ومقاطع فيديو صوتية جتتذب أنظار الطالب. نتائج التعلم ما حيصل عليه الطالب قبل 
 وبعد استخدام وسيلة ميكن قوهلا على أهنا القوة الدافعة النفسية الشاملة لدى الطالب للقيام بأنشطة التعلم.

املدرسة يف التعلم املوضوعي لرتقية نتائج تعلم الطالب يف وسيلة ( كيف ختطيط الستخدام 1ى عل البحثحتتوي بؤرة 
يف التعلم املوضوعي لرتقية نتائج تعلم الطالب  وسيلة ( كيف تنفيذ استخدام2؟  الشافعيةالسلفية  65االبتدائية املعارف 

يف التعلم املوضوعي لرتقية نتائج  وسيلةهي نتائج استخدام ( ما 3 ؟السلفية الشافعية  65باملدرسة االبتدائية املعارف يف 
 ؟السلفية الشافعية  65باملدرسة االبتدائية املعارف تعلم الطالب يف 

املدرسة يف التعلم املوضوعي لرتقية نتائج تعلم الطالب يف وسيلة ختطيط الستخدام  ( وصف1يهدف هذا البحث إىل:
يف التعلم املوضوعي لرتقية نتائج تعلم الطالب  وسيلة تنفيذ استخدام ( وصف2فعية. السلفية الشا 65االبتدائية املعارف 

يف التعلم املوضوعي لرتقية نتائج  وسيلةنتائج استخدام  ( وصف3السلفية الشافعية.  65باملدرسة االبتدائية املعارف يف 
 السلفية الشافعية. 65باملدرسة االبتدائية املعارف تعلم الطالب يف 

لفرابوو على تثبيت املواد واملوضوع وتثبيت الكفاءات األساسية وترتيب خطة  ط يف الكتاب ل نظرية التخطيتشتم
هلادي سوبراطا وهرياوايت فيشتمل على املقدمة وشرح املواد واخلتام. التعليم والتخطيط التعليمي. وأما التنفيذ يف الكتاب 

 ا، يشتمل على املعرفة و السلوك واملهارات.يف الكتاب أمحد سسانط ونظرية التعليم يف الكتاب
ونوعه دراسة احلالة وهو أن هذا النهج ميكن أن يكشف األحداث بعمق والواقع حسب  الكيفيخيتار الباحث املدخل 

يف التعلم وسيلة األوضاع والظروف يف ميدان البحث. يريد الباحث أن يعرف بالتفصيل حوادث تتعلق باستخدام 
وأما حتليل املستخدم فهو تكثيف البيانات وعرضها واستنتاجها. وصحة البيانات  نتائج تعلم الطالب.املوضوعي لرتقية 

 باستخدام تقنيات التثليث واملصادر وفحوص األعضاء.
عي يف شكل أ( حتديد أنواع املواد، ب( اختيار يف التعلم املوضو وسيلة ( التخطيط الستخدام 1نتائج هذا البحث 

يتم من خالل  تقومي لرتقية نتائج تعلم الطالب، ج( ترتيب املنهج الدراسي ومؤشراته د( صياغة إجراء الاملواد التعليمية
( يتم تنفيذ استخدام وسيلة يف 2 .ترتيب وإعداد املنهج الدراسي وختطيط التعليم والربنامج السنوي والربنامج الشهري

النشاطان األساسيان ومها أنشطة دعونا نتدرب ودعونا التعلم املوضوعي من خالل ثالث مراحل وهي افتتاحي يتضمن 
تؤدي إىل زيادة  نتائج استخدام وسائط (3 حناول ودعونا نغين وودعنا نلعب، واخلتامية هي ترقية نتائج تعلم الطالب.

 ترقية تعلم الطالب بعد استخدام وسيلة كما هو موضح يف مكون املعرفة واملهارة واملوقف.
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ABSTRACT 

Syamsul Arifin, 2022, Use of Flipbook Maker Media in Thematic Learning to Improve 

Student Learning Outcomes of Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafiiyah 

Tempurejo Jember. Thesis. Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education Study Program. 

Potgraduate Islamic State Uneversity of Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Supervisor 1: 

Dr. H. Mundir, M.Pd., Supervisor 2: Dr. Khotibul Umam, MA. 

Kerywords: Flipbook Maker, Learning Outcomes. 

Learning uses the media provided by the teacher to students by presenting 

interesting learning content in the form of text, motion pictures or animations, audio 

videos that give an interesting impression to students. Learning outcomes are learning 

outcomes that occur before and after the use of flipbook maker media can be interpreted 

as the overall psychic driving force in students to carry out learning activities. 

The focus of the research is 1) How to plan the use of flipbook maker media in 

thematic learning to improve student learning outcomes at Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah Syafiiyah? 2) How is the implementation of using Flipbook Maker Media 

in thematic learning to improve student learning outcomes at Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafiiyah? 3) What are the results of using flipbook maker media 

in thematic learning to improve student learning outcomes at Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafiiyah? 

Research Purposes: 1) Describe to plan the use of flipbook maker media in 

thematic learning to improve student learning outcomes at Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah Syafiiyah. 2) Describe the implementation of using Flipbook Maker Media 

in thematic learning to improve student learning outcomes at Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafiiyah. 3) Describe the results of using flipbook maker media 

in thematic learning to improve student learning outcomes at Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafiiyah. 

Planning theory in the book “pembelajaran Tematik terpadu”, prabowo 2013, 

setting subjects and themes, astablishing basic competencies, compiling syllabus and 

lesson plans. Implementation theory in the book “Pembelajaran Terpadu” hadissubroto 

and herawati 1998, includes preliminary, core and closing acctivities. The theory of 

learning outcomes in Ahmad susanto s book includes knowledge of attitudes and skills. 

Researchers choose a qualitative approach the type of case study is this approach 

can reveal events in depth, the reality according to conditions in the field. The analysis 

used is data condensation, presenting data, and drawing conclusions. The validity of the 

data using triangulation techniques, sources and member checks. 

The results of this study 1) Planning the use of flipbook maker media in 

thematic learning in the form of a) Determining the types of subjects, b) Selecting 

teaching materials, c) Compiling syllabus, KD and indicators, d) Formulating evaluation 

procedures to improve student learning outcomes is done by compiling and preparing 

the syllabus, lesson plan, annual program, promissory note. 2) The implementation of 

using flipbook maker media in thematic learning is carried out through 3 stages, namely 

the first opening activity, the two core activities include activities let's practice, let's try, 

let's sing, and let's play, the three closing activities are to improve student learning 

outcomes. 3) The results of using flipbook maker media lead to student learning 

outcomes that increase after using flipbook maker media as shown by the knowledge 

component, skills and attitudes.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan dapat diartikan sebagai bimbingan atau pertolongan yang 

diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh tenaga pendidik agar ia 

menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya pendidikan berarti usaha 

yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi 

seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat 

hidup dan penghidupan yang lebih tinggi (mental). Dengan demikian 

pendidikan berarti suatu usaha dalam pergaulan dengan anak-anak untuk 

memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan.
1
 

Perkembangan dunia pedidikan begitu signifikan seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan adalah salah satu 

bentuk perwujudan kebudayaan manusia yang dinamis dan syarat 

perkembangan.
2
 Untuk meningkatkan mutu pendidikan, proses pembelajaran 

di sekolah yang menjadi sorotan utama. Tenaga pengajar atau guru yang 

profesional diharapkan mampu memberikan peningkatan mutu pendidikan, 

baik aspek kemampuan berfikir, kepribadian, karakter dan rasa tanggung 

jawab. 

Pemerintah mengeluarkan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar 

Nasional Pendidikan yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi 

                                                           
1
 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis (Bandung; Remaja Rosda Karya, 2000), 

11. 
2
 Trianto. Mendesain Model Pembelajaran Inovatif Progresif (Jakarta; Kencana Prenada Media 

Group, 2009). 10 
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untuk mencerdaskan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga 

negara tanpa terkecuali. Pendidikan Nasional yang bermutu merupakan 

fondasi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara 

proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk mewujudkan 

Sistem Pendidikan Nasional yang bermutu, diperlukan Standar Nasional 

Pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan Pendidikan. 

Standar Nasional Pendidikan meliputi kriteria minimal tentang berbagai aspek 

pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan Satuan Pendidikan.
3
 

Tujuan pendidikan di atas diwujudkan melalui proses pendidikan. Oleh 

karena itu pendidikan memegang peranan penting dalam mengembangkan 

potensi yang telah dimiliki oleh manusia dan pendidikan merupakan wahana 

mendapatkan ilmu pengetahuan. Tujuan pendidikan dapat menjadikan peserta 

didik beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjadi diri 

yang bertanggung jawab, setiap pendidikan akan membekali peserta didik 

dengan ilmu untuk masa depan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

manusia melalui olah batin (aspek transendensi), olah pikir (aspek kognisi), 

olah rasa (aspek afeksi), dan olah kinerja (aspek psikomotorik) agar memiliki 

daya saing dalam menghadapi tantangan global.
4
 Pendidikan merupakan tolak 

ukur kemajuan suatu bangsa bahkan pendidikan merupakan alat untuk 

menguasai dunia.  

  

                                                           
3 PP No. 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI No. 6676) 
4
 Trianto, Model Pembelajaran Terpadu, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012). 3-4 
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Penjelasan tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al-

Kahf Ayat 66: 

                         

Artinya: Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu 

mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan 

kepadamu?" 

 

Penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa besarnya peranan 

pendidikan dengan kegiatan pengajaran yang menggunakan media dalam 

penyampaian pengajaran dan pendidikan akan lebih menjadi maksimal. Dalam 

konteks ini media pembelajaran merupakan sebuah alat yang di pakai dalam 

kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi 

pelajaran dari guru.
5
 Sedangkan dalam perspektif Islam ilmu pengetahuan 

sangat penting dan Islam menempatkan umatnya yang berilmu pada posisi 

yang mulia. Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11:
6
 

                       

                        

              

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan 

meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Proses pendidikan sesungguhnya dijalankan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan akan sumber daya manusia yang (minimal) sanggup menyelesaikan 

persoalan yang dihadapinya. Artinya, setiap proses pendidikan seharusnya 

                                                           
5
 Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 

2012), 57. 
6
 Departemen Agama RI, Al-‘Alliy. 
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mengandung berbagai pelajaran yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat. 

Sehingga output pendidikan adalah manusia yang sanggup untuk memetakan 

dan sekaligus memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat 

berdasarkan kemampuan yang diperoleh. 

Dalam pembahasan proses pendidikan tidak luput juga akan dibahas 

mengenai proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran kehadiran media 

mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut 

ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan 

media sebagai perantara. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru 

ucapkan melalui kata-kata atau kalimat tertentu.
7
 

Sekolah merupakan tempat bagi siswa dalam menuntut ilmu. Sering 

kita temui dalam kelas terdapat siswa yang kurang semangat dalam menuntut 

ilmu dan kurang tanggap terhadap apa yang disampaikan oleh guru. Siswa 

terkadang merasa bosan dengan model pembelajaran yang berbasis ceramah, 

sehingga sebagai pendidik perlu mengadakan evaluasi diri dan peningkatan 

kualitas pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, peningkatan kualitas 

pembelajaran di kelas bisa dilakukan dengan berbagai cara dan guru memiliki 

peranan yang sangat penting dalam peningkatan mutu belajar siswa dalam 

kelas sehingga siswa terasa nyaman dan ilmu yang mereka peroleh akan 

mudah mereka terima.
8
 Salah satu cara guru dalam meningkatkan mutu belajar 

siswa dalam kelas bisa dilakukan dengan penggunaan media pembelajaran 

                                                           
7
 Muhammad Syarif Hidayatullah, (Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Flipbook 

Maker, Surabaya , 2016), 83. 
8
 Supriyono, “Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SD”, 

Jurnal Pendidikan Dasar, Nomor 1  (Mei 2018), 43. 
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yang menarik pada setiap materi yang akan disampaikan. Media pembelajaran 

mempunyai peran penting untuk meningkatkan minat belajar siswa sekolah 

dasar,  khususnya  di  kelas  rendah,  karena  siswa  kelas  rendah belum 

mampu berpikir abstrak, sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu 

divisualisasikan dalam bentuk  yang lebih nyata/kongkrit. Secara ilmu 

psikologis media pembelajaran sangat membantu perkembangan psikologis 

anak dalam hal belajar. Selain  itu, penggunaan media dalam proses 

pembelajaran dapat pula memberikan pengalaman bermakna bagi para peserta 

didik. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media dalam proses 

pembelajaran dapat berimplikasi pada tiga hal, antara lain pada diri guru, pada 

diri siswa dan pada proses pembelajaran di ruang kelas. Dalam merancang 

media pembelajaran ada beberapa langkah yang harus diperhatikan, yakni: (1) 

media harus dirancang sesederhana mungkin sehingga jelas dan mudah 

dipahami oleh siswa; (2) media hendaknya dirancang sesuai dengan pokok 

bahasan yang akan diajarkan; (3) media hendaknya dirancang tidak terlalu 

rumit dan tidak membuat anak-anak menjadi bingung; (4) media hendaknya 

dirancang dengan bahan-bahan yang sederhana dan mudah didapat, tetapi 

tidak mengurangi makna dan fungsi media itu sendiri; (5) media dapat 

dirancang dalam bentuk model, gambar, bagan berstruktur, dan lain-lain, 

tetapi dengan bahan yang murah dan mudah didapat sehingga tidak 

menyulitkan guru dalam merancang media dimaksud.
9
 

                                                           
9
 Supriyono, “Pentingnya Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa SD”, 

Jurnal Pendidikan Dasar, Nomor 1  (Mei 2018), 44. 
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Salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan dalam kelas 

adalah media LCD yang di dalamnya menampilkan gambaran dari aplikasi 

Flipbook maker. Media Flipbook maker merupakan salah satu media yang 

dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran berupa atau 

berbentuk vidio virtual digital book, gambar, dan suara.
10

 

Kvisoft Flipbook maker adalah aplikasi untuk membuat e-book, e-

paper, e-magazine. Tidak hanya berupa teks, dengan kvisoft flipbook maker 

dapat menyisipkan gambar, grafik, dan suara. Link  dan video pada lembar 

kerja. Secara umum perangkat multimedia ini dapat memasukan file berupa 

pdf, gambar, video animasi sehingga flipbook maker yang dibuat lebih 

menarik. Selain itu, flipbok maker memiliki desain template dan fitur seperti 

background, tombol kontrol. Peserta didik dapat membaca dengan merasakan 

layaknya membuka buku secara fisik karena terdapat efek animasi dimana saat 

berpindah halaman akan terlihat seperti membuka buku secara fisik. Hasil 

akhir bisa di simpan ke format html, exe, zip, screen saver dan application. 
11

 

Berdasarkan hasil observasi awal di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  

(MIMA) 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember ditemukan suatu 

fenomena bahwa dalam proses pembelajarannya telah menggunakan media 

flipbook maker sebagai media penunjang keberhasilan belajar siswa, terkhusus 

di kelas satu Madrasah Ibtida’iyah. Media tersebut digunakan dilatar 

belakangi oleh pengalaman bahwa sebelum menggunakan media tersebut 

                                                           
10

Wandah Wibawanto, Desain dan Pemrograman Mulimedia Pembelajaran Interaktif (Jember: 

Cerdas Ulet Kreatif, 2017), 04 
11

Muhammad Syarif Hidayatullah, Lusia Rakhawati, “Pengembangan Media Pembelajarn Berbasis 

Flipbook Maker pada Mata pelajaran Elektronika dasar di SMK Negeri 1 Sampang”. Jurnal 

Pendidikan Teknik Elektro, Volume 05 Nomor 01 (Februari 2016), 84. 
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siswa kelas satu MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah kurang kondusif dan kurang 

konsentrasi pada saat menerima materi yang diajarkan oleh guru melalui 

metode ceramah. Hal ini terjadi karena siswa hanya mendengarkan, melihat 

dan mengikuti setiap intruksi dari guru. Akibatnya, sebagian dari 28 siswa 

kelas satu MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah bermain-main yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi konsentrasi belajar siswa yang lain.
12

 

Setelah penggunaan media flipbook maker di kelas satu MIMA 56 

Salafiyah Syafi’iyah dapat terlihat keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajarannya. Hal itu terlihat dari hasil belajar yang diperoleh siswa pada 

setiap akhir semester yang semakin membaik.
13

 Hal unik lainnya yang 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti di MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah 

adalah MIMA 56 Salafiyah Syafiiyah Tempurejo Jember antara lain:  

a)MIMA 56 Salafiyah Syafiiyah merupakan lembaga Madrasah Ibtida’iyah 

yang menggunakan media flipbook maker di kecamatan Tempurejo Jember.
14

 

Hal ini berdasarkan hasil Observasi peneliti terhadap 9 Madrasah Ibtida’iyah 

se-kecamatan Tempurejo, b) Walaupun berada di pelosok/pedesan namun 

MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah terbuka dengan perkembagan tekhnologi. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan penggunan media 

flipbook maker dan hasil belajar siswa. Berikut adalah judul penelitian yang 

diangkat oleh peneliti: Penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran 

                                                           
12

 Latifah, Observasi, Jember, 11 Mei 2020. 
13

 Ulan Suhaerini, Observasi dan Dokumentasi, Jember, 06 Juli 2021. 
14

 Latifah, Wawancara, Jember, 11 Mei 2020.  
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tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 

B. Fokus Penelitian  

1. Bagaimana perencanaan penggunaan media flipbook maker dalam 

pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember? 

2. Bagaimana pelaksanaan penggunaan media flipbook maker dalam 

pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember? 

3. Bagaimana hasil penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan perencanaan penggunaan media flipbook maker dalam 

pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penggunaan media flipbook maker dalam 

pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 

3. Mendeskripsikan hasil penggunaan media flipbook maker dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sebagai sumbangsih pemikian bagi dunia pendidikan bahwa hasil 

belajar merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan 

agar meningkatkan kualitas pendidik 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kegiatan 

pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo-Jember 

c. Sebagai informasi untuk penelitian pada waktu yang akan datang 

terutama berkaitan dengan penelitian tentang media pembelajaran 

berbasis flpbook maker. 

2. Adapun manfaat prkatis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi guru mata pelajaran dapat memberikan inovasi baru terutama 

dalam mengajar pelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam 

menerima ilmu sehingga tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. 

b. Bagi siswa dapat menumbuhkan semangat belajar karena pemanfaatan 

media cenderung tidak membosankan sehingga siswa berhasil belajar 

untuk terus belajar. 

E. Definisi Istilah   

1. Media flipbook maker 

Media flipbook maker merupakan alat bantu yang digunakan untuk 

menyampaikan materi oleh guru kepada siswa kelas satu, dalam 

pengaplikasiannya siswa diperlihatkan materi di layar proyektor berupa 
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halaman-halaman buku dan di dalamnya terdapat video, gambar serta suara 

yang dapat membantu kegiatan pembelajaran di kelas satu Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo.  

2. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang 

digunakan oleh guru pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah untuk kelas satu 

yang didasarkan pada tema tertentu yang kontesktual dengan dunia anak 

dan bahan ajar tematik dimasukkan ke dalam aplikasi flipbook maker dan 

diterapakan melalui kegiatan ayo berlatih, ayo mencoba, ayo bernyanyi, 

ayo bermain peran dalam meningkatkan hasil belajar siswa di kelas satu 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 

3. Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar merupakan hasil dari pengukuran siswa yang meliputi 

faktor kognitif (pengetahuan siswa), afektif (sikap siswa), dan psikomotorik 

(ketrampilan siswa) setelah mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo Jember.  

F. Sistematika Penulisan   

Satu. Pendahuluan, pada bab ini berisi penjelasan terkait konteks penelitian, 

fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, 

dan sistematika penulisan. 
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Dua. Kajian Pustaka, pada bab ini berisi penelitian terdahulu, kajian teori yang 

merupakan penjabaran dari teori tentang media pembelajaran berbasis 

flipbook maker, dan pembelajaran tematik serta hasil  belajar siswa, serta 

teori-teori lain yang mendukung. Selain itu, kerangka konseptual berisi 

kilas gambaran rancangan penelitian yang dilakukan. 

Tiga. Metode Penelitian, mencakup pendekatan dan jenis penelitian, lokasi 

penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, 

keabsahan data dan tahapan penelitian. 

Empat. Penyajian Data dan Analisis, pada bab ini berisi penjabaran mengenai 

gambaran obyek penelitian, paparan data (jabaran tentang deskripsi data) 

dan juga berisi tentang temuan penelitian yang telah dilaksanakan. 

Lima. Pembahasan, berisi tentang pembahasan antara temuan penelitian 

dengan teori-teori yang berkaitan 

Enam. Penutup, memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan saran-saran yang bersifat membangun. 
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BAB II  

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

 

A. Penelitian Terdahulu 

1. Tesis, Noviana Dini Rahmawati, Pengembangan Media E-Comic Berbasis 

Flipbook maker Dengan Pendekatan Scientific Learning Pada Siswa Kelas 

VIII SMPN 15 Semarang 2014. Pendidikan Matematika Universitas PGRI 

Semarang. 

Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimanakah mengembangkan media e-comic berbasis flip book maker 

dengan pendekatan scientific learning pada siswa kelas VIII yang valid? (2) 

Apakah pembelajaran matematika dengan media e-comic berbasis flipbook 

maker dengan pendekatan scientific learning pada siswa kelas VIII efektif?. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP N 15 Semarang 

pada Tahun Ajaran 2014/2015. Sedangkan subjek penelitian ini adalah 

terdiri dari 2 kelas yang masing-masing sebagai kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Pemilihan dan penentuan subyek penelitian ini diambil dengan 

teknik sampel bertujuan (purposive sampling). Jenis penelitian ini adalah 

penelitian pengembangan. Perangkat yang dikembangkan adalah media e-

comic berbasis flipbook maker dengan pendekatan scientific learning untuk 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik yang memenuhi kriteria valid 

dan efektif. Prosedur penelitian ini, mengacu pada pengembangan 4D 

Thiagarajan namun dibatasi sampai 3 tahap yaitu pendefinisian (define), 

perancangan (design) dan pengembangan (develop). Dari hasil penelitian 
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dapat disimpulkan bahwa pengembangan media e-comic berbasis flip book 

maker dengan pendekatan scientific learning telah mencapai indikator valid 

dan efektif. Indikator efektif tercapai meliputi prestasi belajar kelas 

eksperimen lebih tinggi dibanding prestasi belajar kelas kontrol. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pendidik matematika 

untuk mencoba melakukan pengembangan media pembelajaran matematika 

serta dapat memanfaatkan teknologi yang berupa E-Learning untuk 

pembelajaran, sehingga akan menambah wawasan bagi guru maupun siswa. 

Perbedaan pada hasil penelitian ini lebih kepada kegiatan di jenjang 

SMP, dan saya bisa jadikan refrensi juga karena hasil penelitian juga 

berbicara kepada media dan bagaimana penggunaan aplikasi flipbook yang 

digunakan lebih menarik perhatian siswa 

2. Tesis, Rumainur, Pengembangan Media Ajar Berbasis Multimedia 

Autoplay Studio 8 Dalam Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Kelas 

XI MA Bilingual Batu Malang (Program Magister Pendidikan Agama 

Islam Sekolah Pasca Sarjana Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang, 2016) 

Proses pengolahan dan analisis data terhadap data hasil penelitian 

yang telah di lakukan mengenai pembelajaran multimedia  autoplay yakni 

pengembangan media autoplay dalam pembelajaran sejarah kebudayaan 

islam di MA bilingual batu malang ini membutuhkan waktu 15-20 hari 

tentunya setelah melakukan analisis kebutuhan pada mata pelajaran SKI di 

MA bilingual batu malang. Produk media pembelajaran ini 



 14 

menggabungkan beberapa software yaitu: flipbook.exe, quis creator 

(wondershare), PPT dan macromedia flah.exe. setelah melakukan tahap 

akhir yaitu publishing, peneliti melakukan tahap uji coba dengan bantuan 

para ahli desain media dan pembelajaran. 

Dilihat dari indikator ketentusan belajar, pembelajaran multimedia  

autoplay ini sangat berperan dalam meningkatkan minat. Hasil belajar dan 

hasil suatu materi pelajaran secara tuntas yang lebih baik daripada 

pembelajaran konvensional. 

Pada penelitian ini lebih kepada sekolah berjenjang MA, dan 

penelitian kami berada pada jenjang MI/SD, Metode penelitian yang di 

pakai dengan metode penelitian R&D, sedangkan yang kami pakai 

penelitian kualitatif. 

3. Tesis, Vivin Nur Afidah, I Nengah Parta, Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif untuk Membangun Pemahaman Konsep Garis 

Singgung Persekutuan Dua Lingkaran. (Makbul Muksar) 

Penelitian pengembangan ini mengikuti model pengembangan 4 D 

yaitu define/ pendefinisian, desaign/ perancangan, develop/ pengembangan, 

dan disseminate/ penyebarluasan 

Hasil pengembangan menunjukkan bahwa dari hasil validasi ahli 

dan praktisi, media pembelajaran interaktif memperoleh skor rata-rata  

semua aspek sebesar 3,26 dan dapat disimpulkan media pembelajaran 

interaktif valid. Validator juga memberikan saran untuk menambahkan soal 

yang menantang, soal open ended, dan soal problem possing, 



 15 

menampakkan tampilan garis serta menyederhanakan kalimat pada media 

pembelajaran. Hasil pengamatan aktivitas guru dan siswa diperoleh skor 

rata-rata semua aspek yaitu 3,42 dan 3,43 maka dapat disimpulkan media 

pembelajaran interaktif  memenuhi kriteria kepraktisan yaitu praktis. Dari 

hasil kuis menunjukkan 96, 3% siswa mencapai tingkat pemahaman 

minimal tinggi. Hasil tes penguasaan bahan ajar menunjukkan 96, 3% 

siswa mencapai tingkat penguasaan minimal tinggi. Sedangkan dari hasil 

angket respon siswa diperoleh skor rata-rata angket respon siswa yaitu 

3,31. Berdasarkan hasil kuis dan tes penguasaan bahan ajar serta angket 

respon siswa dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran interaktif telah 

memenuhi kriteria efektif. yang ditetapkan yaitu pemahaman dan 

penguasaan materi garis singgung persekutuan dua lingkaran memenuhi 

kategori minimal tinggi serta  respon siswa terhadap penggunaan media 

pembelajaran interaktif menunjukkan respon positif. Dengan demikian 

media pembelajaran interaktif yang telah dikembangkan merupakan media 

pembelajaran yang valid, praktis, dan efektif. 

Pada tesis ini model pengembangan 4D yaitu define (pendefinisian), 

design (perancangan), develop (pengembangan), dan disseminate 

(penyebarluasan), sedangkan penelitian kami menggunakan metode 

kualitatif yang lebih condong hanya melihat kejadian saja di sebuah desa 

yang masih membuka mata akan adanya teknologi. 
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4. Tesis, Wahyullah Alannasir, Pengaruh Penggunaan Media Animasi Dalam 

Pembelajaran Ips Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD Negeri 

Mannuruki (PGSD Universitas Islam Makassar) 

The results showed that: (1) The use of animation media in teaching 

social studies have stages of learning in which, every meeting there are 

three main stages were carried out by teachers namely planning, 

implementation and evaluation are then designed in accordance with the 

steps for using media animation with both categories. (2) learning 

motivation of students in social study on student learning motivation, 

before and after learning by using animation media has increased 

significantly ie before the treatment is in the category enough and after  

treatment increased student motivation with very good category. (3) the use 

of the animation media influence the studens’ motivation to learn at the 

fourth grade of mannuruki elementary school. 

Pada penelitian ini menggunakan metode Kuantitaif yang mana 

ingin mengetahui sejauh mana hasil belajar siswa dalam belajar ketika 

menggunakan aplikasi media animasi pada saat pembelajaan membuat 

setiap pertemuan ada, tidak jauh berbeda dengan penelitian kami yang 

melihat semangat siswa dalam belajar dengan media tanpa dan tanpa 

menggunakan media. 

5. Tesis, Titis Anggraini, Cholis Sa’dijah Sa’dijah, Santi Irawati, 

Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif dengan Macromedia Flash 

pada Materi Garis dan Sudut untuk SMP Kelas VII. 
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Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan 

untuk  menghasilkan media pembelajaran interaktif pada materi garis dan 

sudut untuk siswa SMP. Pengembangan media pembelajaran interaktif ini 

menggunakan model pengembangan 4D, tanpa fase diseminasi. Sesuai 

dengan kriteria kualitas produk dari pengembangan, maka media 

pembelajaran interaktif yang dihasilkan nantinya harus memenuhi kriteria 

valid, praktis dan efektif. Penentuan kriteria tersebut melalui proses 

validasi dan uji coba. 

Proses validasi dilakukan oleh dua validator, yaitu dua orang dosen 

pendidikan matematika. Kriteria praktis didasarkan dari hasil observasi 

keterlaksanaan media pembelajaran oleh satu observer. Kriteria efektif 

didasarkan pada hasil skor tes penguasaan materi dan respon peserta didik 

 terhadap media pembelajaran yang telah digunakan. Untuk mendukung 

pelaksanaan media pembelajaran disusun beberapa instrumen penelitian. 

Instrumen penelitian meliputi: (1) lembar validasi, (2) lembar observasi, (3) 

angket, dan (4) tes penguasaan materi. 

Hasil validasi menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif 

dan instrumen penelitian memenuhi kriteria valid. Hasil uji coba lapangan 

menunjukkan bahwa media pembelajaran interaktif telah memenuhi kriteria 

praktis dan efektif. 

Pada pembelajaran yang menggunakan media interaktif di atas lebih 

pada uji coba karena menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan kami 

lebih pada melihat saja yaitu penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bisa 
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menjadi pertimbangan dan bahan bacaan untuk dijadikan refrensi agar kami 

bisa mencari peneltian yang berbeda dengan yang sudah ada. 

6. Tesis, Wendha Adha Juliansyah, 2016, Matematika dalam Multimedia 

Flipbook: Kreatifitas Guru dalam Pengembangan Media Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas V Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 Ngawi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana kondisi proses 

pembelajaran matematika di kelas lima SD Muhammadiyah 1 Ngawi, (2) 

prosedur pengembangan Flipbook yang sesuai sebagai multimedia untuk 

matematika di SD Muhammadiyah 1 Ngawi, ( 3) efektivitas Flipbook 

dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. 

Penelitian ini dirancang dalam koridor desain penelitian Penelitian 

dan Pengembangan dengan prosedur; (1) menganalisis kebutuhan yang 

diperlukan dalam mengembangkan Produk, (2) merancang produk 

prototipe, (3) mengembangkan produk, (4) mengimplementasikan produk 

di lapangan, dan (5) mengevaluasi kelemahan produk. Selain itu, penelitian 

ini menggunakan total 52 sampel. 26 sampel kelompok eksperimen (kelas 

lima kelas Billal Bin Robbah) dan 26 sampel kelompok kontrol (kelas lima 

kelas Khadijah Binti Kubro). Selanjutnya dalam pengumpulan data, 

peneliti menggunakan instrumen angket dan tes prestasi serta dianalisis 

dengan metode statistik Deskriptif dan uji-t. 

7. Jurnal, Budi Arifitama, 2020, Bahan Ajar Flipbook Online Matakuliah Pti 

Menggunakan Pendekatan Augmented Reality. 
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Penelitian ini membahas mengenai pengembangan materi ajar pada 

flipbook dengan pendekatan teknologi augmented reality. Teknologi 

augmented reality digunakan sebagai inovasi dalam proses pembelajaran 

dengan cara menampilkan objek pada materi matakuliah seolah-olah nyata 

sehingga peserta didik mampu melakukan interaksi dan meningkatkan rasa 

keingintahuan dari peserta didik. 

8. Tesis, Bahtiar Afwan, 2020, Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook 

Digital Materi Pertempuran 5 Jam di Kalianda untuk Meningkatkan Empati 

Sejarah Siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan media 

pembelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Kalianda; (2) Mengembangkan 

media pembelajaran sejarah flipbook digital materi Pertempuran 5 Jam di 

Kalianda untuk meningkatkan empati sejarah siswa SMA Negeri 1 

Kalianda; dan (3) Mendeskripsikan efektivitas media pembelajaran sejarah 

flipbook digital materi Pertempuran 5 Jam di Kalianda untuk meningkatkan 

empati sejarah siswa SMA Negeri 1 Kalianda 

Penelitian ini adalah Research and Development dengan model 

pengembangan ADDIE, terdiri dari tahap: (1) analyze, (2) design, (3) 

development, (4) implementation, (5) evaluation. Subyek penelitian adalah 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kalianda. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan angket terbuka, wawancara, observasi, dan tes. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan 

ini yaitu teknik deskriptif kualitatif dan teknik deskriptif kuantitatif. 
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Analisis data deskriptif kuantitatif menggunakan program analisis yakni 

program SPSS. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) media pembelajaran 

sejarah yang digunakan oleh guru di SMA Negeri 1 Kalianda masih 

bersifat konvensional yaitu berupa Power Point, Buku Teks dan LKS; (2) 

Pengembangan produk menggunakan desain ADDIE yang terdiri dari lima 

tahap, yakni pertama, Analyze. Analisis dilakukan untuk menganalisis 

kebutuhan media pembelajaran sejarah untuk meningkatkan empati sejarah; 

kedua, Design atau tahap perancangan produk, yang terdiri atas 

dokumentasi peristiwa Pertempuran 5 Jam di Kalianda, penyesuaian 

kompetensi indikator dan silabus, dan merancang desain awal produk; 

Development atau tahap pengembangan produk proses validasi ahli serta 

uji coba produk dan 4) melakukan uji coba; Implementation atau tahap 

implementasi yaitu implementasi produk akhir atau produk final; dan 

Evaluation atau tahap eveluasi yaitu uji evektivitas pada kelas kontrol dan 

kelas eksperimen; (3) Efektivitas media pembelajaran flipbook digital 

menunjukkan nilai hasil uji t hasil belajar siswa dan uji t angket empati 

sejarah dengan nilai signifikansi 0,000 

9. Jurnal, Candra Eka Setiawan, 2020, Pengembangan Digital Flipbook untuk 

Menfasilitasi Kebutuhan Belajar Multiple Representation pada Materi Sel 

Volta 

Penelitian ini merupakan pengembangan berupa bahan ajar flipbook 

untuk peserta didik dan pengajar dengan format “.exe”. Bahan ajar flipbook 
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guru berisi silabus, RPP, petunjuk penggunaan, kunci jawaban untuk bahan 

ajar flipbook siswa dan storyboard. Bahan ajar flipbook siswa berisi 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tahapan inkuiri terbimbing yang dapat 

memudahkan peserta didik mempelajari materi sel volta. Siswa dapat 

menggunakan bahan ajar flipbook untuk belajar mandiri di rumah dan 

belajar di sekolah dengan guru sebagai pendamping. Bahan ajar flipbook 

yang dikembangkan dapat dijalankan secara nonlinear dimana pengguna 

dapat menggunakan bahan ajar tidak harus urut. Namun, pengguna 

diharapkan menjalankan bahan ajar flipbook secara linier atau berurutan 

untuk memahami materi sel volta secara menyeluruh. 

Produk pengembangan berupa bahan ajar flipbook materi sel volta. 

Bahan ajar flipbook telah direvisi berdasarkan hasil validasi dari validator 

ahli dan hasil uji coba kelompok. Validator ahli yang terdiri dari tiga dosen 

kimia UM, satu deosen prodi IPA FMIPA UM dan satu dosen kimia 

Universitas Cendrawasih. Uji keterbacaan kelompok kecil dilakukan pada 

50 alumni SMA dengan peminatan IPA. Bahan ajar flipbook dikembangkan 

menggunakan aplikasi Flipbook PDF Professional berbantu Adobe Flash 

Professional CS6. Bahan ajar flipbook. Bahan ajar flipbook yang 

dikembangkan merupakan solusi untuk guru dan siswa agar pembelajaran 

menjadi lebih menyenangkan dan menarik. 

10. Tesis, Margareta S., 2021, Pengembangan E-Modul Biologi Berbasis Studi 

Kasus Menggunakan Kvisoft Flipbook Maker untuk Siswa SMA Kelas X 
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Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketergantungan peserta didik 

kepada guru dalam proses pembelajaran di SMA Negeri Kota Jambi masih 

sangat besar. Peserta didik belum mampu belajar secara mandiri meskipun 

di dalam kurikulum 2013 revisi dijelaskan bahwa pembelajaran berpusat 

kepada peserta didik. Hal ini juga menyebabkan rendahnya hasil belajar 

peserta didik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya siswa 

belum mampu belajar secara mandiri dan kurangnya bahan ajar siswa 

disekolah. Oleh karena itu peneliti mengembangkan e-modul Biologi 

berbasis studi kasus sebagai bahan ajar yang lebih fleksibel dan mudah 

digunakan secara mandiri. Penelitian dan pengembangan ini bertujuan 

untuk 1) Menghasilkan e-modul yang memenuhi aspek kesesuaian isi 

dengan kurikulum berlaku. 2) Menguji kelayakan e-modul Biologi berbasis 

studi kasus menggunakan Kvisoft flipbook maker untuk SMA yang dibuat 

dengan memperhatikan prinsip pengembangan e-modul melalui validasi 

dan ujicoba pada peserta didik. 3) Mengetahui respon guru terhadap e-

modul Biologi berbasis studi kasus menggunakan Kvisoft flipbook maker 

untuk SMA. 4) Mengetahui respon peserta didik terhadap e-modul Biologi 

berbasis studi kasus menggunakan Kvisoft flipbook maker untuk SMA. E-

modul ini dikembangkan dengan menggunakan model pengembangan 

ADDIE, Model ADDIE adalah desain model pembelajaran yang sistematis 

dan terdiri dari 5 tahap meliputi tahap analisis (analysis), desain (design), 

pengembangan (develop), implementasi (implementation), dan penilaian 

(evaluate). Dari penelitian diperoleh hasil berupa e-modul Biologi berbasis 
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studi kasus dengan katagori valid dan persentase penilaian 80% oleh ahli 

materi. Katagori sangat valid dengan persentase nilai 84% oleh ahli media. 

Uji respon guru dangan nilai 91% pada katagori sangat baik pada dan uji 

lapangan dengan hasil terdapat perbedaan nilai rata-rata posttest yang 

signifikan antara kelas eksperimen dengan rata-rata 77,6 dan kelas kontrol 

dengan nilai 67. 

Berikut adalah tabel perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan 

beberapa penelitian terdahulu:  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu  

No Nama 

Pengarang 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Orisinilitas 

1 Noviana 

Dini 

Rahmawati 

(2014) 

Pengembangan Media 

E-Comic Berbasis 

Flipbook maker 

Dengan Pendekatan 

Scientific Learning 

Pada Siswa Kelas VIII 

SMPN 15 Semarang 

2014 

Kajian 

teori, 

Metode 

penelitian 

Objek dan 

lokasi 

penelitian 

Perencanaan 

penggunaan 

media flipbook 

maker dalam 

pembelajaran 

tematik 

berupa: 

Menentukan 

jenis mata 

pelajaran, 

memilih materi 

ajar, menyusun 

silabus, KD 

dan indikator, 

merumuskan 

prosedur 

evaluasi dalam 

meningkatkan 

hasil belajar 

siswa 

dilakukan 

penyiapan 

Aplikasi 

flipbook maker 

untuk 

dimasukkan 

materi, dan 

video serta 

2 Rumainur 

(2016) 

Pengembangan Media 

Ajar Berbasis 

Multimedia Autoplay 

Studio 8 Dalam 

Pembelajaran Sejarah 

Kebudayaan Islam 

Kelas XI MA Bilingual 

Batu Malang 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Objek dan 

lokasi 

penelitian 

3 Vivin Nur 

Afidah 

(2016) 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif 

untuk Membangun 

Pemahaman Konsep 

Garis Singgung 

Persekutuan Dua 

Lingkaran 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Objek dan 

lokasi 

penelitian 

4 Wahyulah 

Alannasir 

(2016) 

Pengaruh Penggunaan 

Media Animasi Dalam 

Pembelajaran Ips 

Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SD 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Objek dan 

lokasi 

penelitian 
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No Nama 

Pengarang 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan Orisinilitas 

Negeri Mannuruki penyusunan 

silabus, Rpp, 

prota, promes 

2)Pelaksanaan 

penggunaan 

media flipbook 

maker dalam 

pembelajaran 

tematik 

dilakukan 

melalui tiga 

kegiatan yaitu 

pertama 

kegiatan 

pembukaan, 

kedua kegiatan 

inti meliputi: 

kegiatan ayo 

berlatih, ayo 

mencoba, ayo 

bernyanyi, dan 

ayo bermain, 

ketiga kegiatan 

penutup untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

siswa 3)Hasil 

penggunaan 

media flipbook 

maker 

mengarah pada 

hasil belajar 

siswa yang 

menggunakan 

media flipbook 

maker 

ditunjukkan 

dengan 

komponen 

pengetahuan, 

keterampilan, 

dan sikap 

5 Titis 

Anggraini, 

Cholis 

Sa’dijah 

Sa’dijah, 

Santi 

Irawati 

(2016) 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif 

Dengan Macromedia 

Flash pada Materi 

Garis dan Sudut untuk 

SMP Kelas VII. 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Lokasi 

penelitian 

6 Wendha 

Adha 

Juliansyah 

(2016) 

Matematika dalam 

Multimedia Flipbook: 

Kreatifitas Guru dalam 

Pengembangan Media 

Pembelajaran untuk 

Meningkatkan Minat 

Belajar Siswa Kelas V 

Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 1 

Ngawi. 

Kajian teori 

 

Lokasi 

penelitian, 

 

Metode 

penelitian 

7 Budi 

Arifitama, 

(2020) 

Bahan Ajar Flipbook 

Online Matakuliah Pti 

Menggunakan 

Pendekatan Augmented 

Reality 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Lokasi 

penelitian 

8 Bahtiar 

Afwan 

(2020) 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Flipbook 

Digital Materi 

Pertempuran 5 Jam di 

Kalianda untuk 

Meningkatkan Empati 

Sejarah Siswa 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Lokasi 

penelitian 

9 Candra 

Eka 

Setiawan, 

(2020) 

Pengembangan Digital 

Flipbook untuk 

Menfasilitasi 

Kebutuhan Belajar 

Multiple 

Representation pada 

Materi Sel Volta 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Lokasi 

penelitian 

10 Margareta 

S., (2021) 

Pengembangan E-

Modul Biologi Berbasis 

Studi Kasus 

Menggunakan Kvisoft 

Flipbook Maker untuk 

Siswa SMA Kelas X 

Kajian teori 

Metode 

penelitian 

Lokasi 

penelitian 
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Berdasarkan uraian tabel tersebut, posisi penelitian menguatkan dan 

mengembangkan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus 

pada penggunaan media berbasis flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik di kelas satu sebagai upaya meningkatkan hasil belajar siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

B. Kajian Teori 

1. Media Pembelajaran  

a. Pengertian Media Pembelajaran  

Media pembelajaran adalah semua alat yang dipakai dalam 

kegiatan KBM, dengan tujuan untuk menyampaikan informasi 

pembelajaran dari guru. Sebuah organisasi yang bergerak dalam 

teknologi pendidikan dan komunikasi, mengartikan media sebagai segala 

bentuk yang digunakan untuk proses penyaluran informasi.
15

 

Sedangkan pembelajaran adalah proses komunikasi antara 

pembelajar, pengajar dan bahan ajar. Dapat dikatakan bahwa bentuk 

komunikasi tidak akan berjalan tampa bantuan sarana untuk 

menyampaikan pesan. Bentuk-bentuk stimulus dapat dipergunakan 

sebagai media, diantaranya adalah hubungan atau interaksi manusia, 

realitas, gambar bergerak atau tidak, tulisan dan suara yang direkam. 

Maka dengan kelima bentuk stimulus ini, akan membantu siswa 

mempelajari bahan pelajaran. Atau dapat disimpulkan bahwa bentuk-

                                                           
15

Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 

2012), 57. 
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bentuk stimulus yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

adalah suara, lihat, dan gerak. 

Media dalam proses pembelajaran merupakan perantara atau 

pengantar sumber pesan dengan penerima pesan, merangsang pikiran, 

dan kemauan sehingga terdorong serta terlibat dalam pembelajaran. 

Menurut Association of Education Comunocation Technology 

(AECT) memberikan definisi bahwa media merupakan segala bentuk dan 

saluran yang digunakan untuk proses penyampaian pesan.  

Sementara menurut Daryanto media pembelajaran adalah segala 

sesuatu (baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar) yang dapat 

digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam 

pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran dan 

perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. 

Pendapat mengenai batasan media pembelajaran, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran merupakan sebagai segala 

sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, dapat 

merangsang pikiran, perasaan, dan kemaun siswa sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru 

pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik.
16

 

 

 

                                                           
16

Mustofa Abi Hamid, Dkk, Media Pembelajaran, (Yayasan Kita Menulis: cet 1, 2020), 5. 
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b. Fungsi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran telah menjadi bagian yang penting dalam 

proses peman di sekolah. Hal ini telah dikaji dan diteliti bahwa 

pembelajaran yang menggunakan media hasilnya lebih optimal 

dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak mengguakan media. 

Walter Mc Kenzie dalam bukunya ‘multiple intelegence and intruction 

technology’ mengemukakan bahwa media memiliki peranan yang sangat 

penting dalam pembelajaran di kelas. Yang mempengaruhi kualitas dan 

keberhasilan pembelajaran.
17

 

Media pembelajaran berfungsi untuk merangsang pembelajaran 

dengan : 

1) Menghadirkan obyek sebenarnya dan obyek yang langkah 

2) Membuat duplikasi dari obyek yang sebenarnya 

3) Membuat konsep abstrak ke konsep konkret. 

4) Memberi kesamaan persepsi 

5) Mengatasi hambatan waktu tempat, jumalh dan jarak. 

6) Menyajikan ulang informasi secara konsisten 

7) Memberi suasana belajar yang tidak tertekan dan menarik, sehingga 

dapat mencapai tujuan pembelajaran 

Selain fungsi di atas Livie dan lents dalam bukunya Hujair AH. 

Sanaki mengemukakan empat fungsi pembelajaran yang mengkhususkan 

                                                           
17

Musfiqon, Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran (Jakarta: Prestasi pustaka, 2011), 

32. 
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pada media visual yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif dan 

fungsi kompensatoris.
18

 

Masing-masing fungsi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
19

 

1) Fungsi atensi 

Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan 

mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi 

pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau 

menyerupai teks materi pelajaran. Media gambar atau animasi yang 

diproyeksikan melalui Lcd (Liquid Crystal Display) dapat 

memfokuskan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran 

yang akan mereka terima. Hal ini berpengaruh terhadap penguasaan 

materi pelajaran yang lebih baik oleh siswa.  

2) Fungsi afektif 

Media visual dapat dilihat dari keterlibatan emosi dan sikap 

siswa pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yangsisertai 

dengan visualisasi. Misalnya, tayangan video gambar simulasi 

kegiatan pengelolaan arsip, vidio penggunaan mesin-mesin kantor, 

dan sejenisnya. 

3) Fungsi Kognitif 

Media visual terlihat dari kajian-kajian ilmiah yang 

mengemukakan bahwa lambang visual atau gambar dapat 

                                                           
18

 Hujair AH. Sanaki, Media Pembelajaran (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), 3. 
19

 Sanaki, Media Pembelajaran..., 3. 
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mempelancar tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau 

pesanan yang terkandung dalam gambar.  

4) Fungsi Kompensatoris 

Fungsi kompensatoris dari media pembelajaran dapat dilihat 

dari hasil penelitian bahwa media visual membantu pemahaman dan 

ingatan isi materi bagi siswa yang lemah adalah membaca. 

Oleh karena banyaknya manfaat yang diperoleh dari 

pemanfaatan media pembelajaran, maka guru sebagai sumber 

pembawa informasi bagi siswa hendaknya menyadari akan 

pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran. 

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, media pembelajaran 

sangat dirasakan manfaatnya dalam proses belajar mengajar. Secara 

umum, media pembelajaran bermanfaat untuk memperlancar 

interaksi guru dan siswa, dengan maksud membantu siswa belajar 

secara optimal. 

Tujuan akhir dari fungsi media pembelajaran adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini 

dibangun melalui komunikasi efektif hanya terjadi jika 

menggunakan alat bantu sebagai perantara interaktsi guru dengan 

peserta didik. Oleh karena itu fungsi media untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran dengan indikator semua materi tuntas 
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disampaikan dan peserta didik memahami secara lebih mudah dan 

tuntas.
20

 

c. Tujuan dan Manfaat Media Pembelajaran 

1) Tujuan Media Pembelajaran 

Tujuan media pembelajaran sebagai alat bantu pembelajaran 

adalah sebagai berikut :
21

 

a) Mempermudah proses pembelajaran di kelas.  

b) Meningkatkan efisiensi proses pembelajaran. 

c) Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan belajar. 

d) Membantu kosentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

2) Manfaat Media Pembelajaran 

Media pembelajaran memiliki peranan yang besar dan 

berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang 

diinginkan. Kegunaan media atau alat pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar diantaranya:
22

 

a) Memperjelas penyajian pesan suapaya tidak terlalu verbalitas 

(dalam bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata lisan). 

b) Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan 

bervariasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini 

media pembelajaran berguna untuk menimbulkan hasil belajar, 

memungkinkan interaksi langsung antara anak didik dengan 
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lingkungan seperti nyata, memungkinkan peserta didik belajar 

mandiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. 

c) Dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda diantara 

peserta didik, sementara kurikulum dan materi pelajaran 

ditentukan sama untuk semua peserta didik dapat diatasi dengan 

media pendidikan yang memberikan perangsang yang sama, 

mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang  

sama. 

Selain itu beberapa pakar berpendapat bahwa kegunaan 

media pembelajaran itu antara lain adalah: 

a) Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi 

pelajaran yang sulit. 

b) Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran 

lebih hidup dan menarik. 

c) Merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri 

kecintaan menelaah (belajar) dan menimbulkan kemampuan 

keras untuk mempelajari sesuatu. 

d) Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, 

memperhatikan dan memikirkan sesuatu pelajaran serta 

e) menimbulkan kekuatan perhatian (ingatan) mempertajam indera, 

melatihnya, memperluas perasaan dan kecepatan dalam belajar.
23
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d. Macam-Macam Media Pembelajaran  

Pengklasifikasian media pembelajaran menjadi beberapa jenis 

atau golongan diantaranya:
24

 

1) Media cetak seperti surat kabar, majalah, majalah ilmiah (jurnal) 

modul, bulletin, poster, handout, dan lain sebagainya. 

2) Media grafik, seperti diagram tranparasi, peta, bola dunia, dan lain 

sebagainya. 

3) Media fotografi, seperti foto, slide, film strips, gambar bergerak, 

multi gambardan lain sebagainya. 

4) Media audio seperti rekaman audio, kaset audio, rekaman, radio, 

telekomunikasi, dan lain sebagainya. 

5) Televisi atau video, seperti televisi siaran, televisi kabel. 

6) Komputer, seperti Minikomputer, mikrokomputer, dan lain 

sebagainya. 

7) Simulasi dan permainan, seperti papan tulis, manusia, mesin, dan 

lain sebagainya. 

e. Pertimbangan Pemilihan Media  

Pembelajaran yang baik memerlukan adanya perencanaan yang 

sistematis. Memilih media yang akan digunakan dalam proses belajar 

mengajar juga memerlukan perencanaan yang baik agar pemanfaatannya 

bisa efektif. Pada kenyataannya di lapangan, pengajaran sering memilih 

dan menggunakan media tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. 
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Pemanfaatan media sering hanya didasarkan pada kebiasaan dan 

ketersediaan alat, tanpa mempertimbangkan efektivitasnya.
25

 

2. Kvisoft Flipbook Maker  

Kvisoft Flipbook Maker adalah aplikasi untuk membuat e-book, e-

paper, e-magazine. Tidak hanya berupa teks, dengan kvisoft flipbook maker 

dapat menyisipkan gambar, grafik, dan suara.
26

 Link  dan video pada lembar 

kerja. Aplikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah kvisoft flipbook 

maker. secara umum perangkat multimedia ini dapat memasukan file berupa 

pdf, gambar, video animasi sehingga flipbook maker yang dibuat lebih 

menarik. Selain itu, flipbok maker memiliki desain template dan fitur seperti 

background, tombol kontrol, navigasi bar, hyperlink dan back sound. 

Peserta didik dapat membaca dengan merasakan layaknya mebuka buku 

secara fisik karena terdapat efek animasi dimana saat berpindah halaman 

akan terlihat seperti membuka buku secara fisik. Hasil akhir bisa di simpan 

ke foemat html, exe, zip, screen saver dan application. 
27

 

Dengan menggunakan media pembelajaran tersebut diharapkan 

dapat memberikan pembaharuan dalam proses pembelajaran di kelas. 

Penggunaan media flipbook maker dapat menambah keinginan belajar siswa 

dan juga dapat mempengaruhi prestasi atau hasil belajar siswa. Penggunaan 

flipbook maker juga dapat meningkatkan pemahaman dan meningkatkan 

pencapain hasil belajar siswa yang baik.  
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Kelebihan dari media ini bila dikaitkan pada proses pembelajaran 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Siswa memiliki pengalaman yang beragam dari segala media. 

2) Dapat menghilangkan kebosanan siswa karena media yang digunakan 

lebih bervariasi. 

3) Sangat baik untuk kegiatan belajar mandiri. 

4) Siswa tidak jenuh membaca materi meskipun dalam bentuk buku karena 

adanya media flipbook maker  ini. 

5) Penggunaan media flipbook maker tidak harus koneksi dengan internet 

bisa Offline. 

3. Pembelajaran Visual  

Sebagaimana diketahui bahwa pesan yang ditampilkan melalui 

gambar dapat mendorong aktivitas belajar siswa. Hal ini terlihat dalam 

desain pembelajaran melalui televisi atau video yang menonjolkan gambar 

sebagai alat yang dimuati pesan pendidikan.
28

 Berbagai riset dilakukan 

seperti (knolton, Levie & Dickie, Reiber, dan Win)  dalam bukunya  telah 

membuktikan bahwa sedikit ada empat riset mengenai ilustasi yang meliputi 

(1) Persepsi gambar, (2) Memori atau gambar, (3) pembelajaran dan 

kognisi, dan (4) Respons yang efektif terhadap gambar. 

Teori persepsi gambar misalnya, memperkenalkan dua teori sekitar 

tahun 70-an berkaitan dengan persepsi gambar. James J. Dan Gibson yang 

mendasari teori mereka terhadap suatu pesan dilihat dari kemiripan gambar 
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dengan lingkungan. Teori kontruktif E.H. Gombrich yang memandang arti 

sesuatu pesan berdasarkan ketentuan gambar. Kemudian teori pespektif 

renaisance yang dipelopori oleh bruneleschi yang mendasakan teori gambar 

melalui layar tiga dimensi. Dalam teorinya dikemukakan bahwa pemahaman 

pesan didasarkan pada kemampuan pandangan menangkap kesamaan 

gambar dengan dunia nyata. Sebab gambar merupakan penganti objek. 

Itulah sebabnya gambar menjadi penting dan otomatis Dengan demikian 

kekeliruan dalam menampilkan gambar akan menimbulkan persepsi pesan 

berbeda dengan objek sebenarnya.
29

 

Teori-teori lain yang membicarakan penangkapan pesan melalui 

gambar seperti kemiripan oleh Gibson, contruktivisme oleh Gombrich, teori 

generatif oleh Hagen, teori pedekatan gestalt oleh Arhein. Serta teori 

persepsi gambar yang dikaitkan dengan tingkah laku oleh Hochberg dan 

lain-lain dalam bukunya Hamzah B. Uno  yang memandang intinya bahwa 

pesan pengajaran yang diuat melalui gambar dapat membantu pemahaman 

siswa. Meskipun demikian ada temuan yang menarik dari penelitian 

Cannon, yang menyimpulkan anak membaca dengan gambar tidak 

mendukung pengembangan imajinasi anak.
30

 Oleh karena itu, Levin dan 

Lesgold dalam bukunya Hamzah B. Uno menyarankan belajar dengan 

gambar harus disertai lima hal, (1) dalam proses mengajar, penjelasan harus 

disertai dengan gambar, (2) materi ajar harus sesuai dengan perkembangan 

berpikir siswa, (3) cerita fiktif yang bersifat naratif, (4) gambar yang 

                                                           
29

Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran (Jakarta: PT. Bumi Aksara 2018), 55. 
30

Concannon, Visual Message Design and Learning: The Role of Static and Dynamic Illustations, 

(Anglin, Towers & Levie), 763.  



 36 

ditampilkan sesuai dengan isi cerita, (5) pembelajaran yang bersifat 

demonstratif. 

4. Pembelajaran Tematik  

Pembelajaran tematik adalah salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated learning) pada jenjang taman kanak-kanak atau sekolah dasar 

untuk kelas awal (yaitu kelas 1,2 dan 3) yang didasarkan pada tema tema 

tertentu yang konstektual dengan dunia anak.
31

 

Mengenai pengertian model pembelajaran tematik diungkapkan 

trianto bahwa model pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang 

dirancang bedasarkan tema-tema tertentu. Unit yang tematik adalah epitom 

dari seluruh bahasa pembelajarab yang memfasilitasi siswa untuk secara 

produktif menjawab pertanyaan yang dimunculkan sendiri dan memuaskan 

rasa ingin tahu dengan penghayatan scara alamiah tentang dunia sekitar 

mereka.
32

 Model pembelajaran tematik adalah model pembelajaran terpadu 

yang menggunakan pendekatan tematik yang melibatkan beberapa mata 

pelajaran untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Disebut 

“bermakana” menurut Rusman, dikarenakan dalam pemblajaran tematik, 

siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui 

pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang 

dipahaminya.
33
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Senada dengan hal itu, buku pedoman pelaksanaan pembelajaran 

tematik yang diterbitkan oleh Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 

pembelajaran tematik dimaknai sebagai pola pembelajaran yang 

mengintegrasikan pengetahuan keterampilan, kreativitas, nilai dan sikap 

pembelajaran dengan menggunakan tema.
34

 Pembelajaran tematik dengan 

demikian adalah pembelajaran terpadu yang melibatkan beberapa pelajaran 

yang diikat dalam tema-tema tertentu. Pembelajaran ini melibatkan 

beberapa kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator dari suatu mata 

pelajaran. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek 

proses atau waktu, aspek kurikulum dan aspek belajar mengajar. dengan 

demikian dapat kita fahami bahwa model pembelajaran tematik pada 

dasarnya merupakan model pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

berbasis tema yang menekankan keterlibatan siwa secara aktif dan 

menyenankan, yakni tidak semata-mata mendorong peserta didik untuk 

mengetahui tetapi peserta didik juga diajak untuk belajar melakukan, belajar 

untuk menjadi, belajar untuk hidup bersama, sehingga aktivitas 

pembelajaran itu menjadi semakin relevan dengan kehidupan nyata dan 

penuh makna bagi siswa. 

Pembelajaran tematik di sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah 

merupakan suatu hal yang dianggap relatif baru, guru juga belum 

memahami secara mendalam tentang pembelajaran tematik, sehingga dalam 

implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Masih banyak guru 
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yang merasa sulit dalam melaksanakan pembelajaran tematik. Hal ini terjadi 

karena guru belum mendapat pelatihan secara intensif tentang pembelajaran 

tematik dan guru juga masih terbiasa dengan kegiatan pembelajaran yang 

penyajiannya berdasarkan permata pelajaran atau bidang studi. Pelaksanaan 

pembelajaran tematik di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah pada saat 

ini difokuskan pada kelas awal, walaupun sebenarnya pendekatan 

pembelajaran tematik ini bisa dilakukan di semua kelas. Implementasi 

pembelajaran  tematik dilakukan dengan beberapa tahap antara lain:
35

 

a. Perencanaan pembelajaran tematik 

Perencanaan sangat menentukan keberhasilan suatu pembelajaran 

maka perencanaan yang dibuat dalam rangka pelaksanaan pembelajaran 

tematik haruslah sebaik mungkin. Langkah perencanaan pembelajaran 

tematik yaitu sebagai berikut:
36

  

1)  Menetapkan Mata Pelajaran 

Karakteristik mata pelajaran menjadi pijakan utama kegiatan 

awal ini. Secara teknis, langkah ini sebaiknya dilakukan setelah 

membuat peta kompetensi dasar secara menyeluruh pada semua 

mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar, dengan maksud 

supaya terjadi pemerataan ketematikan. Pada saat menetapkan 

beberapa mata pelajaran yang akan di padukan, sebaiknya sudah 

disertai alasan atau rasional yang berkaitan dengan pencapaian 

kompetensi dasar oleh siswa dan kebermaknaan belajar.  
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2) b.Menetapkan Kompetensi Dasar yang Sama dalam Setiap Mata 

Pelajaran  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan 

identifikasi kompetensi dasar pada jenjang kelas dan semester yang 

sama dari setiap mata pelajaran yang memungkinkan untuk diajarkan 

secara tematik, dengan menggunakan sebuah tema pemersatu. 

Namun, sebelumnya harus ditetapkan terlebih dahulu aspek-aspek 

dari setiap mata pelajaran yang dapat dipadukan.
37

 

3) Menetapkan Hasil Belajar dan Indikator pada Setiap Mata Pelajaran  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mempelajari 

dan menetapkan hasil belajar dari setiap mata pelajaran, sehingga 

dapat diketahui materi pokok yang bisa dibahas secara tematik. 

4) Menetapkan Tema  

Tahap berikutnya adalah menetapkan tema yang dapat 

mempersatukan kompetensi-kompetensi dasar setiap mata pelajaran 

yang akan dipadukan pada jenjang kelas dan semester yang sama. 

Tema adalah pokok pikiran atau gagasan yang menjadi pokok 

pembicaraan.  

5) .Memetakan Keterhubungan Kompetensi Dasar dengan Tema 

Pemersatu  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah melakukan 

pemetaan keterhubungan kompetensi dasar masing-masing mata 
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pelajaran yang akan diperlukan dengan tema pemersatu. Pemetaan 

tersebut dapat dibuat dalam bentuk bagan atau matriks jaringan topik 

yang memperhatikan kaitan antara tema pemersatu dengan 

kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Tidak hanya itu, dalam 

pemetaan ini juga akan tampak hubungan tema pemersatu dengan 

hasil belajar yang harus dicapai siswa.  

6) Menyusun Silabus  

Pembelajaran Tematik Hasil seluruh proses yang telah 

dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dalam penyusunan 

silabus pembelajaran tematik.
38

 

7) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Tematik  

Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu disusun suatu 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tematik. Penyusunan RPP 

merupakan realisasi dari pengalaman belajar siswa yang telah 

ditemukan dalam silabus pembelajaran tematik. Penyusunan RPP 

tematik diharapkan dapat tergambar proses penyajian secara utuh 

dengan memuat berbagai konsep mata pelajaran yang disatukan 

dalam tema. Di dalam RPP Tematik ini siswa diajak belajar 

memahami konsep kehidupan secara utuh. Penulisan identitas tidak 

mengemukakan mata pelajaran, malainkan langsung ditulis tema apa 

yang akan dibelajarkan.
39
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Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa 

dalam melaksanakan pembelajaran tematik memerlukan langkah-

langkah pembelajaran sehingga dapat melaksanakan pembelajaran 

lebih mudah dan tersusun sesuai dengan pembelajaran yang 

diperlukan. 

b. Pelaksanaan Pembelajaran Tematik 

Pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar sebagai unsur inti 

dari aktivitas pembelajaran, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan 

dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan 

sebelumnya.
40

 

Tahap ini merupakan pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar 

sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam pelaksanaannya 

disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam perencanaan 

sebelumnya. Secara procedural langkah-langkah kegiatan yang ditempuh 

diterapkan ke dalam tiga langkah sebagai berikut :  

1) Kegiatan awal/ pembukaan  

Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran adalah pertama, untuk 

menarik perhatian siswa, yang dapat dilakukan dengan cara seperti 

meyakinkan siswa bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan 

dilakukan berguna untuk dirinya, melakukan hal-hal yang dianggap aneh 

bagi siswa, melakukan interaksi yang menyenangkan. Kedua, 

menumbuhkan motivasi belajar siswa, yang dapat dilakukan dengan cara 

seperti membangun suasana akrab sehingga siswa merasa dekat, misalnya 
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menyapa dan berkomunikasi secara kekeluargaan, menimbulkan rasa ingin 

tahu, misalnya mengajak siswa untuk mempelajari suatu kasus yang sedang 

hangat dibicarakan, mengaitkan materi atau pengalaman belajar yang akan 

dilakukan dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memberikan acuan atau rambu-

rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan, yang dapat dilakukan 

dengan cara seperti mengemukakan tujuan yang akan dicapai serta tugas-

tugas yang harus dilakukan dalam hubungannya dengan pencapaian 

tujuan.
41

 

2) Kegiatan inti  

Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok dalam pembelajaran. 

Dalam kegiatan inti dilakukan pembahasan terhadap tema dan subtema 

melalui berbagai kegiatan belajar dengan menggunakan multimetode dan 

media sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. 

Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajiannya 

hendaknya lebih berperan sebagai fasilitator. Selain itu guru harus pula 

mampu berperan sebagai model pembelajaran yang baik bagi siswa. Artinya 

guru secara aktif dalam kegiatan belajar berkolaborasi dan berdiskusi 

dengan siswa dalam mempelajari tema atau subtema yang sedang dipelajari. 

Peran inilah yang disebutkan oleh Nasution sebagai suatu aktifitas 

mengorganisasi dan mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan 

menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. 

Pada langkah kegiatan inti guru menggunakan strategi 

pembelajaran dengan upaya menciptakan lingkungan belajar sedemikian 

rupa agar siswa aktif mempelajari permasalahan berkenaan dengan tema 
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atau subtema. Pembelajaran dalam hal ini dilakukan melalui berbagai 

kegiatan agar siswa mengalami, mengerjakan, memahami atau disebut 

dengan belajar melalui proses.
42

 Untuk itu maka selam proses pembelajaran 

siswa mengamati objek nyata berupa benda nyata atau lingkungan sekitar, 

melaporkan hasil pengamatan, melakukan permainan, berdialog, bercerita, 

mengarang, membaca sumber-sumber bacaan, bertanya dan menjawab 

pertanyaan, serta bermain peran. Selama proses pembelajaran hendaknya 

guru selalu memberikan umpan agar anak berusaha mencari jawaban dari 

permasalahan yang dipelajari. Umpan dapat diberikan guru melalui 

pertanyaan-pertanyaan menantang yang membangkitkan anak untuk 

berpikir dan mencari solusi melalui kegiatan belajar. 

3) Kegiatan akhir (penutup) 

Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta 

keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup 

pembelajaran adalah meninjau kembali dan mengadakan evaluasi pada 

akhir pembelajaran. Dalam kegiatan inti pelajaran atau membuat ringkasan. 

Dalam kegiatan evaluasi, guru dapat menggunakan bentukbentuk 

mendemonstrasikan keterampilan, mengaplikasikan ide-ide baru pada 
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situasi lain, mengekspresikan pendapat murid sendiri atau mengerjakan 

soal-soal tertulis.
43

 

c. Evaluasi Pembelajaran Tematik 

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan 

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan 

nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan. seperti penilaian pengamatan, 

penilaian kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, 

proyek atau produk, penggunaan portofolio dan penilaian diri/ penilaian 

sikap.
44

 

1) Penilaian pengamatan 

Penilaian yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematis terhadap tingkah laku peserta didik didalam 

maupun diluar kelas. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur minat, 

sikap dan nilai-nilai yang terkandung dalam diri peserta didik dan 

melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu maupun 

kelompok. 

2) Penilaian unjuk kerja 

Penilaian terhadap kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Penilaian ini dilakukan terhadap apa yang dilakukan oleh 

peserta didik ketika sedang membuat tugas tertentu. Maka guru perlu 

melakukan indentifikasi terhadap apa yang dilakukan oleh peserta 

didik untuk setiap kertas indikator yang dirumuskan guru dalam RPP. 
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3) Penilaian fortofolio 

Penilaian fisik yang menunjukan hasil kinerja peserta didik, 

bentuknya seperti kertas ulangan harian, kertas ulangan semester, 

buku pekerjaan rumah (PR), dan buku tugas harian di sekolah. 

Penilaian fortofolio ini dapat melihat kemajuan belajar siswa. 

4) Penilaian sikap 

Penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap seseorang 

untuk mengukur terhadap objek tertentu. Penilaian ini mengarah pada 

aspek-aspek non intelektual, seperti sikap, minat dan motivasi. 

d. Komponen pembelajaran 

Komponen merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki 

peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu pembelajaran untuk 

mencapai sutu pembelajaran yang optimal. Adapun komponen-

komponen tersebut meliputi:
45

 

1) Tujuan pendidikan 

Tujuan adalah cita-cita yang ingin dicapai dari pelaksaaan 

suatu kegiatan. Tidak ada sustu kegiatan yang diprogramkan tanpa 

tujuan, karena hal itu adalah suatu hal yang tidak memiliki kepastian 

dalam menentukan ke arah mana kegiatan itu akan dibawa. 

2) Pesera didik 

Peserta didik adalah salah satu komponen dalam pengajaran 

dapat dikatakan bahwa peserta didik adalah komponen yang 
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terpenting diantara kelompok lainnya. Pada dasarnya peserta didik 

adalah unsur penentu dalam proses belajar mengajar. Tanpa adanya 

peserta didik, pendidik tak akan mungkin mengajar. Sehingga peserta 

didik adalah komponen yang penting dalam dalam hubungan proses 

belajar mengajar ini. 

3) Pendidik  

Pendidik adalah bertugas memberikan pengjaran didalam 

kelas. Dengan menyampaikan pelajaran agar pesesrta didik 

memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan.
46

 

4) Kurikulum 

Kurikulum merupakan seperangkat rencana kegiatan 

pembelajaran yang berisi tujuan, materi pembelajaran, 

metode/strategi, dan penilaian dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

5) Strategi  

Strategi adalah sebagai pokok-pokok yang menjadi acuan 

untuk bertindak mencapai yang telah ditetapkan. 

6) Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah suatu alat, benda atau seperangkat 

komponen yang dapat digunakan sebagai sarana dalam 

menyampaikan informasi, pesan atau pesan tersebut dapat diterima 
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dengan baik oleh penerima pesan, yang pada intinya media berperan 

dalam mempermudah pekerjaan manusia. 

7) Evaluasi  

Evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan 

secara sistematis, berkelanjutan dan dilakukan secara menyeluruh 

dengan tujuan penjamin, pengedalian dan penetapan kualitas atas 

berbagai komponen pembelajaran berbagai pertimbangan dan kriteria 

tertentu
47

 

5. Hasil Belajar 

Kualitas pendidikan sangat berkaitan dengan keberhasilan dalam 

membentuk siswa yang berkualitas hal itulah yang menjadi titik pusat dalam 

proses belajar mengajar. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, 

masalah yang harus mendapat perhatian adalah cara belajar siswa. 

Mengingat keberasilan pencapaian tujuan belajar ditentukan oleh faktor cara 

belajar yang juga sangat menentukan berhasilan suatu kegiatan pendidikan. 

Setiap siswa memiliki perbedaan cara belajar antara satu dengan yang lainya 

dalam aspek fisik, pola berpikir, dan cara merspon sesuatu yang baru. 

Pemerintah mengeluarkan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional 

Pendidikan yang menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk 

mencerdaskan bangsa melalui pengembangan potensi setiap warga negara 

tanpa terkecuali. Pendidikan Nasional yang bermutu merupakan pondasi 

pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan mampu secara 
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proaktif menjawab tantangan zaman yang terus berubah. Untuk 

mewujudkan Sistem Pendidikan Nasional yang bermutu, diperlukan Standar 

Nasional Pendidikan yang menjadi pedoman dasar bagi penyelenggaraan 

Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi kriteria minimal tentang 

berbagai aspek pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan 

Satuan Pendidikan.
48

  

a. Pengertian Hasil Belajar 

Belajar merupakan proses suatu kegiatan dan bukan suatu hasil 

atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat akan tetapi lebih dalam dari 

pada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan merupakan suatu 

penguasaan hasil latihan melankan pengubahan perilaku.
49

 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk meperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keeluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam berinteaksi dalam 

lingkungannya.
50

 Menurut susanto mengatakan bahwa hasil belajar siswa 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan intruksional, 

biasanya guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam 
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belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau 

tujuan intruksional.
51

 

Menurut Bloom dalam buku Agus Suprijono mengatakan, hasil 

belajar mencangkup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. 

Yang harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. 

Artinya, hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar 

pendidikan sebagaimana tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris 

atau terpisah, melainkan komprehensif.
52

 

Hasil belajar adalah hasil usaha seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar yang diterima setelah belajar, adapun 

hasilnya dapat berupa angka, huruf, maupun tindakan dan wujud 

kongkritnya dapat berupa raport, transkip nilai, ijasah, piagam, sertifikat 

atau bentuk-bentuk yang lainnya.
53

 Hasil belajar yang hakikatnya 

merupakan perubahan tingkah laku siswa sebagai hasil dari proses belajar 

yang efektif dengan mencakup sikap, pengeahuan dan keterampilan yang 

nantinya menjadi tolak ukur untuk menentukan prestasi belajar siswa.  

b. Macam-Macam Hasil Belajar  

Hasil belajar sebagaimana telah dijelaskan di atas meliputi 

pemahaman konsep (ranah kognitif), keterampilan proses (aspek 
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psikomotor), dan sikap siswa (aspek afektif). Untuk dapat jelasnya dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

1) Pemahaman Konsep (Ranah Kognitif) 

  Pemahaman menurut Bloom dalam buku Ahmad Susanto 

adalah seberapa besar siswa mampu menerima, menyerap, dan 

memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa, atau 

sejauh mana siswa dapat memahami serta mengerti apa yang ia 

baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil 

penelitian atau observasi langsung yang ia lakukan. 4 Ranah 

kognitif terdiri dari enam jenis perilaku yaitu: 1) Pengetahuan, 

mencakup kemampuan ingatan tentang hal-hal yang telah 

dipelajari dan disimpan dalam ingatan. 2) Pemahaman, mencakup 

kemampuan menangkap sari dan makna hal-hal yang dipelajari. 

3) Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode, kaidah 

untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. 4) Analisis, 

mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam bagian-

bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan 

baik. 5) Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola 

baru. 6) Evaluasi, mencakup kemampuan mendapat tentang 

beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu.  

2) Ranah Afektif (Sikap Siswa) 

  Ranah afektif terdiri dari lima jenis perilaku, yaitu: 1) 

Penerimaan, yang mencakup kepekaan tentang hal tertentu dan 
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kesediaan memperhatikan hal tersebut. 2) Partisipasi, yang 

mencakup kerelaan, kesediaan memperhatikan dan berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan. 3) Penilaian dan penentuan sikap, yang 

mencakup penerimaan suatu nilai, menghargai, mengakui, dan 

membentuk sikap. 4) Organisasi, yang mencakup kemampuan 

membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan 

hidup. 5) Pembentukan pola hidup, yang mencakup kemampuan 

menghayati nilai, dan membentuknya menjadi pola nilai 

kehidupan pribadi.  

3) Ranah Psikomotorik (Keterampilan Proses)  

  Ranah psikomotorik terdiri dari tujuh perilaku atau 

kemampuan psikomotorik, yaitu: 1) Persepsi, yang mencakup 

kemampuan mendeskripsikan sesuatu secara khusus dan 

menyadari adanya perbedaan antara sesuatu tersebut. 2) Kesiapan, 

yang mencakup kemampuan menempatkan diri dalam suatu 

keadaan di mana akan terjadi suatu gerakan atau rangkaian 

gerakan. 3) Gerakan terbimbing, yang mencakup kemampuan 

melakukan gerakan-gerakan sesuai contoh, atau gerakan peniruan. 

4) Gerakan terbiasa, yang mencakup kemampuan melakukan 

gerakan-gerakan tanpa contoh. 5) Gerakan kompleks, yang 

mencakup kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan. 6) 

Penyesuaian pola gerakan, yang mencakup kemampuan 

mengadakan perubahan dan penyesuaian pola gerak-gerik dengan 
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persyaratan khusus yang berlaku. 7) Kreatifitas, yang mencakup 

kemampuan melahirkan pola-pola gerak-gerik yang baru atas 

dasar prakasa sendiri.5 Hasil belajar meliputi tiga ranah yang 

terdiri dari ranah kognitif yaitu perilaku pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, analisis, dan sintesis. Ranah afektif yaitu 

perilaku penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan 

pembetukan pola hidup. Ranah psikomotorik yaitu terdiri dari 

perilaku persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, 

gerakan kompleks, penyesuaian gerakan pola, dan kreativitas. 

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi dalam prestasi 

belajar siswa, yaitu faktor internal dan faktor ekternal.  

1) Faktor intenal adalah faktor fisiologis (kesehatan dan keadaan tubuh), 

psikologis (minat, bakat, intelegensi, emosi, kelelahan, dan cara 

belajar). 

2) Faktor ekternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri siswa yang 

dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan 

lingkungan alam. Semua faktor tersebut harus berkontribusi sinergik 

satu sama lain karena mempengaruhi prestasi belajar dan dalam 

rangka mebantu siswa dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-

baiknya.
54   
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C. Kerangka Konseptual 

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, bermaksud untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap 

kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang baik secara individu maupun 

kelompok, berbagai deskripsi tersebut digunakan untuk menemukan beberapa 

prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan.
55

 Penelitian ini 

mendeskripsian dan dan menganalisis tentang penggunaan media  flipbook 

maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo-Jember. 

Jenis penelitian ini menggunakan studi kasus. Studi kasus yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan eksplorasi mendalam terhadap kejadian, 

proses, aktivitas yang dilakukan oleh seorang atau kelompok penelitian ini 

terikat oleh waktu dan aktivitas, sedangkan peneliti melakukan pengumpulan 

data secara mendetail menggunakan beberapa prosedur pengumpulan data 

dalam waktu yang berkesinambungan.
56

 Alasan peneliti menggunakan jenis 

penelitian ini untuk memahami kondisi yang nyata dalam madrasah tersebut, 

lingkup penelitian mencakup data lokasi penelitian yaitu MIMA 56 Salafiyah 

Syafi’iyah tempurejo, peneliti ingin mengetahui secara rinci terhadap suatu 

kasus yang berhubungan dengan penggunaan media  flibook maker dalam 
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pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa di MIMA 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di MIMA 56 Salafiyah Syafiiyah 

Tempurejo-Jember yang beralamat di Jl. KH. Abdurrahman No. 31 Tempurejo 

kabupaten Jember Jawa Timur 68131. Penentuan lokasi penelitian ini 

dilakukan secara sengaja dengan dasar pertimbangan bahwa layak dijadikan 

tempat penelitian untuk mengkaji secara mendalam tentang penggunaan media  

flipbook maker dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 MIMA 56 

Salafiyah Syafiiyah Tempurejo-Jember.  

Lokasi penelitian ini dipilih karena adanya hal yang menarik sebagai 

berikut: 

1. MIMA 56 Salafiyah Syafiiyah Tempurejo-Jember adalah salah satu 

lembaga Madrasah Ibtida’iyah yang menggunakan media flipbook maker di 

kecamatan Tempurejo Jember. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi peneliti terhadap sembilan Madrasah Ibtida’iyah se-kecamatan 

Tempurejo.
57

 

2. Walaupun berada di pedesan namun MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah terbuka 

dengan perkembagan tekhnologi. 

3. Penggunaan media flipbook maker hanya pada kelas satu saja, hal ini 

menjadi unik dan menarik untuk diteliti karena siswa kelas satu adalah 

mereka yang masih kanak-kanak yang secara praktik akan lebih suka pada 
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media yang bisa dilihat, didengar, dan mudah dicerna secara menyenangkan 

oleh mereka. 

4. Bagi guru media flipbook maker sangat kondusif untuk membuat guru 

menjadi peka tanggap terhadap dinamika pembelajaran dikelasnya.  

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian memakai teknik purposive.
58

 Purposive adalah teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Muhamad Tohir, Kepala Madrasah MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo. 

2. Eko Wahyudi, Waka Kurikulum MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

3. Bunawan, Waka Kesiswaan MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

4. Latifah, Guru Kelas 1 MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

5. Ulan suhaerini, Guru kelas 2 MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

6. Siti Murtasiyah, Guru kelas 3 MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

7. Vivin Miftahur Rohmah, Guru kelas 4 MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo. 

8. Adibah alayya anwar, Feby nur azizah, Ahwalin nazati ida, Adinda ayu lina, 

Abdus syakur, Siswa kelas satu MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan prosedur sistematis 

untuk memperoleh data terkait penggunaan media flipbook maker dalam 
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pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa MIMA 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo melalui beberapa teknik, yakni observasi, 

wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam pembahasan adalah observasi 

partisipan pasif, yaitu pengambilan dan pengumpulan data melalui 

pengamatan tidak langsung setiap hari dilapangan dan tidak ikut menjadi 

guru ataupun siswa di MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

melainkan hanya sebagai pengamat dan pencatat terhadap kegiatan 

pembelajaran. data yang diperoleh melalui teknik observasi adalah 

perencanaan berupa RPP, silabus, prota dan promes, serta rapot pada hasil 

belajar siswa. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dijelaskan dalam pembahasan ini adalah 

wawancara semi terstruktur yaitu: a)Perencanaan meliputi penyusunan 

perangkat pembelajaran seperti: RPP, prota, promes, penyusunan silabus, 

kalender pendidikan, jadwal pelajaran. b)Pelaksanaan meliputi 

kemampuan guru dalam menata butir-butir pembelajaran dan proses 

pembelajaran, kemampuan guru dalam menggabungkan mata pelajaran 

satu dengan yang lain. c)Hasil penggunaan media flipbook maker meliputi 

kemampuan siswa dalam memahami pelajaran sehingga hasil belajar siswa 

meningkat setelah penggunaan media flipbook maker. 
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Peneliti melakukan wawancara kepada: Muhamad Tohir, Eko 

Wahyudi, Bunawan, Latifah, Ulan suhaerini, Siti Murtasiyah, Vivin 

Miftahur Rohmah, Adibah alayya anwar, Feby nur azizah, Ahwalin nazati 

ida, Adinda ayu lina, Abdus syakur. 

3. Dokumentasi  

Adapun data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari 

penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember yaitu: dokumen RPP, prota, 

promes, silabus, kalender pendidikan, dan jadwal pelajaran, dokumen foto 

proses pembelajaran dengan media flipbook maker, dokumen hasil belajar 

dengan dokumen rapot siswa.  

E. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan model Miles, 

Hiberman dan saldana terdapat beberapa tahapan, yaitu:
59

 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat 

pada catatan lapangan maupun transkip. Dalam penelitian ini diuraikan 

sebagai berikut: 

a. Memilih, Peneliti bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi 

mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih 
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bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang didapat 

dikumpulkan dan dianalisis. 

b. Fokus, Memfokuskan data merupakan bentuk pra-analisis. Pada tahap 

ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan 

masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi 

data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan fokus penelitian. 

c. Pengabstrakkan, Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang 

inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang terkumpul dievaluasi. 

d. Penyedehanaan dan tranformasi, Melakukan seleksi ketat melalui 

ringkasan, mengglongkan dalam suatu pola yang lebih luas. Hal ini 

digunakan intrumen penelitian tetap terarah kefokus penelitian. Dan 

pengumpulan data dokumentasi diperoleh dewan guru di MIMA 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo untuk mencari data terkait penelitan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

 Penyajian data yang dimaksud untuk meilih data yang sesuai 

dengan kebutuhan peneliti yaitu penggunaan media  flipbook maker dalam 

pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Data yang 

disajikan tahap reduksi, hal ini dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih 

mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan 

dapat melanjutkan langkah berikutnya. Peneliti menyajikan data yang telah 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk 

uraian kalimat yang tersusun dalam sebuah paragraf. 
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3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) 

Pada tahap ini peneliti berusaha mencari makna dari data-data terkait 

penggunaan media  flipbook maker, yang telah dikondensasi dan disajikan 

dengan cara membandingkan, mencari pola, tema, hubungan persamaan, 

mengelompokkan, dan memeriksa hasil yang telah diperoleh dalam 

penelitian.
60

 Sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang 

penggunaan media  flipbook maker dalam pembelajaran tematik utuk 

meningkatkan hasil belajar siswa di MIMA 56 Salafiyah Syafi’iah 

Tempurejo-Jember.  

F. Keabsahan Data 

Keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan menggunakan 

triangulasi sumber, teknik dan member check untuk mendapatkan data yang 

benar-benar teruji.
61

 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

wawancara tentang perencanaan, pelaksanaan dan hasil penggunaan media 

flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas satu antara kepala Madrasah bapak Mohamad Tohir, guru (Ulan 

suhaerini, Siti Murtasiyah, Vivin Miftahur Rohmah) dan wali kelas ibu latifah, 

waka kurikulum bapak Eko wahyudi, waka kesiswaan bapak Bunawan, dan 

peserta didik di MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo.  

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dengan 

membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait 
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penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

Member check dilakukan dengan cara mengkonfirmasi data yang 

dilakukan kepada sejumlah narasumber dalam pengumpulan data untuk 

kemudian dilakukan recheck kesesuaiannya terkait penggunaan media flipbook 

maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa 

yang terlaksana di kelas satu MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

tersebut (cek kebenaran pelaksanaan penelitian pada informan). 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya adalah:
62

 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 

b. Memilih lapangan penelitian 

c. Mengurus perizinan 

d. Memilih dan menentukan informan 

e. Menyiapkan mental dan perlengkapan penelitian 

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan 

Tahap pelaksanaan lapangan peneliti memahami latar penelitian, 

memasuki lapangan penelitian, mengumpulkan data-data dan 

menyempurnakan data yang belm lengkap.  
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3. Tahap pasca penelitian 

Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu 

menganalisis data dan dilanjutkan dengan penyusunan laporan penelitian. 

Laporan tersebut diserahkan kepada dosen pembimbing. Berdasarkan 

masukan-masukan dari dosen pembimbing, merevisi laporan yang telah 

disempurnakan, dilanjutkan sampai laporan selesai penelitian.  
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN ANALISIS 

 

A. Gambaran Objek Penelitian 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

merupakan lembaga sekolah swasta yang berada dibawah naungan Yayasan 

Pendidikan dan Sosial Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo, yang beralamat di Jl. 

KH. Abdurrahman No. 29 Tempurejo Kecamatan Tempurejo, Kabupaten 

Jember, Provinsi Jawa Timur. Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah didirikan pada tahun 1968 dan beroperasi pada tahun itu juga 

dengan luas lahan kurang lebih 3000 M. Sampai saat ini telah tersedia 6 

ruangan kelas untuk proses belajar mengajar dan sarana/prasarana lainnya.  

Adapun visi Madrasah yaitu, terwujudnya Insan yang Berilmu, Beriman 

dan Berakhlak Mulia serta Berpengetahuan Luas. Sedangkan Misi Madrasah 

yaitu: 1) Menambah dasar-dasar ibadah yang benar serta menanamkan 

Akhlakul karimah, 2) Menumbuhkembangkan penghayatan terhadap ajaran 

agama dan budi pekerti sebagai kearifan dalam bertindak, 3) Melaksanakan 

pembelajaran dan bimbingan secara efektif dalam rangka mengoptimalkan 

potensi masing-masing siswa, 4) Meningkatkan potensi akademik maupun non 

akademik sesuai dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat, 5) 

Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali dirinya sehingga 

dapat mengembangkan diri secara optimal.  

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi di atas, Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo memiliki tenaga 
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pendidik sebanyak 10 orang dan jumlah siswa pada tahun pelajaran 2021/2022  

sebanyak 148 siswa. Adapun total jumlah siswa dalam 5 tahun terakhir adalah 

sebagai berikut:
63

 

Tabel 4.1 

Jumlah Siswa 5 Tahun Terakhir 

 

Kelas  
Jumlah Siswa  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 25 25 25 25 21 

2 23 23 26 29 25 

3 21 21 23 23 30 

4 19 19 21 24 23 

5 27 27 17 25 24 

6 18 18 28 26 25 

Jumlah  133 133 90 252 148 

      

 

B. Paparan Data dan Analisis 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

Jember adalah salah satu Madrasah Ibtidaiyah yang terakreditasi B. Madrasah 

ini terletak di daerah selatan dari kota jember dan bersebelahan dengan pasar 

Tempurejo. Madrasah ini memiliki siswa sebanyak 148 siswa pada tahun 

pelajaran 2021/2022 dengan kelas sebanyak  6 Rombel.  

Penggunaan media mencakup banyak aspek, namun pada penelitian ini, 

peneliti lebih memfokuskan kepada perencanaan penggunaan media flipbook 

maker, pelaksanaan penggunaan media flipbook maker dan hasil belajar. 

Seperti yang diuraikan diatas maka peneliti menjabarkan satu persatu mengenai 

penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 
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meningkatkan hasil belajar siswa MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

Jember sebagai berikut: 

1. Perencanaan Penggunaan Media Flipbook Maker dalam Pembelajaran 

Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu cara 

untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan 

berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang 

terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Perencanaan dalam pembelajaran berarti suatu upaya untuk memperkirakan 

tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember terlebih dahulu 

disiapkan perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, Prota-

Promes. Perencanaan pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada setiap 

guru sebagai tanggung jawab yang harus dikerjakan karena hal itu 

dimaksudkan agar pembelajaran menjadi terarah dan terencana dengan baik 

sehingga siswa tidak hanya menjadi penyimak tetapi menjadi pembelajar. 

Berikut kutipan wawancara peneliti dengan bapak Muhamad Tohir, selaku 

kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

Jember:
64

 

“Guru kan penyambung/pentransfer ilmu, maka guru harus mampu 

mentransfer ilmu kepada siswa yang diajar. Oleh karena itu maka 
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perlu yang namanya perencanaan. Kalau saya perhatikan, guru yang 

mengajar tampa perencanaan akan asal-asalan dalam mengajar. 

Akibatnya siswa menjadi tidak paham atau gagal belajar dalam 

kelas. Maka karena itu disini saya berlakukan kepada semua guru 

untuk membuat perencanaan pembalajaran yang lengkap baik 

Silabusnya, RPPnya dan lainnya” 

 

Pernyataan Kepala Madrasah di atas diperkuat oleh bapak Eko 

Wahyudi selaku pembantu kepala bidang WAKA Kurikulum. Dia 

menyampaikan bahwa perencanaan dalam pembelajaran sangat diperlukan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap meteri ajar. Menurutnya, 

kualitas pemahaman siswa terhadap meteri ajar sangat tergantung pada 

profesionalitas guru dalam mengajar. Sedangkan penguasaan kurikulum dan 

penguasaan media pembelajaran merupakan indikator guru profesional.  

“Insyaallah semua sudah pada paham bahwa kualitas siswa itu 

tergantung kualitas guru. Kalau gurunya cakap dalam penguasaan 

kurikulum (perencaan) dan menguasai media pembelajaran saya 

yakin siswa akan sebagaimana guru ajarkan. Berkualitas.”
65

 

 

Hal yang senada juga dipaparkan oleh ibu Latifah selaku wali kelas 

1 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 

Menurutnya, dengan dibuatnya perencanaan pembelajaran guru akan 

semakin mudah dalam mengajar karena kegiatan pembelajaran telah 

terencana dengan baik mulai dari meteri yang akan disampaikan, 

metodenya, sumber belajarnya, medianya, serta langkah-langkahnya. Tentu 

bila perencanaan pembalajaran disusun dengan baik, seyogyanya siswa akan 

menjadi lebih baik dalam hal memahami materi pembelajaran. 

“Menurut saya, selain agar guru tidak asal-asalan dalam mengajar 

tujuan adanya perencanaan pembelajaran itu justru akan 
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mempermudah guru dalam mengajar. mudah karena materinya sudah 

disiapkan, metodenya juga sudah ditentukan, medianya apa sudah 

tau dan langkah-langkahnya sudah dibuat. Maka guru sesudah masuk 

dalam kelas tidak bingung lagi harus ngapain.”
 66

 

 

Dari tiga keterangan informan di atas dapat diringkas bahwa 

perencanaan pembelajaran sangat penting dipersiapkan oleh seorang guru 

guna mempermudah dalam proses pembelajaran, sehingga siswa yang 

diharapkan paham terhadap materi yang diajarkan dapat tercapai dengan 

baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika siswa mudah dalam 

memahami materi ajar maka hal tersebut akan berpengaruh pada hasil 

belajar siswa itu sendiri.  

Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, bapak Eko Wahyudi 

menjelaskan lebih detail terkait hal-hal apa saja yang ada dalam perencanan 

pembelajaran, yakni sebagai berikut :  

Menurutnya, dalam membuat perencanaan pembelajaran hal utama 

yang perlu dipersiapkan adalah merumuskan tujuan khusus. Dimana seorang 

guru dituntut untuk memahami tujuan umum (Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar) dari pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh para 

pengembang kurikulum. Tugas guru adalah menterjemahkan tujuan umum 

(SK dan KD) menjadi tujuan khusus secara spesifik dan terukur.  

“Guru tidak boleh sembarangan dalam membuat perencanaan. Yang 

utama perlu diperhatikan adalah bagaimana dia (guru) merumuskan 

tujuan khusus dari pembelajaran. Tujuan umum dari pembelajaran itu 

kan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang sudah 

dirumuskan oleh pusat, maka tugas guru menjadikan tujuan umum 
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dari pembelajaran itu menjadi tujuan khusus yang spesifik dan 

mudah terukur atau sesuai dengan kondisi disini.”
67

 

 

Ibu Vivin Miftahur Rohmah guru kelas empat, salah satu guru yang 

termasuk senior juga menuturkan kegiatan perencanaan pembelajaran yang 

sangat penting dilakukan mengingat hal-hal yang akan dilakukan dikelas 

agar maksimal:
68

 

“saya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran menyiapakan 

beberapa hal, seperti rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, 

dan media serta strategi yang akan digunakan, mengingat kelas 4 

siswanya sudah mulai ini pak, emmmm mulai lebih mengerti dari 

pada kelas-kelas sebelumnya, sehingga saya betul-betul 

mempersiapkan apa yang akan dilakukan sebelum masuk kelas agar 

siswa kondusif dan fokus dalam kegiatan pembelajaran” 

 

Bapak Eko Wahyudi menambahkan bahwa dalam perencanaan 

pembelajaran yang tidak kalah penting diperhatikan adalah memilih 

pengalaman belajar dan menentukan kegiatan belajar mengajar. Memilih 

pengalaman belajar artinya seorang guru dituntut untuk memilih proses 

belajar yang tidak monoton seperti mencatat dan menghafal, akan tetapi 

dikembangkan pada proses pengalaman siswa saat belajar. Sedangkan 

menentukan kegiatan belajar artinya guru untuk merancang proses 

pembelajran berdasarkan pendekatan kelompok atau individu.  

“Tak kalah penting juga, guru memilih pengalaman belajar dan 

menentukan kegiatan belajar mengajar. nah ini perlu direncanakan 

dengan baik. Pasalnya, siswa tidak bisa hanya dengan proses belajar 

yang monoton (menulis, menghafal) sehingga perlu juga yang 

namanya pengalaman dalam belajar. Begitu juga kegiatan belajarnya, 

baik-baiknya guru mempersiapkan pembelajaran misal dengan 

pendekatan kelompok atau individu.”
69
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Lebih lanjut bapak Eko Wahyudi menjelaskan bahwa hal lain yang 

perlu diperhatikan dalam membuat perencanan pembelajaran adalah 

ketersediaan bahan dan alat pembelajaran. Dalam hal ini, guru dituntut 

untuk memilih bahan dan alat belajar dengan mempertimbangkan keadaan 

siswa, tujuan khusus yang harus dicapai, dan fasilitas fisik yang tersedia 

pada lembaga pendidikan. 

“Selanjutnya, dalam membuat perencanaan pembelajaran perlu 

diperhatikan bahan dan alat pembelajaran. Yakni dengan 

mempertimbangkan keadaan siswa, tujuan khusus yang telat dibuat, 

dan ketersediaan fasilitas fisik di lembaga pendidikan ini.”
70

 

 

Tahap terakhir dalam pembuatan perencanaan pembelajaran menurut 

bapak Eko Wahyudi adalah perencanaan evaluasi dan pengembangan. 

Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan 

pembelajaran, hal ini dikarenakan dengan evaluasi dapat dilihat atau diukur 

tingkat keberhasilan pengelolaan dan keberhasilan siswa dalam proses 

pembelajaran.  

“Dalam perencanaan pembelajaran, merencanakan evaluasi dan 

pengembangan pembelajaran merupakan faktor penting yang tidak 

boleh dihiraukan begitu saja. Karena dengan evaluasi itu guru dapat 

melihat dan mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan dan 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.”
71

 

 

Berdasarkan pemaparan bapak Eko Wahyudi, selaku Waka 

Kurikulum MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo, di atas dapat 

disimpulkan bahwa guru di lembaga pendidikan tersebut diharuskan 

membuat perencanaan pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mendukung 
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kemudahan dalam mengajar dan memudahkan siswa dalam memahami 

materi ajar. Menurut bapak Eko Wahyudi terdapat beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam membuat perencanaan pembelajaran yakni : 

merumuskan tujuan khusus, memilih pengalaman belajar dan menentukan 

kegiatan belajar mengajar, memilih bahan dan alat dengan 

mempertimbangkan keadaan siswa dan ketersedian fasilitas fisik sekolah, 

serta merencanakan prosedur evaluasi dan pengembangan pembelajaran.  

Pernyataan WAKA Kurikulum tersebut diperkuat oleh ibu Latifah, 

selaku Wali Kelas I MIMA 56 Salfiyah Syafi’iyah Tempurejo, dia 

menyatakan bahwa dalam membuat perencanaan pembelajaran tematik 

terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu: a. 

Menentukan jenis mata pelajaran, b. Memilih materi ajar, standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, c. Menyusun sibalus 

pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran, d. Merumuskan 

prosedur evaluasi.  

“Kalau saya sendiri membuat perencanaan pembelajaran tematik itu 

dengan memperhatikan empat hal. Yang pertama, menentukan jenis 

mata pelajaran. Kedua, memilih materi yang akan diajarkan, SK dan 

KD-nya, dan indikatornya. Ketiga, menyusun silabus dan RPP-nya. 

Keempat, merumuskan prosedur evaluasi.”
72

 

 

Berkaitan dengan perencanaan kegiatan pembelajaran dengan media 

flipbook maker ibu Siti Murtasiyah juga menuturkan perlunya perencanaan 
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dalam membuat kegiatan pembelajaran dengan media yang cocok, beliau 

menyampaikan:
73

 

“saya dalam merencanakan pembelajaran mengikuti aturan yang 

sudah ada dari pemerintah namun saya juga menyesuiakan dengan 

kondisi sekolah juga, karena pembelajaran tematik ini memadukan 

beberapa mata pelajaran yang cocok ke dalam suatu tema, maka saya 

akan gampang untuk memilih media apa yang cocok untuk 

diterapkan sehingga siswa menjadi fokus belajar ketika ada media 

tersebut seperti yang sudah diterapkan di kelas satu” 

 

Berkaitan dengan penggunaan media flipbook maker dalam 

perencanaan pembelajaran ibu Latifah menjelaskan bahwa flipbook maker 

digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami kajian materi yang 

diajarkan. Dalam perencanaan pembelajaran flipbook maker merupakan 

media pembelajaran yang tidak harus dimiliki semua sekolah, yakni 

disesuaikan dengan kemampuan dan ketersedian fasilitas sekolah. 

Sedangkan di MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo menggunakan 

media flipbook maker mulai dari kelas I.  

“Untuk mendukung pembuatan perencanaan pembelajaran, disini 

telah disediakan bahan atau alat belajar salah satunya flipbook maker. 

Media flipbook maker ini digunakan sebenarnya untuk 

mempermudah guru dalam mengajar karena tidak harus bawa alat-

alat yang lain lagi dan mempermudah siswa dalam memahami 

materi. Dan media ini tidak harus ada pada setiap sekolah, yaa 

disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan fasilitas 

sekolah.”
74

 

 

Berkenaan dengan penggunaan media flipbook maker di kelas satu, 

salah satu guru kelas dua Ulan suharini juga menuturkan:
75

 

“emmmm media flipbook maker ini kan masih baru diterapkan, 

masih banyak yang harus dan perlu kita perbaiki cara 
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penggunaannya, sehingga nantinya kelas saya, kelas dua juga akan 

digunakan media tersebut, kegiatan pembelajaran tematik juga kan 

dari kelas satu dua sampai kelas tiga” 

 

Dapat dipahami pernyataan bu ulan suhaerini bahwa kegiatan 

pembelajaran tematik juga berlaku di kelas dua dan tiga, sehingga 

penggunaan media juga akan menjadi pertimbangan ketika akan diterapkan 

di kelas dua dan tiga. 

Menguatkan pernyataan ibu Latifah tentang keberhasilan belajar 

siswa dengan menggunakan media flipbook maker, bapak Eko wahyudi 

berpendapat bahwa sejatinya keberhasilan belajar siswa itu sangat didukung 

oleh kemampuan guru dalam menyediakan atau menentukan media 

pembelajaran yang cocok untuk siswa yang diajarnya. Menurutnya media 

flipbook maker memang sangat cocok untuk siswa kelas I dikarenakan 

mayoritas siswa pada kelas tersebut belum mampu berpikir abstrak tentang 

materi yang diajarkan, melainkan butuh terhadap visualisasi dari materi 

yang diajarkan. Dengan media flipbook maker siswa dapat memahami 

materi dari video, animasi bergerak dan suara yang disajikan.  

“Media pembelajaran seperti flipbook maker itu memang sangat 

cocok untuk diterapkan di kelas I. Pasalnya, dikelas itu kan 

mayoritas siswa masih belum bisa memahami materi secara 

menyeluruh dari penjelasan guru karena belum bisa berpikir abstrak, 

maka dengan media ini siswa bisa memahami materi dari video, 

animasi-animasi atau suara yang disajikan. Sebab itu, mungkin bisa 

menjadi berpengaruh pada keberhasilan siswa saat memahami 

materi.”
76

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada dokumen perencanaan 

dan penyiapan RPP dan silabus menunjukkan bahwa memang ada media 
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pembelajaran berupa flipbook maker yang digunakan dalam kegiaatan 

belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo. 

2. Pelaksanaan Penggunaan Media Flipbook Maker dalam Pembelajaran 

Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan serangkaian proses kegiatan 

belajar mengajar sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran yang dalam 

pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun dalam 

perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini peneliti menggali informasi terkait 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik di MIMA 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo, yang mana dalam pelaksanaannya menggunakan 

media flipbook maker. 

Menurut ibu Latifah penggunaan media flipbook maker pada kelas 

yang diajarnya memiliki pengaruh positif bagi siswa, utamanya pada tingkat 

kepekaan siswa saat belajar. Hal ini karena didukung oleh media flipbook 

maker yang didesain bisa menampilkan materi pelajaran yang direncanakan 

dan disusun kedalam RPP serta mengikuti tahapan-tahapan yang ada di 

dalam peencanaan tersebut yaitu mulai dari membuka aplikasi yang di 

dalamnya seperti tampilan buku dengan tambahan fitur animasi, suara dan 

video sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan senang saat belajar. Dengan 

demikian, keberhasilan belajar siswa berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan meningkat menjadi lebih baik.  
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“Menurut pengalaman saya, penggunaan flipbook maker dalam 

proses pembelajaran berpengaruh pada kepekaan siswa saat belajar. 

Bagaimana tidak, karena media flipbook maker yang saya gunakan 

itu seperti layaknya buku namun ditambahi fitur animasi bergerak, 

suara dan video. Sehingga siswa-siswi saat antusias dan senang saat 

belajar. Oleh karenanya, menurut evaluasi saya hasil belajar siswa 

meningkat menjadi lebih baik.”
77

 

 

Ibu Latifah selaku wali kelas satu menjelaskan bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik dengan menggunakan media flipbook 

maker atau tidak sebenarnya sama saja karena flipbook maker merupakan 

media atau alat ajar untuk mendukung proses belajar mengajar. Sehingga 

tidak ada perbedaan antara pelaksanaan pembelajaran menggunakan media 

flipbook maker dan atau pembelajaran tanpa menggunakan flipbook maker.  

“Flipbook makerkan media belajar aja, jadi untuk pelaksanaan 

pembelajaran yaa sama saja. Tidak ada perbedaan antara mengajar 

menggunakan flipbook maker atau tidak.”
78

 

 

Lebih lanjut Ibu Latifah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran tematik setidaknya melalui tiga tahapan yaitu pertama tahapan 

pembukaan/kegiatan pendahuluan, kedua tahapan kegiatan inti, dan ketiga 

tahapan kegiatan penutup.  

“Dalam pelaksanaan pembelajaran setidaknya guru harus 

menerapkan tiga tahapan. Pertama, kegiatan pembuka atau 

pendahuluan. Kedua, kegiatan inti, yaa proses belajarnya itu. Lalu 

ketiga, kegiatan penutup.”
79

 

 

Pada tahap 1 (satu) yaitu kegiatan pembuka/pendahuluan, ibu 

Latifah menjelaskan bahwa kegiatan ini bermuara pada guru. Dimana 

seorang guru dituntut untuk bisa memberikan orientasi, apersepsi dan 
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motivasi. Orientasi berarti bahwa seorang guru melakukaan pembukaan 

proses belajar mengajar dengan memberikan salam, sapa, dan membaca 

do’a sebelum pembelajaran. Apersepsi berarti bahwa seorang guru dituntut 

untuk memiliki kemampuan mengaitkan materi yang telah diajarkan 

sebelumnya dan materi yang akan diajarkan serta mampu untuk meyakinkan 

siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Sedangkan motivasi berarti 

bahwa dalam kegiatan pembukaan pembelajaran siswa dapat dimotivasi 

oleh guru sehingga akan senang dan semangat dalam proses belajar-

mengajar. Berikut petikan wawancara peneliti dengan Ibu Latifah :  

“Yang pertama, kegiatan pembukaan. Pada tahapan ini sebenarnya 

muaranya guru itu sendiri. Yang mana guru harus bisa memberikan 

orientasi, seperti memberi salam, menyapa, dan berdo’a bersama 

sebelum belajar. Setelah orientasi, masuk apersepsi. Seperti guru 

mengaitkan materi yang sudah diajarkan dengan materi yang akan 

diajarkan serta kenapa harus belajar materi itu. Siswa akan antusias. 

Selanjutnya guru memberikan motivasi, yaa tujuannya agar siswanya 

senang dan semangat dalam belajarnya. Itu untuk kegiatan 

pendahuluannya.”
80

 

 

Selanjutnya Ibu Latifah menambahkan:  

“Setelah kegiatan pendahuluan maka masuk kegiatan inti. Yaa 

kegiatan belajar-mengajarnya itu. Pada tahapan ini guru akan 

memberikan materi ajar sesuai dengan tema dan sub tema yang 

diambil dengan menggunakan bermacam-macam kegiatan belajar, 

metode dan media yang digunakan. Pada kelas saya, karena saya 

menggunakan flipbook maker maka tentu kegiatan belajarnya 

menggunakan media flipbook maker itu.”
81

 

 

Pada tahap 2 (dua) dalam pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan 

inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan pokok yang berisi pembahasan 

materi sesuai tema dan sub tema yang diambil dan direncanakan oleh guru 
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sebelumnya dengan menggunakan metode dan media yang telah ditentukan 

juga. Sedangkan media flipbook maker merupakan media yang digunakan 

oleh ibu Latifah dalam pelaksanaan pembelajaran di kelasnya.  

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh ibu Latifah untuk kelas 

1 semester satu dengan tema “Diriku” dan sub tema “Aku dan Teman Baru” 

diperoleh data bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung 90 menit 

dengan empat kegiatan inti. Pertama, kegiatan Ayo Berlatih. Pada kegiatan 

ini guru membuka layar flipbook maker dengan gambar seorang anak yang 

hendak ke sekolah yang anak tersebut mencium tangan kedua orang tuanya 

sebelum berangkat. Guru memerintahkan kepada siswa untuk melihat dan 

mengamati baik-baik gambar tersebut. Terkait dengan ini disampaikan 

pernyataan siswi yang bernama Febi nur azizah siswi kelas 1: 

“saya sama temen-temen suka pak, karena belajar dan sambil melihat 

kartun yang mencium tangan orang tua”
82

 

 

Kedua, kegiatan Ayo Mencoba. Pada kegiatan ini guru akan 

menanyakan apakah siswanya sudah berpamitan kepada orang tuanya 

masing-masing saat hendak ke sekolah. Sambil lalu memperlihatkan gambar 

flipbook maker halaman 2 yang berisi tata cara berpamitan kepada orang 

tua. Guru mengintruksikan kepada siswa untuk berpamitan kepada orang tua 

esok hari dan menyampaikan pentingnya berpamitan kepada orang tua. 

Sesuai tema, setelah materi tentang berpamitan guru mengajak siswanya 

untuk saling berkenalan. Guru mencontohkan cara berkenalan dengan 
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membuka layar flipbook maker halaman 4. Selanjutnya siswa akan melihat 

bagaimana Eko dan Beni saling berkenalan sebagaimana terlihat di layar. 

Kemudian siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan 

lempar bola dan guru menjelaskan aturan bermainnya. Pada kegiatan 

berkenalan ini juga dituturkan oleh pernyataan siswi yang bernama Ahwalin 

nazati ida, dia mengatakan: 

“saya senang pak karena kartunnya saling berkenalan dan saya 

disuruh mengikutinya”
83

 

 

Selanjutnya juga disampaikan perasaan siswi yang bernama Adinda 

ayu lina: 

 “saya tambah senang pak belajar karena kartunnya menyuruh kita 

untuk tidak lupa berpamitan saat bernagkat sekolah kepada orang 

tua”
84

 

 

Ketiga, kegiatan Ayo Bernyanyi. Guru mengajak siswa untuk 

bernyanyi sambil menyebutkan namanya masing-masing. Guru membuka 

layar flipbook maker halaman 9-10 yang berisi gambar dan lagu “siapa 

namamu?”. Siswa akan mengikuti irama yang keluar dari media flipbook 

maker tersebut. Keempat, kegiatan Ayo Bermain Peran. Siswa akan bermain 

peran sesuai dengan aturan main yang telah dijelaskan oleh guru dalam 

kelas seperti bagaimana cara berpamitan dan bermain lempar bola sambil 

kenalan. Terkait dengan ini disampaikan pernyataan siswa yang bernama 

Adiba alayya, dia mengatakan: 

“saya suka pak karena diajak bernyanyi sama guru, dan bersama 

temen-temen yang lain” 
85
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Berkaitan dengan belajar dengan melihat video dan musik, siswa 

yang bernama Abdus syakur juga menyatakan perasaannya: 

“saya suka pak karena belajar sambil bermain tidak bosan dan tidak 

ngantuk di kelas”
86

 

 

Untuk tema dan sub tema selanjutnya dijelaskan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berbeda dengan urutan kegiatan 

yang sama.  

Pada Tahap 3 (tiga) kegiatan penutup. Ibu Latifah menuturkan 

bahwa kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran, 

memberikan kesimpulan dan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran. Berikut pernyataannya: 

“Yang terakhir kegiatan penutup. Kegiatan ini dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri pembelajaran, memberikan kesimpulan dari materi 

yang disampaikan dan juga untuk mengevaluasi hasil belajar siswa. 

Ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran.”
87

 

 

Sebagaimana pernyataan ibu Latifah terkait pelaksanaan penggunaan 

media flipbook maker, bapak Eko selaku WAKA Kurikulum juga 

menyampaikan bahwa terkait pelaksanaan penggunaan media flipbook 

maker dalam proses pembelajaran biasanya yaitu dimulai dengan kegiatan 

pembuka/pendahuluan, lalu kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Media 

flipbook maker merupakan salah satu media belajar yang digunakan oleh 

guru untuk mempermudah siswa dalam memahami materi karena didukung 

teknologi yang bisa menampilkan gambar, audio, video dan lain sebagainya.  
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“Pelaksanaan pembelajaran dengan media flipbook maker 

sebenarnya tidak jauh beda dengan yang tidak menggunakan. Pasti 

ada kegiatan pembuka, kegiatan inti lalu kegiatan penutup. Media 

flipbook maker adalah salah satu media yang digunakan guru untuk 

mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan guru. Di 

media tersebut kan bisa menampilkan gambar, audio, video dan lain 

sebagainya sehingga siswa senang belajarnya.”
88

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan media fipbook maker siswa antusias 

dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran karena diajak belajar 

sambil benyanyi dan bermain peran dengan siswa di kelas.  

3. Hasil Penggunaan Media Flipbook Maker dalam Pembelajaran Tematik 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

Hasil penggunaan media flipbook maker pada dasarnya mengarah 

pada hasil belajar siswa setelah menggunakan media tersebut. Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’yah Tempurejo telah menggunakan 

media flipbook maker sebagai penunjang pembelajaran di kelas, oleh karena 

itu terdapat perubahan pada hasil belajar siswa. Berikut hasil wawancara 

penulis kepada beberapa narasumber : 

Ibu Latifah menyampaikan:  

“Sebagai wali kelas tentu saya sangat mengetahui perihal hasil 

belajar siswa saya karena berjalan dari tahun 2019 sejak 

menggunakan media flipbook maker. Hasil belajar itu sebenarnya 

hasil dari evaluasi pembelajaran seperti penilaian terhadap siswa 

mengenai hasil pengetahuan dan keterampilan siswa dari setiap 

pelajaran yang diberikan.”
89
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Bapak Angga selaku guru pembantu juga menambahkan: 

“Hasil belajar sama artinya dengan penilaian terhadap siswa baik itu 

diukur berdasarkan sikap atau penilaian tugas. Setiap guru tentu beda 

dalam memberikan penilaian karena terkait pedoman evaluasi 

pembelajaran pada setiap perencaan pembelajaran kan beda-beda. 

Indikatornya juga beda.”
90

 

 

Berdasarkan pendapat ibu Latifah dan bapak Angga di atas dapat 

dipahami bahwa terkait hasil belajar siswa dalam kelas yang sangat 

berperan dalam memberikan penilaian adalah guru kelas dan atau wali 

kelas. Penilian terhadap siswa meliputi hasil pengetahuan dan keterampilan 

siswa. Sedangkan dalam memberikan penilaian setiap guru berbeda dengan 

guru yang lainnya, karena hal tersebut erat kaitannya dengan perencanaan 

pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

Berkenaan dengan kegiatan penilaian sehingga memunculkan hasil 

belajar juga disampaikan oleh ibu Ulan suhaerini selaku guru kelas dua yang 

juga melakukan kegiatan penilain sesuai dengan pembelajaran tematik:
91

 

“saya, melakukan kegiatan penilain dengan menggunakan tiga aspek 

pak, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik kelas dua sekarang 

mengalami peningkatan di segi aspek sikap,dilihat dari mereka yang 

sering ikut kegiatan di sekolah seperti kegiatan sholat duha 

berjamaah, berangkat kesekolah lebih awal dengan membaca asmaul 

husna sebelum pelajaran dimulai.” 

 

Menguatkan pernyataan di atas bapak Eko Wahyudi selaku WAKA 

Kurikulum menyampaikan pernyataan bahwa terkait hasil belajar siswa itu 

diukur berdasarkan hasil penilaian guru terhadap beberapa komponen 

penilaian seperti komponen sikap yang meliputi sikap spritual dan sikap 
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sosial, komponen pengetahuan dan keterampilan yaitu penilaian terhadap 

muatan pelajaran sesuai kelas, serta komponen pengembangan diri berupa 

penilaian terhadap partisipasi siswa pada setiap kegiatan sekolah. 

“Untuk hasil belajar siswa guru memberikan nilai berdasarkan 

komponen penilaian. Ada komponen sikap, komponen pengetahuan 

dan keterampilan, dan komponen pengenbangan diri. Kalau sikap itu 

ada dua, satu sikap secara spritual dan dua sikap secara sosial. 

Pengembangan diri, komponen ini guru lebih memberikan penilaian 

terhadap partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah.”
92

 

 

Menurut ibu Latifah terkait dengan penilaian sikap siswa guru dapat 

melihat dari keseharian siswa di sekolah baik berupa sikap spritual dan 

sikap sosial. Penilaian sikap spritual meliputi: (1)ketaatan beribadah, 

(2)Akhlakul Karimah, (3)Toleransi beribadah, dan (4)Kebiasaan baik 

lainnya. Sedangkan sikap sosial meliputi:(1)Jujur (berkata/tindakan), 

(2)Kedisiplinan, (3)Rasa tanggung jawab, (4)Kepedulian, dan (5)Percaya 

diri. Berikut peryataan ibu latifah:  

“Penilaian sikap itu bisa dilihat dari sikap spritual dan sikap sosial. 

Contoh sikap spritual itu seperti ketaatan beribadah, akhlakul 

karimah, toleransi beribadah, dan kebiasaan baik lainnya. Dan kalau 

sikap sosial seperti tanggung jawab pada sesama, kejujuran, 

kedisiplinan, kepedulian.”
93

 

 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap rapor peserta didik 

mulai dari tahun 2019 hingga 2021 diperolah data sebagai berikut:
94

 

Tabel 4.2 Nilai Rata-rata 

No Tahun Jumlah Rapor Siswa Nilai Rata-Rata 

1 2018/2019 25 77,9 

2 2019/2020 25 78 

3 2020/2021 25 84,6 
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Data di atas merupakan hasil olah data penulis terhadap hasil rapot 

siswa kelas 1 pada tahun ajaran 2019 hingga tahun 2021, yaitu 

menggunakan 25 rapor dari siswa pada tahun tersebut. Penilain terkhusus 

pada hasil pengetahuan dan keterampilan siswa. Dari data di atas dapat 

dipahami bahwa terjadi peningkatan hasil belajar yang baik pada tahun 

ajaran 2020/2021. Peningkatan hasil belajar tersebut erat kaitannya dengan 

digunakannya media flipbook maker dalam proses pembelajaran. Sehingga 

dapat diasumsikan bahwa penggunaan media flipbook maker dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo.  

Hasil belajar siswa sebenarnya tidak hanya terpaku pada penilaian 

sikap, pengetahuan dan keterampilan namun juga pada pengembangan diri. 

Sedangkan bentuk penilaian pengembangan diri di Madrasah Ibtida’iyah 

Salafiyah Syafi’iyah 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo mengacu pada tiga 

kegiatan utama yakni Shalat dhuha berjamaah, hafalan surat-surat pendek, 

dan hafalan asmaul husna. Berikut petikan wawancara penulis dengan ibu 

Latifah:  

“Untuk mengetahui hasil belajar siswa sebenarnya tidak hanya soal 

sikap dan nilai saja. Tetapi juga pada aspek pengembangan diri. 

Disini pengembangan diri yang dimaksud meliputi partisipasi siswa 

pada kegiatan seperti shalat dhuha berjamaah sebelum jam pelajaran, 

hafalan surat-surat pendek dan hafalan asmaul husna”.
95
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C. Temuan Penelitian 

Berdasarkan paparan data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi maka temuan penelitian tentang penggunaan media  

flipbook maker untuk meningkatkan hasil belajar belajar siswa di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

1. Perencanaan penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

Sebelum melaksanakan proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember terlebih dahulu 

disiapkan perencanaan pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, Prota-

Promes dan lain sebagainya. Perencanaan pembelajaran sepenuhnya 

diserahkan kepada setiap guru sebagai tanggung jawab yang harus 

dikerjakan karena hal itu dimaksudkan agar pembelajaran menjadi terarah 

dan terencana dengan baik sehingga siswa tidak hanya menjadi penyimak 

tetapi menjadi pembelajar.  

Berdasarkan hasil olah data diperoleh pemahaman bahwa 

perencanaan pembelajaran sangat penting dipersiapkan oleh seorang guru 

guna mempermudah dalam proses pembelajaran, sehingga siswa yang 

diharapkan paham terhadap materi yang diajarkan dapat tercapai dengan 

baik. Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika siswa mudah dalam 
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memahami materi ajar maka hal tersebut akan berpengaruh pada hasil 

belajar siswa itu sendiri.  

Dalam membuat perencanaan pembelajaran terdapat beberapa hal 

yang harus dipersiapakan yakni sebagai berikut :  

a. Merumuskan tujuan khusus 

Dalam hal ini seorang guru dituntut untuk memahami tujuan 

umum (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dari pembelajaran 

yang sudah dirumuskan oleh para pengembang kurikulum. Tugas guru 

adalah menterjemahkan tujuan umum (SK dan KD) menjadi tujuan 

khusus secara spesifik dan terukur.  

b. Memilih pengalaman belajar dan menentukan kegiatan belajar mengajar 

Memilih pengalaman belajar artinya seorang guru dituntut untuk 

memilih proses belajar yang tidak monoton seperti mencatat dan 

menghafal, akan tetapi dikembangkan pada proses pengalaman siswa saat 

belajar. Sedangkan menentukan kegiatan belajar artinya guru untuk 

merancang proses pembelajaran berdasarkan pendekatan kelompok atau 

individu.  

c. Ketersediaan bahan dan alat pembelajaran 

Dalam hal ini guru dituntut untuk memilih bahan dan alat belajar 

dengan mempertimbangkan keadaan siswa, tujuan khusus yang harus 

dicapai, dan fasilitas fisik yang tersedia pada lembaga pendidikan. 

  



 

 

86 

d. Perencanaan evaluasi dan pengembangan 

Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan 

pembelajaran, hal ini dikarenakan dengan evaluasi dapat dilihat atau 

diukur tingkat keberhasilan pengelolaan dan keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran.  

Sedangkan dalam pembuatan perencanaan pembelajaran tematik 

terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh guru yaitu antara 

lain : a. Menentukan jenis mata pelajaran, b. Memimilih materi ajar, 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, c. Menyusun sibalus 

pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran, d. Merumuskan 

prosedur evaluasi.  

Berkaitan dengan penggunaan flipbook maker dalam perencanaan 

pembelajaran adalah untuk mempermudah siswa dalam memahami 

kajian materi yang diajarkan. Dalam perencanaan pembelajaran flipbook 

maker merupakan media pembelajaran yang digunakan Madrasah 

Ibtida’iyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo mulai dari kelas I.  

Penggunaan media flipbook maker pada kelas I memiliki 

pengaruh positif bagi siswa, utamanya pada tingkat kepekaan siswa saat 

belajar. Hal ini karena didukung oleh media flipbook maker yang 

didesain bisa menampilkan materi pelajaran seperti membuka buku 

melalui aplikasi dengan tambahan fitur animasi, suara dan video 

sehingga siswa menjadi lebih tertarik dan senang saat belajar. Dengan 
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demikian, keberhasilan belajar siswa berdasarkan tujuan yang telah 

ditetapkan meningkat menjadi lebih baik. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis pada dokumen 

perencanaan dan penyiapan RPP dan silabus menunjukkan bahwa 

memang ada media pembelajaran berupa flipbook maker yang digunakan 

dalam kegiaatan belajar mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

2. Pelaksanaan penggunaan media Flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik setidaknya melalui tiga 

tahapan yaitu pertama tahapan pembukaan/kegiatan pendahuluan, kedua 

tahapan kegiatan inti, dan ketiga tahapan kegiatan penutup.  

Tahap 1, kegiatan pembuka/pendahuluan. Kegiatan ini bermuara 

pada guru, dimana seorang guru dituntut untuk bisa memberikan orientasi, 

apersepsi dan motivasi. Orientasi berarti bahwa seorang guru melakukaan 

pembukaan proses belajar mengajar dengan memberikan salam, sapa, dan 

membaca do’a sebelum pembelajaran. Apersepsi berarti bahwa seorang 

guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengaitkan materi yang telah 

diajarkan sebelumnya dan materi yang akan diajarkan serta mampu untuk 

meyakinkan siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Sedangkan 

motivasi berarti bahwa dalam kegiatan pembukaan pembelajaran siswa 
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dapat dimotivasi oleh guru sehingga akan senang dan semangat dalam 

proses belajar-mengajar.  

Tahap 2, kegiatan inti. Kegiatan inti merupakan kegiatan pokok yang 

berisi pembahasan materi sesuai tema dan sub tema yang diambil dan 

direncanakan oleh guru sebelumnya dengan menggunakan metode dan 

media yang telah ditentukan juga. Sedangkan media flipbook maker 

merupakan media yang digunakan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap dokumen Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh ibu Latifah untuk kelas 

1 semester satu dengan tema “Diriku” dan sub tema “Aku dan Teman Baru” 

diperoleh data bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung 90 menit 

dengan empat kegiatan inti : 

a. Kegiatan Ayo Berlatih 

Pada kegiatan ini guru membuka layar flipbook maker dengan 

gambar seorang anak yang hendak ke sekolah yang anak tersebut 

mencium tangan kedua orang tuanya sebelum berangkat. Guru 

memerintahkan kepada siswa untuk melihat dan mengamati baik-baik 

gambar tersebut. 

b. Kegiatan Ayo Mencoba 

Pada kegiatan ini guru akan menanyakan apakah siswanya sudah 

berpamitan kepada orang tuanya masing-masing saat hendak ke sekolah. 

Sambil lalu memperlihatkan gambar flipbook maker halaman 2 yang 

berisi tata cara berpamitan kepada orang tua. Guru mengintruksikan 
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kepada siswa untuk berpamitan kepada orang tua esok hari dan 

menyampaikan pentingnya berpamitan kepada orang tua. Sesuai tema, 

setelah materi tentang berpamitan guru mengajak siswanya untuk saling 

berkenalan. Guru mencontohkan cara berkenalan dengan membuka layar 

flipbook maker halaman 4. Selanjutnya siswa akan melihat bagaimana 

Eko dan Beni saling berkenalan sebagaimana terlihat di layar. Kemudian 

siswa diajak untuk saling berkenalan melalui sebuah permainan lempar 

bola dan guru menjelaskan aturan bermainnya.  

c. Kegiatan Ayo Bernyanyi 

Guru mengajak siswa untuk bernyanyi sambil menyebutkan 

namanya masing-masing. Guru membuka layar flipbook maker halaman 

9-10 yang berisi gambar dan lagu “siapa namamu?”. Siswa akan 

mengikuti irama yang keluar dari media flipbook maker tersebut.  

d. Kegiatan Ayo Bermain Peran 

Siswa akan bermain peran sesuai dengan aturan main yang telah 

dijelaskan oleh guru dalam kelas seperti bagaimana cara berpamitan dan 

bermain lempar bola sambil kenalan.  

Untuk tema dan sub tema selanjutnya dijelaskan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berbeda dengan urutan kegiatan 

yang sama.  

Tahap 3, yaitu tahap terkahir dari pelaksanaan pembelajaran 

adalah kegiatan penutup. Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk 
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mengakhiri pelajaran, memberikan kesimpulan dan untuk mengevaluasi 

tingkat keberhasilan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Hasil penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo. 

Hasil penggunaan media flipbook maker pada dasarnya mengarah 

pada hasil belajar siswa setelah menggunakan media tersebut. Madrasah 

Ibtida’iyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’yah Tempurejo telah menggunakan 

media flipbook maker sejak tahun 2019 sebagai penunjang pembelajaran di 

kelas, oleh karena itu terdapat perubahan pada hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil olah data pada bagian sebelumnya diperoleh 

pemahaman bahwa untuk mengetahui hasil belajar siswa dalam kelas yang 

sangat berperan dalam memberikan penilaian adalah guru kelas dan atau 

wali kelas. Penilian terhadap siswa meliputi penilaian sikap siswa dan 

penilaian hasil karya tugas. Sedangkan dalam memberikan penilaian setiap 

guru berbeda dengan guru yang lainnya, karena hal tersebut erat kaitannya 

dengan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya. 

Beberapa komponen penilaian hasil belajar siswa : 

a. Komponen sikap yang meliputi sikap spritual dan sikap sosial 

Penilaian sikap spritual meliputi : ketaatan beribadah, Akhlakul 

Karimah, Toleransi beribadah, dan Kebiasaan baik lainnya. Sedangkan 

sikap sosial meliputi: Jujur (berkata/tindakan), Kedisiplinan, Rasa 

tanggung jawab, Kepedulian, dan Percaya diri. 
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b. Komponen pengetahuan dan keterampilan yaitu penilaian terhadap 

muatan pelajaran sesuai kelas 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap rapor peserta 

didik mulai dari tahun 2019 hingga 2021 diperolah data sebagai berikut :  

Tabel 4.2 Nilai Rata-rata 

No Tahun Jumlah Rapor Siswa Nilai Rata-Rata 

1 2018/2019 25 77,9 

2 2019/2020 25 78 

3 2020/2021 25 84,6 
 

Data di atas merupakan hasil olah data penulis terhadap hasil 

rapor siswa kelas 1 pada tahun ajaran 2019 hingga tahun 2021, yaitu 

menggunakan 25 rapor dari siswa/siswi pada tahun tersebut. Penilain 

terkhusus pada hasil pengetahuan dan keterampilan siswa. Dari data di 

atas dapat dipahami bahwa terjadi peningkatan hasil belajar yang baik 

pada tahun ajaran 2020/2021. Peningkatan hasil belajar tersebut erat 

kaitannya dengan digunakannya media flipbook maker dalam proses 

pembelajaran. Sehingga dapat diasumsikan bahwa penggunaan media 

flipbook maker berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa di 

Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo. 

c. Komponen pengembangan diri berupa penilaian terhadap partisipasi 

siswa pada setiap kegiatan sekolah. 

Bentuk penilaian pengembangan diri di Madrasah Ibtida’iyah 

Salafiyah Syafi’iyah 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo mengacu pada 

tiga kegiatan utama yakni Shalat dhuha berjamaah, hafalan surat-surat 

pendek, dan hafalan asmaul husna.  
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Berdasarkan deskripsi hasil temuan di atas, lebih jelasnya dapat 

dibaca pada tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Temuan Penelitian 

NO FOKUS HASIL TEMUAN 

1 Perencanaan 

penggunaan media 

flipbook maker 

dalam 

pembelajaran 

tematik untuk 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

(a) Sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

terlebih dahulu disiapkan perencanaan 

pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, 

Prota-Promes. 

(b) Perencanaan pembelajaran sangat penting 

dipersiapkan oleh seorang guru guna 

mempermudah dalam proses pembelajaran. 

(c) Perencanaan pembelajaran terdapat 

beberapa hal yag harus dipersiapakan: 

(1)Merumuskan tujuan khusus (2)Memilih 

pengalaman belajar dan menentukan 

kegiatan belajar mengajar (3)Ketersediaan 

bahan dan alat pembelajaran 

(4)Perencanaan evaluasi dan 

pengembangan 

(d) Pembuatan perencanaan pembelajaran 

tematik meliputi: (1)Menentukan jenis 

mata pelajaran (2)Memilih materi ajar, 

standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator (3)Menyusun silabus 

pembelajaran (4)Merumuskan prosedur 

evaluasi 

(e) Perencanaan dengan menggunakan 

flipbook maker langkah pertama 

mempersiapkan aplikasi flipbook maker  

dan materi buku online bentuk PDF yang 

akan dimasukkan ke dalam aplikasi 

flipbook maker dan di tambahkan video 

dan animasi tersebut untuk mempermudah 

siswa dalam memahami materi yang 

ajarkan. 

(f) Perencanaan pembelajaran dengan flipbook 

maker merupakan media pembelajaran 

yang digunakan MIMA 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo mulai dari kelas 1. 

(g) Flipbook maker didesain bisa menampilan 

materi pelajaran seperti membuka buku 
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NO FOKUS HASIL TEMUAN 

melalui aplikasi dengan tambahan fitur 

animasi, suara dan video sehingga 

membuat siswa lebih tertarik dan senang 

saat belajar. 

2 Pelaksanaan 

penggunaan media 

Flipbook maker 

dalam 

pembelajaran 

tematik untuk 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo  

(a) Pelaksanaan pembelajaran tematik melalui 

tiga tahapan. Pertama pembukaan/kegiatan 

pendahuluan, kedua kegiatan inti, ketiga 

kegiatan penutup. 

(b) Penggunaan media flipbook maker pada 

kelas 1 memiliki pengaruh positif bagi 

siswa utamanya pada tingkat kepekaan 

siswa saat belajar 

(c) Tahap pertama kegiatan pendahuluan, 

memberikan orientasi(salam, sapa, doa), 

apersepsi(mengaitkan materi sebelumnya 

dan yang akan diajarkan), dan 

motivasi(mendorong siswa agar senang 

dan semangat dalam proses belajar) 

(d) Tahap kedua kegiatan inti, berisi 

pembahasan materi sesuai tema dan 

subtema 

(1) Flipbook maker merupakan media 

yang digunakan dalam pross 

pelaksanaan pembelajaran yang sudah 

siap di tampilkan di layar LCD untuk 

membuka buku. 

(2) Pengamatan RPP tema “Diriku” sub 

tema “Aku dan Teman Baru” 

berlangsung 90 menit dengan empat 

kegiatan (ayo berlatih, ayo mencoba, 

ayo bernyanyi, ayo bermain peran) 

(e) Tahap terakhir kegiatan penutup, 

mengakhiri pelajaran, memberikan 

kesimpulan, evaluasi tingkat keberhasilan 

guru dan siswa dalam KBM. 

3 Hasil penggunaan 

media flipbook 

maker dalam 

pembelajaran 

tematik untuk 

meningkatkan hasil 

belajar siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah 

(a) Hasil penggunaan media flipbook maker 

mengarah pada hasil belajar siswa setelah 

menggunakan media flipbook maker. 

(b) MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

telah menggunakan media flipbook maker 

sejak tahun 2019 sebagai penunjang 

pembelajaran dikelas 1 sehingga terdapat 

peningkatan pada hasil belajar. 

(c) Hasil olah data pada bagian sebelumnya 

untuk mengetahui hasil belajar siswa 
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NO FOKUS HASIL TEMUAN 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

dalam kelas yang sangat berperan adalah 

guru kelas dan atau wali kelas. 

(d) Komponen hasil belajar siswa meliputi:  

(1) Komponen sikap,sikap 

spritual(ketaatan beribadah, akhlakul 

karimah, toleransi beribadah), sikap 

sosial(jujur perkataan maupun 

tindakan, kedisiplinan siswa yang 

berangkat sekolah lebih awal, rasa 

tanggung jawab, kepedulian dan 

percaya diri) 

(2) Komponen pengetahuan dan 

keterampilan yaitu penilaian terhadap 

muatan pelajaran dari tahun 2019 

sampai 2021, dengan nilai rata-rata 

yang meningkat setelah pengunaan 

flipbok makerdengan rincian tahun 

2019 rata-rata 77,9  lalu tahun 2020 

menggunakan media flipbook maker 

dengan nilai rata-rata naik menjadi 78, 

dan semakin meningkat pada tahun 

2021 dengan nilai rata-rata 84,6. 

(3) Dapat diambil ringkasan bahwa 

terjadinya peningkatan hasil belajar 

yang baik pada tahunajaran 2020/2021 

(4) Peningkatan hasil belajar tersebut erat 

kaitannya dengan penggunaan media 

flipbook maker dalam proses 

pembelajaran. 

(e) Komponen pengembangan diri berupa 

penilaian terhadap partisipasi siswa pada 

kegiatan sekolah seperti mengacu pada tiga 

kegiatan utama yakni sholat duha 

berjamaah, hafalan surat-surat pendek, dan 

hafalan Asmaul Husna. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Penggunaan media flpbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas satu di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember merupakan upaya untuk membangun 

pendidikan khususnya pada kegiatan pembelajaran dengan menggunakan media 

secara optimal yang dilakukan oleh guru dan siswa dengan ekosistem madrasah 

yang mendukung dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Upaya ini merupakan 

langkah lanjutan dari upaya pemerintah yang memberikan peluang untuk 

penggunaan teknologi secara luas pada saat ini. Sesuai dengan Pemerintah 

mengeluarkan PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang 

menyatakan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi untuk mencerdaskan bangsa 

melalui pengembangan potensi setiap warga negara tanpa terkecuali. Pendidikan 

Nasional yang bermutu merupakan fondasi pembangunan sumber daya manusia 

yang unggul dan mampu secara proaktif menjawab tantangan zaman yang terus 

berubah.96 

 Berbagai inovasi dan penyesuaian kemampuan madrasah dalam 

menciptakan siswa yang meiliki prestasi ditunjukkan dengan hasil belajar yang 

meningkat terus dilakukan dengan tujuan agar siswa lebih siap menghadapi 

tantangan zaman teknologi yang terus berkembang. 

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian dapat diketahui 

bahwasannya Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

                                                 
96 

PP No. 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI No. 6676).
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jember menerapakan beberapa tahapan dalam penggunaan media flipbook maker 

dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa, yakni tahap 

pertama perencanaan penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa, kedua pelaksanaan penggunaan 

media flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa, ketiga hasil penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Temuan ini kemudian di 

dialogkan dengan teori yang dikembangkan oleh Nana Sudjana dalam 

pembelajaran tematik dilakukan beberapa tahap antara lain perencanaan 

pembelajaan tematik, pelaksanaan pembelajaran tematik, evaluasi pembelajaran 

tematik, komponen pembelajaran.97 

Kegiatan perencanaan bertujuan untuk menentukan keberhasilan suatu 

pembelajaran, kegiatan pelaksanaan bertujuan untuk menerapkan perencanaan 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik, kegiatan evaluasi pembelajaran 

tematik bertujuan mengukur minat, sikap dan nilai-nilai yang terkandung dalam 

diri peserta didik dan melihat proses kegiatan pembelajaran baik individu maupun 

kelompok.98 Serta penggunaan media flipbook maker yang digunakan oleh 

madrasah bertujuan untuk memberikan pemahaman siswa melalui media yang 

digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran berupa video virtual digital 

book atau juga berupa gambar kepada peserta didik dan keterampilan atau sikap. 

                                                 
97

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosda  Karya, 

2008), 80–84.
 

98
Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar..., 84.
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Selain alat yang berupa benda, yang digunakan untuk menyalurkan pesan dalam 

proses belajar dengan sangat efektif dan efisien.99 

Berdasarkan temuan yang didialogkan dengan teori tersebut dapat 

diketahui bahwasannya penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas satu di Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember selaras dengan konsep 

kegiatan pembelajaran tematik yang di jelaskan oleh Nana sudjana. 

Berikut akan dideskripsikan lebih rinci mengenai penggunaan media 

flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas satu Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

Jember, utamanya berdasarkan klasifikasi  perencanaan, pelaksanaan dan hasil 

penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik. 

A. Perencanaan Penggunaan Media Flipbook Maker dalam Pembelajaran 

Tematik untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

Berdasarkan paparan data dan temuan dalam membuat perencanaan 

pembelajaran tematik terdapat beberapa hal yang harus dipersiapakan yakni: a. 

Menentukan jenis mata pelajaran, b. Memimilih materi ajar, standar 

kompetensi, kompetensi dasar dan indikator, c. Menyusun sibalus 

pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran, d. Merumuskan 

prosedur evaluasi. Temuan kegiatan ini selaras dengan teori yang di 
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Wandah Wibawanto, Desain dan Pemrograman Mulimedia Pembelajaran Interaktif (Jember: 

Cerdas Ulet Kreatif, 2017), 4.
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kembangkan oleh Nana sudjana  tentang beberapa langkah yang perlu 

dilakukan dalam merancang pembelajaran tematik ini yaitu: 

1. Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterapilan yang dipadukan. 

2. Memilih dan menetapkan tema pemersatu. 

3. Memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar dan 

indikator. 

4. Membuat bagan hubungan kompetensi dasar dan tema. 

5. Menyusun silabus pembelajaran. 

6. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik. 

7. Merumuskan indikator dan hasil belajar. 

8. Menentukan langkah-langkah pembelajaran.100 

Sebagaimana diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu cara 

untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai 

langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga 

kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo Jember terlebih dahulu menyiapkan perencanaan 

pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, Prota-Promes silabus. Perencanaan 

pembelajaran sepenuhnya diserahkan kepada setiap guru sebagai tanggung 

jawab yang harus dikerjakan agar pembelajaran menjadi terarah dan terencana 

dengan baik sehingga siswa tidak hanya menjadi penyimak tetapi menjadi 

pembelajar.  
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Temuan kegiatan ini selaras dengan teori yang di kembangkan oleh 

Nana sudjana  tentang beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam 

merancang pembelajaran tematik ini Menyusun silabus pembelajaran, 

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Tematik, Menentukan 

langkah-langkah pembelajaran.101 

Perencanaan pembelajaran dengan menggunakan media sangat penting 

dipersiapkan oleh seorang guru guna mempermudah dalam proses 

pembelajaran, sehingga siswa yang diharapkan paham terhadap materi yang 

diajarkan melalui media berbasis flipbook maker dapat tercapai dengan baik. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ketika siswa mudah dalam 

memahami materi ajar maka hal tersebut akan memberikan peningkatan pada 

hasil belajar siswa itu sendiri.  

Berdasarkan hasil temuan di atas kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan media hal ini selaras dengan toeri dalam media pembelajaran 

yang dikembangkan oleh Livie dan Lents dalam bukunya Hujair AH, sanaki 

mengemukakan empat fungsi pembelajaran yang mengkhususkan pada media 

visual yaitu :102 

1. Fungsi atensi 

Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan 

perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan 

dengan makna visual yang ditampilkan atau menyerupai teks materi 
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pelajaran. Media gambar atau animasi yang diproyeksikan melalui Lcd 

(Liquid Crystal Display) dapat memfokuskan dan mengarahkan perhatian 

mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. 

2. Fungsi afektif 

Media visual dapat dilihat dari keterlibatan emosi dan sikap siswa 

pada saat menyimak tayangan materi pelajaran yangsisertai dengan 

visualisasi. Misalnya, tayangan video gambar simulasi kegiatan 

pengelolaan arsip, vidio penggunaan mesin-mesin kantor, dan sejenisnya. 

3. Fungsi kognitif 

Media visual terlihat dari kajian-kajian ilmiah yang 

mengemukakan bahwa lambang visual atau gambar dapat mempelancar 

tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesanan yang 

terkandung dalam gambar. 

4. Fungsi kompensatoris.  

Fungsi kompensatoris dari media pembelajaran dapat dilihat dari 

hasil penelitian bahwa media visual membantu pemahaman dan ingatan isi 

materi bagi siswa yang lemah adalah membaca. 

Berkaitan dengan penggunaan media flipbook maker dalam 

perencanaan pembelajaran digunakan untuk mempermudah siswa dalam 

memahami kajian materi yang diajarkan. Media flipbook maker merupakan 

media pembelajaran yang tidak harus dimiliki semua sekolah namun 

disesuaikan dengan kemampuan dan ketersedian fasilitas sekolah. Sedangkan 

di MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo menggunakan media flipbook 
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maker mulai dari kelas satu. Penggunaan media flipbook maker pada kelas 

memiliki sumbangsih positif bagi siswa, utamanya pada tingkat kepekaan 

siswa saat belajar. Hal ini karena didukung oleh media flipbook maker yang 

didesain bisa menampilkan materi pelajaran seperti membuka buku melalui 

aplikasi dengan tambahan fitur animasi, suara dan video sehingga siswa 

menjadi lebih tertarik dan senang saat belajar. 

Hasil temuan di atas sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh 

Hujai AH. Sanaki mengatakan bahwa tujuan dan manfaat media pembelajaran 

adalah Mempermudah proses pembelajaran di kelas., Meningkatkan efisiensi 

proses pembelajaran, Menjaga relevansi antara materi pelajaran dengan tujuan 

belajar, Membantu kosentrasi pembelajaran dalam proses pembelajaran
.103 

Dengan demikian, keberhasilan belajar siswa berdasarkan tujuan yang 

telah ditetapkan meningkat menjadi lebih baik. Keberhasilan belajar siswa itu 

sangat didukung oleh kemampuan guru dalam menyediakan dan menentukan 

media pembelajaran yang cocok untuk siswa yang diajarnya. Media flipbook 

maker memang sangat cocok untuk siswa kelas satu dikarenakan mayoritas 

siswa pada kelas tersebut belum mampu berpikir abstrak tentang materi yang 

diajarkan, melainkan butuh terhadap visualisasi dari materi yang diajarkan. 

Dengan media flipbook maker siswa dapat memahami materi dari video, 

animasi bergerak dan suara yang disajikan.  

Berdasarkan temuan diatas Media pembelajaran tersebut juga sejalur 

dengan pendapat Walter Mc Kenzie dalam bukunya “Multiple Intelegence and 
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Intruction Technology” mengemukakan bahwa media memiliki peranan yang 

sangat penting dalam pembelajaran di kelas. Yang mempengaruhi kualitas dan 

keberhasilan pembelajaran.
104

 

Media pembelajaran berfungsi untuk merangsang pembelajaran 

dengan : 

1. Menghadirkan obyek sebenarnya dan obyek yang langkah 

2. Membuat duplikasi dari obyek yang sebenarnya 

3. Membuat konsep abstrak ke konsep konkret. 

4. Memberi kesamaan persepsi 

5. Mengatasi hambatan waktu tempat, jumalh dan jarak. 

6. Menyajikan ulang informasi secara konsisten 

7. Memberi suasana belajar yang tidak tertekan dan menarik, sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran 

Media pembelajaran sangat dirasakan manfaatnya dalam proses belajar 

mengajar. Secara umum, media pembelajaran bermanfaat untuk memperlancar 

interaksi guru dan siswa, dengan maksud membantu siswa belajar secara 

optimal. Tujuan akhir dari fungsi media pembelajaran adalah untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran ini dibangun 

melalui komunikasi efektif hanya terjadi jika menggunakan alat bantu sebagai 

perantara interaktsi guru dengan peserta didik. Oleh karena itu fungsi media 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan indikator semua materi 
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tuntas disampaikan dan peserta didik memahami secara lebih mudah dan 

tuntas.
105

 

B. Pelaksanaan Penggunaan Media Flipbook Maker dalam Pembelajaran 

Tematik Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

Pelaksanaan pembelajaran tematik di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo menggunakan media flipbook maker sesuai 

pembelajaran tematik. Hasil temuan media flipbook maker merupakan media 

atau alat ajar yang digunakan untuk mendukung proses kegiatan belajar 

mengajar di madrasah ini, dalam hal ini melalui tiga tahapan. Pertama 

pembukaan/kegiatan pendahuluan, kedua kegiatan inti, ketiga kegiatan 

penutup. 

Dalam temuan ini selaras dengan teori yang dikembangkan oleh Nana 

sudjana yang menyatakan pelaksanaan pembelajaran tematik dalam proses 

pembelajaran merupakan sebagai unsur inti dari aktivitas pembelajaran, yang 

dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan rambu-rambu yang telah disusun 

dalam perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan pembelajaran tematik diterapkan 

kedalam tiga langkah pembelajaran yaitu pendahuluan, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup.
106

 

Pada tahap 1, yaitu kegiatan pembuka/pendahuluan, para guru 

menjelaskan bahwa kegiatan ini bermuara pada guru. Dimana seorang guru 
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dituntut untuk bisa memberikan orientasi, apersepsi dan motivasi. Orientasi 

berarti bahwa seorang guru melakukaan pembukaan proses belajar mengajar 

dengan memberikan salam, sapa, dan membaca do’a sebelum pembelajaran. 

Apersepsi berarti bahwa seorang guru dituntut untuk memiliki kemampuan 

mengaitkan materi yang telah diajarkan sebelumnya dan materi yang akan 

diajarkan serta mampu untuk meyakinkan siswa terhadap materi yang akan 

dipelajari. Sedangkan motivasi berarti bahwa dalam kegiatan pembukaan 

pembelajaran siswa dapat dimotivasi oleh guru sehingga akan senang dan 

semangat dalam proses belajar-mengajar. 

Dalam hal ini senada dengan teori yang di kembangkan oleh 

dikembangkan oleh Nana sudjana yang menyatakan pelaksanaan pembelajaran 

tematik dalam proses pembelajaran yang pertama pendahuluan didalamnya 

berisi menumbuhkan motivasi belajar siswa, menarik perhatiaanya dan 

memberikan rambu-rambu pembelajaran yang akan dilakukan.
107

 

Tahap 2 adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini merupakan kegiatan 

pokok yang berisi pembahasan materi sesuai tema dan sub tema yang diambil 

dan direncanakan oleh guru sebelumnya dengan menggunakan metode dan 

media yang telah ditentukan juga. Sedangkan media flipbook maker 

merupakan media yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan 

pembelajaran di kelasnya. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap 

dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh salah 
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satu guru untuk kelas 1 semester satu dengan tema “Diriku” dan sub tema 

“Aku dan Teman Baru”  

Diperoleh data bahwa pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung 90 

menit dengan empat kegiatan inti. (1) kegiatan Ayo Berlatih. Pada kegiatan ini 

guru membuka layar flipbook maker dengan gambar seorang anak yang 

hendak ke sekolah yang anak tersebut mencium tangan kedua orang tuanya 

sebelum berangkat. Guru memerintahkan kepada siswa untuk melihat dan 

mengamati baik-baik gambar tersebut. (2) kegiatan Ayo Mencoba. Pada 

kegiatan ini guru akan menanyakan apakah siswanya sudah berpamitan 

kepada orang tuanya masing-masing saat hendak ke sekolah. Sambil lalu 

memperlihatkan gambar flipbook maker halaman 2 yang berisi tata cara 

berpamitan kepada orang tua.  

Guru mengintruksikan kepada siswa untuk berpamitan kepada orang 

tua esok hari dan menyampaikan pentingnya berpamitan kepada orang tua. 

Guru mencontohkan cara berkenalan dengan membuka layar flipbook maker 

halaman 4. Selanjutnya siswa akan melihat Eko dan Beni saling berkenalan 

sebagaimana terlihat di layar. Kemudian siswa diajak berkenalan melalui 

sebuah permainan lempar bola dan guru menjelaskan aturan bermainnya. (3) 

kegiatan Ayo Bernyanyi. Guru mengajak siswa untuk bernyanyi sambil 

menyebutkan namanya masing-masing. Guru membuka layar flipbook maker 

halaman 9-10 yang berisi gambar dan lagu “siapa namamu?”. Siswa akan 

mengikuti irama yang keluar dari media flipbook maker tersebut. Keempat, 

kegiatan Ayo Bermain Peran. Siswa akan bermain peran sesuai dengan aturan 
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main yang telah dijelaskan oleh guru dalam kelas seperti bagaimana cara 

berpamitan dan bermain lempar bola sambil kenalan.  

Hasil temuan diatas selaras dengan riset yang dilakukan (knolton, 

Levie & Dickie, Reiber, dan Winn) telah membuktikan bahwa sedikit ada 

empat riset mengenai ilustasi yang meliputi (1). Persepsi gambar, (2) Memori 

atau gambar, (3) pembelajaran dan kognisi, dan (4) Respons yang efektif 

terhadap gambar.
108

 

Berdasarkan temuan tahap dua ini yang didialogkan dengan teori 

terebut juga senada dengan teori yang dikembangkan oleh Nana sudjana yang 

menyatakan pelaksanaan pembelajaran tematik dalam proses pembelajaran 

yang kedua berisi melakukan pembahasan tema dan sub tema melalui berbagai 

macam kegiatan belajar dengan menggunakan bermacam-macam metode dan 

media pembelajaran, sehingga siswa mendapatkan pembelajaran yang 

bermakna. Dalam kegiatan inti ini merupakan kegiatan pokok dalam proses 

pembelajaran. Pada waktu pembahasan tema guru berperan sebagai 

fasilitator.
109

 

Tahap terkahir dari pelaksanaan pembelajaran adalah kegiatan 

penutup. Kegiatan ini dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran, 

memberikan kesimpulan dan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan guru 

dan siswa dalam proses pembelajaran.  
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Pelaksanaan penggunaan media flipbook maker dalam proses belajar 

mengajar dimulai dengan kegiatan pembuka/pendahuluan, lalu kegiatan inti, 

dan kegiatan penutup. Media flipbook maker merupakan salah satu media 

belajar yang digunakan oleh guru MIMA 56 Salafiyah Syafi’iyah tempurejo 

untuk mempermudah siswa dalam memahami materi karena didukung 

teknologi yang bisa menampilkan gambar, audio, video dan lain sebagainya.  

Hasil temuan ini sesuai dengan pengaplikasian media flipbook maker, 

senada dengan teori  tentang kegunaan media atau alat pembelajaran dalam 

proses belajar mengajar diantaranya:
110

 

1. Memperjelas penyajian pesan suapaya tidak terlalu verbalitas (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau hanya kata lisan). 

2. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat 

mengatasi sikap pasif anak didik. Dalam hal ini media pembelajaran 

berguna untuk menimbulkan hasil belajar, memungkinkan interaksi 

langsung antara anak didik dengan lingkungan seperti nyata, 

memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan kemampuan 

dan minatnya. 

3. Dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda diantara peserta 

didik, sementara kurikulum dan materi pelajaran ditentukan sama untuk 

semua peserta didik dapat diatasi dengan media pendidikan yang 

memberikan perangsang yang sama, mempersamakan pengalaman, 

menimbulkan persepsi yang  sama. 
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Selain itu beberapa pakar berpendapat bahwa kegunaan media 

pembelajaran itu antara lain adalah: 

1. Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi pelajaran 

yang sulit. 

2. Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup 

dan menarik. 

3. Merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan 

menelaah (belajar) dan menimbulkan kemampuan keras untuk 

mempelajari sesuatu. 

4. Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan 

dan memikirkan sesuatu pelajaran serta, 

5. Menimbulkan kekuatan perhatian (ingatan) mempertajam indera, 

melatihnya, memperluas perasaan dan kecepatan dalam belajar.
111

 

C. Hasil Penggunaan Media Flipbook Maker dalam Pembelajaran Tematik 

untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

Hasil penggunaan media flipbook maker pada dasarnya mengarah pada 

hasil belajar siswa setelah menggunakan media tersebut. Madrasah Ibtida’iyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’yah Tempurejo telah menggunakan media flipbook 

maker sebagai penunjang pembelajaran di kelas satu, oleh karena itu terdapat 

perubahan pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa dalam kelas yang 

sangat berperan dalam memberikan penilaian adalah guru kelas dan atau wali 
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kelas. Penilian terhadap siswa meliputi penilaian pengetahuan dan 

keterampilan siswa.  

Hasil temuan ini selaras dengan teori yang dikembangkan oleh Nana 

sdjana tentang evaluasi pembelajaran tematik yang menyatakan penilaian 

pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. 

Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis 

maupun lisan. seperti penilaian pengamatan, penilaian kinerja, pengukuran 

sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, penggunaan 

portofolio dan penilaian diri atau penilaian sikap.
112

 

Hasil belajar siswa itu diukur berdasarkan hasil penilaian guru 

terhadap beberapa komponen penilaian seperti komponen sikap yang meliputi 

sikap spiritual dan sikap sosial, komponen pengetahuan dan keterampilan 

yaitu penilaian terhadap muatan pelajaran sesuai kelas, serta komponen 

pengembangan diri berupa penilaian terhadap partisipasi siswa pada setiap 

kegiatan sekolah. Penilaian sikap siswa, guru dapat melihat dari keseharian 

siswa di sekolah baik berupa sikap spritual dan sikap sosial. Penilaian sikap 

spritual meliputi pertama, ketaatan beribadah, kedua, akhlakul karimah, 

ketiga, toleransi beribadah,dan keempat kebiasaan baik lainnya. Sedangkan 

sikap sosial meliputi jujur (berkata/tindakan), kedisiplinan, rasa tanggung 

jawab, kepedulian, dan percaya diri.  

Berdasarkan temuan yang telah didialogkan dengan teori tersebut 

dapat diketahui bahwa penilaian melaui aspek pengetahuan siswa dan 
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keterampilan siswa sangat efektif untuk memberikan penilaian dari segi 

kognitif dan psikomotorik. 

Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap rapor peserta didik 

mulai dari tahun 2019 hingga 2021 diperolah data sebagai berikut :  

Tabel 5.1 Nilai Rata-rata 

No Tahun Jumlah Rapor Siswa Nilai Rata-Rata 

1 2018/2019 25 77,9 

2 2019/2020 25 78 

3 2020/2021 25 84,6 

Data di atas merupakan hasil olah data penulis terhadap hasil rapor 

siswa kelas 1 pada tahun ajaran 2019 hingga tahun 2021, yaitu menggunakan 

25 rapot dari siswa/siswi pada tahun tersebut. Penilain terkhusus pada hasil 

pengetahuan dan keterampilan siswa. Dari data di atas dapat disimpulkan 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar yang baik pada tahun ajaran 

2020/2021. Peningkatan hasil belajar tersebut erat kaitannya dengan 

digunakannya media flipbook maker dalam proses pembelajaran. Sehingga 

dapat diasumsikan bahwa penggunaan media flipbook maker memberikan 

peningkatan terhadap hasil belajar siswa di Madrasah Ibtida’iyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo.  

Hasil temuan diatas selaras dengan riset yang dilakukan (knolton, 

Levie & Dickie, Reiber, dan Winn) telah membuktikan bahwa sedikit ada 

empat riset mengenai ilustasi yang meliputi (1). Persepsi gambar, (2) Memori 

atau gambar, (3) pembelajaran dan kognisi, dan (4) Respons yang efektif 

terhadap gambar.
113

 Media flipbook maker merupakan salah satu media yang 
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dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran berupa atau 

berbentuk video virtual digital book atau juga berupa gambar kepada peserta 

didik dan keterampilan atau sikap. Selain alat yang berupa benda, yang 

digunakan untuk menyalurkan pesan dalam proses belajar dengan sangat 

efektif dan efisien.
114

 

Berdasarkan temuan yang didialogkan dengan teori tersebut dapat 

diketahui bahwasannya penggunaan media flipbook maker dalam 

pembelajaran tematik dapat memberikan sumbangsih yang sangat tinggi yakni 

memberikan peningkatan terhadap hasil belajar siswa. Yang mana hasil 

belajar yang hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku siswa sebagai 

hasil dari proses belajar yang efektif dengan mencakup sikap, pengeahuan dan 

keterampilan yang nantinya menjadi tolak ukur untuk menentukan hasil 

belajar siswa. 

Hasil belajar siswa di Madrasah Ibtida’iyah Salafiyah Syafi’iyah 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo sebenarnya tidak hanya terpaku pada 

penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan namun juga pada 

pengembangan diri. Sedangkan bentuk penilaian pengembangan diri di 

Madrasah Ibtida’iyah Salafiyah Syafi’iyah 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

mengacu pada tiga kegiatan utama yakni Shalat duha berjamaah, hafalan 

surat-surat pendek, dan hafalan Asmaul Husna.  

Hasil temuan ini selaras dengan teori yang dikembangkan oleh Nana 

sudjana yang menyatakan penilaian yang digunakan untuk mengukur sikap 
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seseorang untuk mengukur terhadap objek tertentu. Penilaian ini mengarah 

pada aspek-aspek non intelektual, seperti sikap, minat dan motivasi.
115

 

                                                 
   

115
Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2008), 80–84.
 



112 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan data dan analisis data, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik terdiri atas menentukan jenis mata pelajaran, memilih materi ajar, 

menyusun silabus, KD dan indikator, merumuskan prosedur evaluasi dan 

dilakukan penyiapan aplikasi flipbook maker untuk dimasukkan materi, 

dan video serta menyusun perangkat pembelajaran yang meliputi: 

penyusunan silabus, RPP, Prota, Promes.  

2. Pelaksanaan penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran 

tematik untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 1 semester satu 

dengan tema “Diriku” dan sub tema “Aku dan Teman Baru” pelaksanaan 

berlangsung 90 menit dengan empat kegiatan inti. Pertama, kegiatan Ayo 

Berlatih, kegiatan ini guru membuka layar flipbook maker dengan gambar 

seorang anak yang mencium tangan kedua orang tuanya. Kedua, kegiatan 

Ayo mencoba, siswa melakukan berpamitan kepada orang tua. Ketiga Ayo 

beryanyi untuk berkenalan, ke empat Ayo bermain peran yaitu 

mencontohkan berpamitan dan berkenalan dengan temen sekelas. 

3. Hasil penggunaan media flipbook maker dalam pembelajaran tematik 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengarah pada pengukuran siswa 

setelah menggunakan media flipbook maker yang mengalami peningkatan 

dari hasil belajar pengetahuan meliputi nilai rapot yang semakin baik dari 
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tahun 2019 hingga 2021, sikap meliputi kejujuran dan kedisiplinan siswa 

pada saat jam masuk sekolah dan keterampilan meliputi sholat duha setiap 

pagi sebelum masuk kelas.  

B. Saran 

Penelitian perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belajar siswa dengan 

penggunaan media  flipbook maker dalam pembelajaran tematik untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo Jember, penelitian selanjutnya diharapkan mampu 

mempertimbangkan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada lembaga Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif  56 Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo Jember 

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dengan menggunakan 

media flipbook maker hasil belajar siswa menjadi lebih baik. terbukti 

dengan hasil evaluasi belajarnya. Sehingga sebaiknya flipbook bisa 

dijadikan satu media yang bisa diterapkan di kelas 2 sampai kelas 6 juga 

bukan hanya kelas 1 saja. 

2. Kepada pembaca  

Pada penelitian ini,  flipbook maker menjadi salah satu media yang 

digunakan dalam upaya peningkatan hasil belajar. Dari hasil penelitian 

rekomendasi yang selanjutnya adalah penekanan terhadap media 

pembelajaran lain. Mengingat dampak yang ada cukup besar untuk 

kemajuan hasil belajar siswa dengan penggunaan media. 
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3. Kepada Peneliti selanjutnya  

Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah objek 

penelitian yang diteliti dan disarankan untuk menggunakan media 

pembelajaran yang lain yang juga memiliki dampak yang lebih besar dari 

pada flipbook maker. 
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Lampiran 2 

Profil Madrasah 
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Lampiran 3 

Jadwal pelajaran 
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Lampiran 4 

Intrumen penelitian 

 

PEDOMAN INTERVIEW 

1. Bagaimana proses perencanaan kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember ? 

2. Kurikulum apa yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo Jember ?  

3. Bagaimana perencanaan Penggunaan Media Interaktif Berbasis Flipbook 

maker dalam Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember ? 

4. Apakah ada hambatan guru dalam merencanakan perangkat Penggunaan 

Media Interaktif Berbasis Flipbook maker Untuk Meningkatkan Hasil belajar 

Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

Jember?  

5. Bagaimana pelaksanaan Penggunaan Media Interaktif Berbasis Flipbook 

maker dalam Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember ? 

6. Bagaimana hasil Penggunaan Media Interaktif Berbasis Flipbook maker dalam 

Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Hasil belajar Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember ? 

7. Apa saja bahan acuan yang digunakan dalan menyusun suatu perencanaan? 

8. Berapa jumlah siswa kelas satu dan bagaimana keadaannya? 

9. Apakah sekolah menyediakan sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan 

penggunaan media flipbook maker tersebut? Jika iya, sarana prasarana apa saja 

yang disediakan di sekolah? 

10. Apakah sarana prasarana sudah dimanfaatkan dengan baik? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

1. Proses perencanaan dan pelaksanaan Penggunaan Media Interaktif Berbasis 

Flipbook maker dalam Pembelajaran Tematik Untuk Meningkatkan Hasil 

belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

Jember 

2. Kondisi obyek penelitian 

3. Kondisi subyek penelitian 

a. Aktivitas guru dalam proses perencanaan, pelaksanaan Penggunaan Media 

Interaktif Berbasis Flipbook maker dalam Pembelajaran Tematik Untuk 

Meningkatkan Hasil belajar Siswa Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember. 

b. Hasil belajar siswa 
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TRANSKIP INTERVIEW 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1 

Bagaimana proses 

perencanaan kurikulum di 

Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo 

Jember ? 

 

Guru kan penyambung/pentransfer ilmu, maka 

guru harus mampu mentransfer ilmu kepada 

siswa yang diajar. Oleh karena itu maka perlu 

yang namanya perencanaan. Kalau saya 

perhatikan, guru yang mengajar tampa 

perencanaan akan asal-asalan dalam mengajar. 

Akibatnya siswa menjadi tidak paham atau 

gagal belajar dalam kelas. Maka karena itu 

disini saya berlakukan kepada semua guru 

untuk membuat perencanaan pembalajaran 

yang lengkap baik Silabusnya, RPPnya dan 

lainnya 

2 

Kurikulum apa yang 

diterapkan di Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo Jember? 

Kurikulum 2013 dan penerapannya Insyaallah 

semua sudah pada paham bahwa kualitas siswa 

itu tergantung kualitas guru. Kalau gurunya 

cakap dalam penguasaan kurikulum 

(perencaan) dan menguasai media 

pembelajaran saya yakin siswa akan 

sebagaimana guru ajarkan. Berkualitas. 

 

3 

Bagaimana perencanaan 

Penggunaan Media 

Interaktif Berbasis 

Flipbook maker dalam 

Pembelajaran Tematik 

Untuk Meningkatkan 

Hasil belajar Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo 

Jember ? 

Menurut saya, selain agar guru tidak asal-

asalan dalam mengajar tujuan adanya 

perencanaan pembelajaran itu justru akan 

mempermudah guru dalam mengajar. mudah 

karena materinya sudah disiapkan, metodenya 

juga sudah ditentukan, medianya apa sudah tau 

dan langkah-langkahnya sudah dibuat. Maka 

guru sesudah masuk dalam kelas tidak bingung 

lagi harus ngapain. Untuk mendukung 

pembuatan perencanaan pembelajaran, disini 

telah disediakan bahan atau alat belajar salah 

satunya flipbook maker. Media flipbook maker 

ini digunakan sebenarnya untuk 

mempermudah guru dalam mengajar karena 

tidak harus bawa alat-alat yang lain lagi dan 

mempermudah siswa dalam memahami materi. 

Dan media ini tidak harus ada pada setiap 

sekolah, yaa disesuaikan dengan kemampuan 

dan ketersediaan fasilitas sekolah. Menurut 

pengalaman saya, penggunaan flipbook maker 

dalam proses pembelajaran berpengaruh pada 

kepekaan siswa saat belajar. Bagaimana tidak, 
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karena media flipbook maker yang saya 

gunakan itu seperti layaknya buku namun 

ditambahi fitur animasi bergerak, suara dan 

vidio. Sehingga siswa-siswi saat antusias dan 

senang saat belajar. Oleh karenanya, menurut 

evaluasi saya hasil belajar siswa meningkat 

menjadi lebih baik. 

4 

Apakah ada hambatan 

guru dalam merencanakan 

perangkat Penggunaan 

Media Interaktif Berbasis 

Flipbook maker Untuk 

Meningkatkan Hasil 

belajar Siswa Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 

Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo Jember? 

Emmmm selama ini hambatan pada 

pembuatan perencanaan yang tidak boleh asal 

asalan, Yang utama perlu diperhatikan adalah 

bagaimana dia (guru) merumuskan tujuan 

khusus dari pembelajaran. Tujuan umum dari 

pembelajaran itu kan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar yang sudah dirumuskan 

oleh pusat, maka tugas guru menjadikan tujuan 

umum dari pembelajaran itu menjadi tujuan 

khusus yang spesifik dan mudah terukur atau 

sesuai dengan kondisi disini. Media 

pembelajaran seperti flipbook maker itu 

memang sangat cocok untuk diterapkan di 

kelas I. Pasalnya, dikelas itu kan meyoritas 

siswa masih belum bisa memahami materi 

secara menyeluruh dari penjelasan guru karena 

belum bisa berpikir abstrak, maka dengan 

media ini siswa bisa memahami materi dari 

vidio, animasi-animasi atau suara yang 

disajikan. Sebab itu, mungkin bisa menjadi 

berpengaruh pada keberhasilan siswa saat 

memahami materi.  

5 

Bagaimana pelaksanaan 

Penggunaan Media 

Interaktif Berbasis 

Flipbook maker dalam 

Pembelajaran Tematik 

Untuk Meningkatkan 

Hasil belajar Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo 

Jember ? 

Flipbook Maker kan media belajar aja, jadi 

untuk pelaksanaan pembelajaran yaa sama 

saja. Tidak ada perbedaan antara mengajar 

menggunakan Flipbook Maker atau tidak. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran setidaknya 

guru harus menerapkan tiga tahapan. Pertama, 

kegiatan pembuka atau pendahuluan. Kedua, 

kegiatan inti, yaa proses belajarnya itu. Lalu 

ketiga, kegiatan penutup. 

Yang pertama, kegiatan pembukaan. Pada 

tahapan ini sebenarnya muaranya guru itu 

sendiri. Yang mana guru harus bisa 

memberikan orientasi, seperti memberi salam, 

menyapa, dan berdo’a bersama sebelum 

belajar. Setelah orientasi, masuk apersepsi. 

Seperti guru mengaitkan materi yang sudah 
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diajarkan dengan materi yang akan diajarkan 

serta kenapa harus belajar materi itu. Siswa 

akan antusias. Selanjutnya guru memberikan 

motivasi, yaa tujuannya agar siswanya senang 

dan semangat dalam belajarnya. Itu untuk 

kegiatan pendahuluannya. 

Setelah kegiatan pendahuluan maka masuk 

kegiatan inti. Yaa kegiatan belajar-

mengajarnya itu. Pada tahapan ini guru akan 

memberikan materi ajar sesuai dengan tema 

dan sub tema yang diambil dengan 

menggunakan bermacam-macam kegiatan 

belajar, metode dan media yang digunakan. 

Pada kelas saya, karena saya menggunakan 

Flipbook Maker maka tentu kegiatan 

belajarnya menggunakan media Flipbook 

Maker itu.  

Yang terakhir kegiatan penutup. Kegiatan ini 

dilakukan oleh guru untuk mengakhiri 

pembelajaran, memberikan kesimpulan dari 

materi yang disampaikan dan juga untuk 

mengevaluasi hasil belajar siswa. Ini 

dimaksudkan untuk mengukur tingkat 

keberhasilan guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran dengan media 

Flipbook Maker sebenarnya tidak jauh beda 

dengan yang tidak menggunakan. Pasti ada 

kegiatan pembuka, kegiatan inti lalu kegiatan 

penutup. Media Flipbook Maker adalah salah 

satu media yang digunakan guru untuk 

mempermudah siswa memahami materi yang 

disampaikan guru. Di media tersebut kan bisa 

menampilkan gambar, audio, video dan lain 

sebagainya sehingga siswa senang belajarnya. 

 

6 

Bagaimana hasil 

Penggunaan Media 

Interaktif Berbasis 

Flipbook maker dalam 

Pembelajaran Tematik 

Untuk Meningkatkan 

Hasil belajar Siswa 

Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah 

Sebagai wali kelas tentu saya sangat 

mengetahui perihal hasil belajar siswa saya. 

Hasil belajar itu sebenarnya hasil dari evaluasi 

pembelajaran seperti penilaian terhadap siswa 

mengenai sikap dan tugas dari setiap pelajaran 

yang diberikan.  

Hasil belajar sama artinya dengan penilaian 

terhadap siswa baik itu diukur berdasarkan 

sikap atau penilaian tugas. Setiap guru tentu 
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Syafi’iyah Tempurejo 

Jember ? 

beda dalam memberikan penilaian karena 

terkait pedoman evaluasi pembelajaran pada 

setiap perencaan pembelajaran kan beda-beda. 

Indikatornya juga beda. 

Untuk hasil belajar siswa guru memberikan 

nilai berdasarkan komponen penilaian. Ada 

komponen sikap, komponen pengetahuan dan 

keterampilan, dan komponen pengenbangan 

diri. Kalau sikap itu ada dua, satu sikap secara 

spritual dan dua sikap secara sosial. 

Pengembangan diri, komponen ini guru lebih 

memberikan penilaian terhadap partisipasi 

siswa dalam kegiatan sekolah. 

Penilaian sikap itu bisa dilihat dari sikap 

spritual dan sikap sosial. Contoh sikap spritual 

itu seperti ketaatan beribadah, akhlakul 

karimah, toleransi beribadah, dan kebiasaan 

baik lainnya. Dan kalau sikap sosial seperti 

tanggung jawab pada sesama, kejujuran, 

kedisiplinan, kepedulian. 

Untuk mengetahui hasil belajar siswa 

sebenarnya tidak hanya soal sikap dan nilai 

saja. Tetapi juga pada aspek pengembangan 

diri. Disini pengembangan diri yang dimaksud 

meliputi partisipasi siswa pada kegiatan seperti 

shalat dhuha berjamaah sebelum jam pelajaran, 

hafalan surat-surat pendek dan hafalan Asmaul 

Husna. 

7 

Apakah sekolah 

menyediakan sarana 

prasarana pendukung 

untuk pelaksanaan 

penggunaan media 

flipbook maker tersebut? 

Jika iya, sarana prasarana 

apa saja yang disediakan 

di sekolah? 

Iya, sekolah menyediakan sarana berupa 

LCD/Proyektor, laptop untuk diguanakan 

dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dengan mengguanakan media atau alat bantu 

berupa flipbook maker. 

8 

Apakah sarana prasarana 

sudah dimanfaatkan 

dengan baik? 

Iya, karena menyesuaikan dengan kebutuhan 

siswa pada saat di kelas satu, yang pola 

pikirnya masih abstrak dan membutuhkan 

bantuan berupa video audio dan gambar agar 

lebih memberikan gambaran lebih jelas pada 

materi yang disampaikan 
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DOKUMEN MEMBER CHECK 

N

O 

INFORM

AN 

PERTANYA

AN 

JAWABAN KESIMPUL

AN 

PAR

AF 

1 Ulan 

Suhaerini,S

.Pd 

 

Bagaimana 

proses 

perencanaan 

kurikulum di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember ? 

Guru kan 

penyambung/pentr

ansfer ilmu, maka 

guru harus mampu 

mentransfer ilmu 

kepada siswa yang 

diajar. Oleh karena 

itu maka perlu 

yang namanya 

perencanaan. Kalau 

saya perhatikan, 

guru yang 

mengajar tampa 

perencanaan akan 

asal-asalan dalam 

mengajar. 

Akibatnya siswa 

menjadi tidak 

paham atau gagal 

belajar dalam 

kelas. Maka karena 

itu disini saya 

berlakukan kepada 

semua guru untuk 

membuat 

perencanaan 

pembalajaran yang 

lengkap baik 

Silabusnya, 

RPPnya dan 

lainnya 
 

  

  
Kurikulum 

apa yang 

diterapkan di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember? 

Kurikulum 2013 dan 

penerapannya 

Insyaallah semua 

sudah pada paham 

bahwa kualitas siswa 

itu tergantung 

kualitas guru. Kalau 

gurunya cakap dalam 

penguasaan 

kurikulum 

(perencaan) dan 
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menguasai media 

pembelajaran saya 

yakin siswa akan 

sebagaimana guru 

ajarkan. Berkualitas. 

 

  

Bagaimana 

perencanaan 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker dalam 

Pembelajaran 

Tematik 

Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember ? 

Menurut saya, selain 

agar guru tidak asal-

asalan dalam 

mengajar tujuan 

adanya perencanaan 

pembelajaran itu 

justru akan 

mempermudah guru 

dalam mengajar. 

mudah karena 

materinya sudah 

disiapkan, metodenya 

juga sudah 

ditentukan, medianya 

apa sudah tau dan 

langkah-langkahnya 

sudah dibuat. Maka 

guru sesudah masuk 

dalam kelas tidak 

bingung lagi harus 

ngapain. Untuk 

mendukung 

pembuatan 

perencanaan 

pembelajaran, disini 

telah disediakan 

bahan atau alat 

belajar salah satunya 

flipbook maker. 

Media flipbook maker 

ini digunakan 

sebenarnya untuk 

mempermudah guru 

dalam mengajar 

karena tidak harus 

bawa alat-alat yang 

lain lagi dan 

mempermudah siswa 

dalam memahami 

materi. Dan media ini 

 



 130 

tidak harus ada pada 

setiap sekolah, yaa 

disesuaikan dengan 

kemampuan dan 

ketersediaan fasilitas 

sekolah. Menurut 

pengalaman saya, 

penggunaan flipbook 

maker dalam proses 

pembelajaran 

berpengaruh pada 

kepekaan siswa saat 

belajar. Bagaimana 

tidak, karena media 

flipbook maker yang 

saya gunakan itu 

seperti layaknya buku 

namun ditambahi 

fitur animasi 

bergerak, suara dan 

vidio. Sehingga 

siswa-siswi saat 

antusias dan senang 

saat belajar. Oleh 

karenanya, menurut 

evaluasi saya hasil 

belajar siswa 

meningkat menjadi 

lebih baik. 

  Apakah ada 

hambatan 

guru dalam 

merencanaka

n perangkat 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Emmmm selama ini 

hambatan pada 

pembuatan 

perencanaan yang 

tidak boleh asal 

asalan, Yang utama 

perlu diperhatikan 

adalah bagaimana dia 

(guru) merumuskan 

tujuan khusus dari 

pembelajaran. Tujuan 

umum dari 

pembelajaran itu kan 

Standar Kompetensi 

dan Kompetensi 

Dasar yang sudah 

dirumuskan oleh 
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Tempurejo 

Jember? 

pusat, maka tugas 

guru menjadikan 

tujuan umum dari 

pembelajaran itu 

menjadi tujuan 

khusus yang spesifik 

dan mudah terukur 

atau sesuai dengan 

kondisi disini. Media 

pembelajaran seperti 

flipbook maker itu 

memang sangat cocok 

untuk diterapkan di 

kelas I. Pasalnya, 

dikelas itu kan 

meyoritas siswa 

masih belum bisa 

memahami materi 

secara menyeluruh 

dari penjelasan guru 

karena belum bisa 

berpikir abstrak, 

maka dengan media 

ini siswa bisa 

memahami materi 

dari vidio, animasi-

animasi atau suara 

yang disajikan. Sebab 

itu, mungkin bisa 

menjadi berpengaruh 

pada keberhasilan 

siswa saat memahami 

materi.  

  Bagaimana 

pelaksanaan 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker dalam 

Pembelajaran 

Tematik 

Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Flipbook Maker kan 

media belajar aja, jadi 

untuk pelaksanaan 

pembelajaran yaa 

sama saja. Tidak ada 

perbedaan antara 

mengajar 

menggunakan 

Flipbook Maker atau 

tidak. 

Dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

setidaknya guru harus 
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Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember ? 

menerapkan tiga 

tahapan. Pertama, 

kegiatan pembuka 

atau pendahuluan. 

Kedua, kegiatan inti, 

yaa proses belajarnya 

itu. Lalu ketiga, 

kegiatan penutup. 

Yang pertama, 

kegiatan pembukaan. 

Pada tahapan ini 

sebenarnya muaranya 

guru itu sendiri. Yang 

mana guru harus bisa 

memberikan 

orientasi, seperti 

memberi salam, 

menyapa, dan berdo’a 

bersama sebelum 

belajar. Setelah 

orientasi, masuk 

apersepsi. Seperti 

guru mengaitkan 

materi yang sudah 

diajarkan dengan 

materi yang akan 

diajarkan serta 

kenapa harus belajar 

materi itu. Siswa akan 

antusias. Selanjutnya 

guru memberikan 

motivasi, yaa 

tujuannya agar 

siswanya senang dan 

semangat dalam 

belajarnya. Itu untuk 

kegiatan 

pendahuluannya. 

Setelah kegiatan 

pendahuluan maka 

masuk kegiatan inti. 

Yaa kegiatan belajar-

mengajarnya itu. 

Pada tahapan ini guru 

akan memberikan 

materi ajar sesuai 
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dengan tema dan sub 

tema yang diambil 

dengan menggunakan 

bermacam-macam 

kegiatan belajar, 

metode dan media 

yang digunakan. Pada 

kelas saya, karena 

saya menggunakan 

Flipbook Maker maka 

tentu kegiatan 

belajarnya 

menggunakan media 

Flipbook Maker itu.  

Yang terakhir 

kegiatan penutup. 

Kegiatan ini 

dilakukan oleh guru 

untuk mengakhiri 

pembelajaran, 

memberikan 

kesimpulan dari 

materi yang 

disampaikan dan juga 

untuk mengevaluasi 

hasil belajar siswa. 

Ini dimaksudkan 

untuk mengukur 

tingkat keberhasilan 

guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

Pelaksanaan 

pembelajaran dengan 

media Flipbook 

Maker sebenarnya 

tidak jauh beda 

dengan yang tidak 

menggunakan. Pasti 

ada kegiatan 

pembuka, kegiatan 

inti lalu kegiatan 

penutup. Media 

Flipbook Maker 

adalah salah satu 

media yang 

digunakan guru untuk 
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mempermudah siswa 

memahami materi 

yang disampaikan 

guru. Di media 

tersebut kan bisa 

menampilkan 

gambar, audio, video 

dan lain sebagainya 

sehingga siswa 

senang belajarnya. 

 

2 Eko 

Wahyudi,S.

Pd 

 

Bagaimana 

hasil 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker dalam 

Pembelajaran 

Tematik 

Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember ? 

Sebagai wali kelas 

tentu saya sangat 

mengetahui perihal 

hasil belajar siswa 

saya. Hasil belajar itu 

sebenarnya hasil dari 

evaluasi 

pembelajaran seperti 

penilaian terhadap 

siswa mengenai sikap 

dan tugas dari setiap 

pelajaran yang 

diberikan.  

Hasil belajar sama 

artinya dengan 

penilaian terhadap 

siswa baik itu diukur 

berdasarkan sikap 

atau penilaian tugas. 

Setiap guru tentu 

beda dalam 

memberikan 

penilaian karena 

terkait pedoman 

evaluasi 

pembelajaran pada 

setiap perencaan 

pembelajaran kan 

beda-beda. 

Indikatornya juga 

beda. 

Untuk hasil belajar 

siswa guru 

memberikan nilai 

berdasarkan 
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komponen penilaian. 

Ada komponen sikap, 

komponen 

pengetahuan dan 

keterampilan, dan 

komponen 

pengenbangan diri. 

Kalau sikap itu ada 

dua, satu sikap secara 

spritual dan dua sikap 

secara sosial. 

Pengembangan diri, 

komponen ini guru 

lebih memberikan 

penilaian terhadap 

partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

sekolah. 

Penilaian sikap itu 

bisa dilihat dari sikap 

spritual dan sikap 

sosial. Contoh sikap 

spritual itu seperti 

ketaatan beribadah, 

akhlakul karimah, 

toleransi beribadah, 

dan kebiasaan baik 

lainnya. Dan kalau 

sikap sosial seperti 

tanggung jawab pada 

sesama, kejujuran, 

kedisiplinan, 

kepedulian. 

Untuk mengetahui 

hasil belajar siswa 

sebenarnya tidak 

hanya soal sikap dan 

nilai saja. Tetapi juga 

pada aspek 

pengembangan diri. 

Disini pengembangan 

diri yang dimaksud 

meliputi partisipasi 

siswa pada kegiatan 

seperti shalat dhuha 

berjamaah sebelum 
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jam pelajaran, hafalan 

surat-surat pendek 

dan hafalan Asmaul 

Husna. 

  Apakah 

sekolah 

menyediakan 

sarana 

prasarana 

pendukung 

untuk 

pelaksanaan 

penggunaan 

media 

flipbook 

maker 

tersebut? Jika 

iya, sarana 

prasarana apa 

saja yang 

disediakan di 

sekolah? 

Iya, sekolah 

menyediakan sarana 

berupa 

LCD/Proyektor, 

laptop untuk 

diguanakan dalam 

pelaksanaan kegiatan 

belajar mengajar 

dengan 

mengguanakan media 

atau alat bantu berupa 

flipbook maker. 

 

  

Apakah 

sarana 

prasarana 

sudah 

dimanfaatkan 

dengan baik? 

Iya, karena 

menyesuaikan dengan 

kebutuhan siswa pada 

saat di kelas satu, 

yang pola pikirnya 

masih abstrak dan 

membutuhkan 

bantuan berupa video 

audio dan gambar 

agar lebih 

memberikan 

gambaran lebih jelas 

pada materi yang 

disampaikan 

 

3 Latifah,S.P

d 

Bagaimana 

proses 

perencanaan 

kurikulum di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Kalau saya 

perhatikan, guru yang 

mengajar tampa 

perencanaan akan 

asal-asalan dalam 

mengajar. Akibatnya 

siswa menjadi tidak 

paham atau gagal 

belajar dalam kelas. 
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Tempurejo 

Jember ? 

Maka karena itu 

disini saya 

berlakukan kepada 

semua guru untuk 

membuat 

perencanaan 

pembalajaran yang 

lengkap baik 

Silabusnya, RPPnya 

dan lainnya 

  Kurikulum 

apa yang 

diterapkan di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember? 

Kurikulum 2013 dan 

penerapannya 

Insyaallah semua 

sudah pada paham 

bahwa kualitas siswa 

itu tergantung 

kualitas guru. 

 

4 Muhamad 

Tohir,S.Pd 

 

Bagaimana 

perencanaan 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker dalam 

Pembelajaran 

Tematik 

Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember ? 

Media flipbook 

maker ini digunakan 

sebenarnya untuk 

mempermudah guru 

dalam mengajar 

karena tidak harus 

bawa alat-alat yang 

lain lagi dan 

mempermudah siswa 

dalam memahami 

materi. Dan media ini 

tidak harus ada pada 

setiap sekolah, yaa 

disesuaikan dengan 

kemampuan dan 

ketersediaan fasilitas 

sekolah. Menurut 

pengalaman saya, 

penggunaan flipbook 

maker dalam proses 

pembelajaran 

berpengaruh pada 

kepekaan siswa saat 

belajar. Bagaimana 

tidak, karena media 

flipbook maker yang 
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saya gunakan itu 

seperti layaknya buku 

namun ditambahi 

fitur animasi 

bergerak, suara dan 

video. 

  
Apakah ada 

hambatan 

guru dalam 

merencanaka

n perangkat 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember? 

Tujuan umum dari 

pembelajaran itu kan 

Standar Kompetensi 

dan Kompetensi 

Dasar yang sudah 

dirumuskan oleh 

pusat, maka tugas 

guru menjadikan 

tujuan umum dari 

pembelajaran itu 

menjadi tujuan 

khusus yang spesifik 

dan mudah terukur 

atau sesuai dengan 

kondisi disini. Media 

pembelajaran seperti 

flipbook maker itu 

memang sangat 

cocok untuk 

diterapkan di kelas I. 

 

  Bagaimana 

pelaksanaan 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker dalam 

Pembelajaran 

Tematik 

Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember ? 

 

Dalam pelaksanaan 

pembelajaran 

setidaknya guru harus 

menerapkan tiga 

tahapan. Pertama, 

kegiatan pembuka 

atau pendahuluan. 

Kedua, kegiatan inti, 

yaa proses belajarnya 

itu. Lalu ketiga, 

kegiatan penutup. 
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5 Bunawan 

Apakah 

sarana 

prasarana 

sudah 

dimanfaatkan 

dengan baik? 

Disini menyesuaikan 

dengan kebutuhan 

siswa pada saat di 

kelas satu, yang pola 

pikirnya masih 

abstrak dan 

membutuhkan 

bantuan berupa video 

audio dan gambar 

agar lebih 

memberikan 

gambaran lebih jelas 

pada materi yang 

disampaikan 

  

  Kurikulum 

apa yang 

diterapkan di 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember? 

Kurikulum 2013 dan 

penerapannya 

Insyaallah semua 

sudah pada paham 

bahwa kualitas siswa 

itu tergantung 

kualitas guru. 

 

  

Apakah ada 

hambatan 

guru dalam 

merencanaka

n perangkat 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember? 

Media pembelajaran 

seperti flipbook 

maker itu memang 

sangat cocok untuk 

diterapkan di kelas I. 

Pasalnya, dikelas itu 

kan meyoritas siswa 

masih belum bisa 

memahami materi 

secara menyeluruh 

dari penjelasan guru 

karena belum bisa 

berpikir abstrak, 

maka dengan media 

ini siswa bisa 

memahami materi 

dari vidio, animasi-

animasi atau suara 

yang disajikan. Sebab 

itu, mungkin bisa 

menjadi berpengaruh 

pada keberhasilan 
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siswa saat memahami 

materi.  

  

Bagaimana 

hasil 

Penggunaan 

Media  

Flipbook 

maker dalam 

Pembelajaran 

Tematik 

Untuk 

Meningkatka

n Hasil 

belajar Siswa 

Madrasah 

Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 

Salafiyah 

Syafi’iyah 

Tempurejo 

Jember ? 

Untuk hasil belajar 

siswa guru 

memberikan nilai 

berdasarkan 

komponen penilaian. 

Ada komponen sikap, 

komponen 

pengetahuan dan 

keterampilan, dan 

komponen 

pengenbangan diri. 

Kalau sikap itu ada 

dua, satu sikap secara 

spritual dan dua sikap 

secara sosial. 

Pengembangan diri, 

komponen ini guru 

lebih memberikan 

penilaian terhadap 

partisipasi siswa 

dalam kegiatan 

sekolah. 

Penilaian sikap itu 

bisa dilihat dari sikap 

spritual dan sikap 

sosial. Untuk 

mengetahui hasil 

belajar siswa 

sebenarnya tidak 

hanya soal sikap dan 

nilai saja. Tetapi juga 

pada aspek 

pengembangan diri. 

Disini pengembangan 

diri yang dimaksud 

meliputi partisipasi 

siswa pada kegiatan 

seperti shalat dhuha 

berjamaah sebelum 

jam pelajaran, 

hafalan surat-surat 

pendek dan hafalan 

Asmaul Husna. 
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Lampiran 5 

DOKUMENTASI 

 

Tampak depan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

 

Tampak dalam selatan Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo 

 

Tampak dalam utara Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah 

Tempurejo 

 



 142 

 

Tampak dalam tengah menuju Lantai 2 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah 

Syafi’iyah Tempurejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Bapak Muhamad Tohir S.Pd, Kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

 

Wawancara dengan Ibu Latifah S.Pd, Wali kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 

56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 
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Gambar depan Flipbook Maker 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Rapat Koordinasi terkait perencanaan program Semester Genap 

 

Wawancara dan Dokumentasi dengan Ibu Latifah S.Pd, Wali kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 
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Gambar didalam Flipbook Maker Sub Tema Aku dan Teman Baru 

 

Wawancara dan Dokumentasi dengan Eko Wahyudi S.Pd, Waka Kurikulum 

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 

 

Wawancara dan Dokumentasi dengan Ibu Latifah S.Pd, Wali kelas 1 Madrasah 

Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo 
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Gambar didalam Flipbook Maker Sub Tema Aku dan Teman Baru 

 

 

Gambar didalam Flipbook Maker Sub Tema Aku dan Teman Baru  
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Lampiran 6 

PROGRAM TAHUNAN 

Satuan Pendidikan : MIMA 56 SALAFIYAH SYAFI’IYAH TEMPUREJO 

Kelas/semester  : I / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2020/2021 

Tema Sub Tema 
Pelajaran 

ke 
Alokasi waktu Ket. 

I 

Diriku 

1 

Aku dan 

Teman Baruku 

1 1 Hari 

1 Minggu 
Jul Mg Ke 3 

Jul Mg Ke 3 

2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 

5 1 Hari 

6 1 Hari 

2 

Tubuhku 

1 1 Hari 

1 Minggu 
Jul Mg Ke 4 

Jul Mg Ke 4 

2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 

5 1 Hari 

6 1 Hari 

3 

Bersyukur atas 

keberagaman 

1 1 Hari 

1 Minggu 
Jul Mg Ke 5 

Jul Mg Ke 5 

2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 

5 1 Hari 

6 1 Hari 

4 

Aku Istimewa 

1 1 Hari 

1 Minggu 
Agt Mg Ke 1 

Agt Mg Ke 1 

2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 

5 1 Hari 

6 1 Hari 

Ulanga harian Tema 1 

Remidi dan Pengayaan 
2 Hari 

 

Agt Mg Ke 1 

 

Mengetahui,       Jember, 10 Juli 2021 

Kepala Madrasah     Guru Kelas I 

 

MUHAMAD TOHIR, S.Pd    LATIFAH, S.Pd 

NIP.       NIP.  
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PROGRAM TAHUNAN 

Satuan Pendidikan : MIMA 56 SALAFIYAH SYAFI’IYAH TEMPUREJO 

Kelas/semester  : I / Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2020/2021 

Tema Sub Tema 
Pelajaran 

ke 
Alokasi waktu Ket. 

II 

Kegemaranku 

1 

Gemar 

Berolahraga 

1 1 Hari 

1 Minggu 
Agt Mg Ke 

2 

2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 

5 1 Hari 

6 1 Hari 

2 

Gemar 

Bernyanyi dan 

Menari 

1 1 Hari 

1 Minggu 
Agt Mg Ke 

3 

2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 

5 1 Hari 

6 1 Hari 

3 

Sikap 

Menggambar 

1 1 Hari 

1 Minggu 
Agt Mg Ke 

4 

2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 

5 1 Hari 

6 1 Hari 

4 

Gemar 

membaca 

1 1 Hari 

1 Minggu 

Agt Mg Ke 

5 
2 1 Hari 

3 1 Hari 

4 1 Hari 
Sep Mg Ke 

1 
5 1 Hari 

6 1 Hari 

Ulanga harian  

Remidi dan Pengayaan 
2 Hari 

 
Sep Mg Ke 

1 

Mengetahui,       Jember, 10 Juli 2021 

Kepala Madrasah     Guru Kelas I 

 

 

MUHAMAD TOHIR, S.Pd    LATIFAH, S.Pd 

NIP.       NIP.  
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )  

KURIKULUM 2013 

 

Satuan Pendidikan  : MIMA 56 SALAFIYAH SYAFI’IYAH TEMPUREJO 

Kelas / Semester  :  1 /1 

Tema                        :  Diriku (Tema 1) 

Sub Tema                   : Aku dan Teman Baru (Sub Tema 1) 

Pembelajaran ke         :  1 

Alokasi waktu            :  30 x 4 JPL 

A. TUJUAN  

 Melalui lagu, siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. 

 Saat bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat menyebut nama teman dengan 

benar. 

 Setelah selesai bernyanyi dan melakukan permainan, siswa dapat mengingat semua nama 

teman dengan benar dan warna suara masing-masing teman. 

 Dengan berbagi cerita, siswa dapat memberikan informasi dan memeragakan tentang 

aturan di rumah dengan memberi salam pada orang tua saat ke luar rumah. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan 

dengan Membaca Doa (Orientasi) 

2. Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

3. Memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan 

dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

    10  

    menit 

Kegiatan 

Inti 

A. Ayo Berlatih 

1. Pembelajaran 1 di buku siswa dibuka dengan gambar 

seorang anak yang hendak ke sekolah. Anak tersebut lalu 

mencium tangan kedua orang tuanya sebelum berangkat. 

B. Ayo Mencoba 

1. Pada awal pelajaran, guru memberi salam dan 

mengucapkan selamat datang kepada siswa. 

2. Guru menyapa beberapa siswa dan menanyakan 

namanya. (Communication) 

3. Guru lalu menanyakan, “Apakah kalian sudah 

berpamitan kepada orang tua masing-masing saat hendak 

ke sekolah?” (melihat tampilan di flipbook maker) 

“Bagaimana cara kalian berpamitan dengan orang tua?” 

4. Guru menerima jawaban siswa yang beragam. Ada yang 

mengucapkan salam saja, ada yang mengucapkan salam 

sambil mencium tangan, dan ada juga yang tidak 

berpamitan dengan orang tua. 

5. Guru menyampaikan kepada siswa pentingnya 

    95 

    menit 
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berpamitan kepada orang tua. Guru meminta siswa agar 

esok berpamitan kepada orang tua saat hendak pergi ke 

sekolah.  

6. Setelah itu, guru mengajak siswa untuk saling 

berkenalan. 

7. Guru menunjukkan cara berkenalan. (guru mencontohkan 

seperti yang dilakukan Edo dan Beni di flibook maker 

halaman 3) 

C. Ayo Bernyanyi 

1. Setelah semua siswa memperkenalkan diri, guru 

mengajak siswa untuk bernyanyi sambil menyebutkan 

kembali nama masing-masing. Guru menggunakan lagu 

yang ada di LCD yang di tampilkan dengan flipbook 

maker.  

 
D. Ayo Bermain Peran 

1. Kegiatan dilanjutkan dengan meminta siswa mengamati 

gambar siswa di layar flipbook maker halaman 7–8. Guru 

lalu bertanya pada siswa, apakah mereka sudah 

berkenalan seperti yang dilakukan Edo dan teman-teman. 

2. Kegiatan berkenalan dengan berbagai cara memudahkan 

siswa untuk mengingat nama teman-teman di kelas. 

 

Kegiatan 

Penutup 

Peserta Didik : 

 Membuat resume (Creativity) dengan bimbingan guru 

tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 

    15  

    menit 

 

C. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah,  

 

 

MUHAMAD TOHIR, S.Pd 

NIP.  

Jember, 01 April 2021 

Wali Kelas 1   

 

 

LATIFAH, S.Pd 

NIP.  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 

KURIKULUM 2013 

 

Satuan Pendidikan  : MIMA 56 SALAFIYAH SYAFI’IYAH TEMPUREJO 

Kelas / Semester :  1 /1 

Tema                          :  Diriku (Tema 1) 

Sub Tema                   :  Aku dan Teman Baru (Sub Tema 1) 

Pembelajaran ke         :  2 

Alokasi waktu            :  30 x 4 JPL  

A. TUJUAN  

 Setelah melakukan gerakan pada permainan sederhana, siswa dapat berjalan lurus ke satu 

arah dengan tepat. 

 Dengan permainan sederhana, siswa dapat bekerjasama dengan teman. 

 Dengan bermain “cerita teman”, siswa dapat mengikuti aturan sebuah permainan. 

 Setelah bermain “cerita teman”, siswa dapat mengingat nama lengkap dan panggilan 

teman saat memperkenalkan satu teman kepada teman yang lain. 

B. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  

Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

Kegiatan 

Pendahuluan 

1. Melakukan Pembukaan dengan Salam dan Dilanjutkan Dengan 

Membaca Doa (Orientasi) 

2.Mengaitkan Materi Sebelumnya dengan Materi yang akan 

dipelajari dan diharapkan dikaitkan dengan pengalaman 

peserta didik (Apersepsi) 

3.Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. (Motivasi) 

 

10 

menit 

Kegiatan 

Inti 

A. Ayo Berlatih 

1. Pada awal pelajaran, guru menyampaikan kepada siswa 

mereka akan bermain di luar kelas. 

2. Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok, perempuan dan 

laki-laki terpisah. (Gotong Royong) 

3. Guru meminta setiap kelompok berdiri membentuk satu 

barisan ke belakang. Siswa di setiap kelompok berdiri 

sambil memegang pundak teman di depannya seperti di 

tampilkan di flipbook maker hal 11-12. 

4. Guru memberikan ulasan dengan menunjukkan video pada 

flipbook maker hal 12, siswa diminta untuk 

memperhatikannya sebagai kesimpulan akhir. 

5. Setelah kegiatan bermain di kelas selesai, siswa 

dipersilahkan beristirahat di luar kelas. 

B. Ayo Bercerita 

1. Selesai beristirahat, guru mengajak siswa bermain “Cerita 

teman” untuk mengenal lebih dekat teman barunya. Siswa 

akan berbagi informasi mengenai nama lengkap dan 

95 

menit 
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panggilan teman yang duduk di sebelahnya.(Creativity and 

Innovation) 

2. Minta siswa kembali berkumpul bersama teman kelompok 

yang sama saat bermain di luar kelas dan membentuk 

lingkaran. 

3. Guru memberi contoh cara bermain “Cerita teman” (lihat 

buku siswa halaman 10) sambil membagikan saputangan ke 

setiap kelompok. (Communication) 

4. Setiap kelompok memilih teman yang akan memberi aba-

aba dalam permainan tersebut. 

5. Siswa yang menerima saputangan mengucapkan terima 

kasih sebelum dan sesudah mengenalkan teman di sebelah 

kanannya. 

6. Siswa yang lain mendengar dan membantu mengoreksi jika 

ada informasi yang tidak sesuai. 

(Critical Thinking and Problem Formulation) 

Kegiatan 

Penutup 

Peserta Didik : 

 Membuat resume (CREATIVITY) dengan bimbingan guru 

tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan 

pembelajaran tentang materi yang baru dilakukan.  

Guru :   

 Memeriksa pekerjaan siswa  yang selesai  langsung diperiksa. 

 Peserta didik yang  selesai mengerjakan tugas 

projek/produk/portofolio/unjuk kerja dengan benar diberi 

hadiah/ pujian 

    15  

    menit 

 

D. PENILAIAN (ASESMEN) 

Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan  sesuai kebutuhan guru yaitu dari pengamatan 

sikap, tes pengetahuan  dan presentasi unjuk kerja atau hasil karya/projek dengan rubric 

penilaian.  

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah 

 

 

 

MUHAMAD TOHIR, S.Pd 

NIP.  

Tempurejo, 01 April 2021 

Wali Kelas 1   

 

 

 

LATIFAH, S.Pd. 

NIP.  
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Lampiran 9 

SILABUS TEMATIK KELAS 1 
TEMA 1  : Diriku 

Subtema : Aku dan Teman baru 
 

Kompetensi inti  

1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, guru 

teman dan lingkungan sekitar 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (melihat, membaca dan mendengar) dan menanya berdasarkan rasa ingin 

tahu tentang dirinya, mahluk ciptaan tuhan dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahsa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 

 

Mata  

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokas

i 

Waktu 

Sumber Belajar 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganega

raan 

1.2  Menunjukkan sikap 

patuh aturan agama 

yang dianut dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah. 

2.2  Melaksanakan aturan 

yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah. 

3.2  Mengidentifikasi 

aturan yang berlaku 

dalam  kehidupan 

sehari- hari di 

rumah. 

4.2  Menceritakan 

1.2.1  Mematuhi sikap 

patuh aturan agama 

yang dianut dalam 

kehidupan sehari-hari 

di rumah. 

2.2.1  Menjalankan aturan 

yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-hari 

di rumah. 

3.2.1  Menggali informasi 

hal-hal yang harus 

dilakukan 

sehubungan dengan 

aturan di rumah 

4.2.1  Mempraktekkan 

 Tata 

tertib/aturan di 

rumah 

 Keberagaman  

karakteristik 

individu di 

rumah  

 

 

• Bertanya jawab 

mengenai 

pentingnya 

berpamitan 

kepada orang tua 

sebelum 

berangkat ke 

sekolah. 

• Bertanya jawab 

mengenai 

pentingnya 

memberi salam 

Sikap: 

• Jujur 

• Disiplin 

• Tanggung 

Jawab 

• Santun 

• Peduli 

• Percaya diri 

• Kerja Sama 

 

Jurnal: 

• Catatan 

pendidik 

tentang sikap 

peserta didik 

24 JP  Buku Guru 

 Buku Siswa 

 Media 

flipbook 

maker 
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kegiatan sesuai 

dengan aturan yang 

berlaku dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah. 

 

hal-hal yang harus 

dilakukan 

sehubungan dengan 

aturan di rumah 

saat di 

sekolah 

maupun 

informasi 

dari orang 

lain 

 

Penilaian Diri: 

• Peserta didik 

mengisi 

daftar cek 

tentang sikap 

peserta didik 

saat di 

rumah, dan 

di sekolah 

 

Pengetahuan  

Tes tertulis 

• Memahami  

Gerakan 

cepat dan 

lambat 

 

• Memahami 

hal-hal yang 

harus 

dilakukan 

terhadap adik 

 

•  Mengetahui 

manfaat 

Bahasa 

Indonesia 

3.1  Mengenal kegiatan 

persiapan membaca 

permulaan (cara 

duduk wajar dan 

baik, jarak antara 

mata dan buku, 

gerakan mata dari 

kiri ke kanan, 

memilih tempat 

dengan cahaya 

terang) dengan cara 

yang benar 

4.1  Mempraktikkan 

kegiatan persiapan 

membaca permulaan 

(duduk wajar dan 

baik, jarak antara 

mata dan buku, cara 

memegang buku, 

cara membalik 

halaman buku, 

gerakan mata dari 

kiri ke kanan, 

3.1.3  Menunjukkan 

gambar cara 

memegang buku dan 

membalik halaman 

saat membaca 

3.1.4  Menunjukkan 

gambar posisi cahaya 

yang benar saat 

membaca 

4.1.3Mendemonstrasikan 

cara memegang 

buku/objek bacaan 

dan membuka atau 

membalik halaman 

buku saat membaca 

4.1.4Mendemonstrasikan 

pencahayaan yang 

baik saat membaca 

3.3.4  Menunjukkan huruf 

vokal dalam suatu 

kata yang terkait 

dengan tubuhku 

3.3.5  Menunjukkan huruf 

 persiapan 

mengenal 

huruf untuk 

membaca dan 

menulis 

permulaan 

 lambang bunyi 

vokal dan 

konsonan  

 kosa kata 

tentang 

anggota tubuh 

dan panca 

indera serta 

perawatannya  

 kosakata dan 

ungkapan 

perkenalan 

diri, keluarga, 

dan orang-

orang di 

tempat 

tinggalnya  

 puisi 

anak/syair 

lagu (berisi 

• Menyanyikan 

lagu yang 

bertema 

perkenalan 

dengan teman 

baru. 

• Melakukan 

permainan untuk 

berkenalan 

dengan teman 

baru (permainan 

lempar bola, 

permainan tebak 

suara teman 

dengan mata 

tertutup) 

• Menyanyikan 

lagu bertema 

teman baru untuk 

mengenal warna 

suara. 
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memilih tempat 

dengan cahaya 

terang) dengan cara 

yang benar 

3.3  Menguraikan 

lambang bunyi  

vokal dan konsonan  

dalam kata bahasa 

Indonesia atau 

bahasa daerah 

4.3  Melafalkan bunyi 

vokal dan konsonan 

dalam kata bahasa 

Indonesia atau 

bahasa daerah 

3.4  Menentukan 

kosakata tentang 

anggota tubuh dan 

pancaindra serta 

perawatannya 

melalui teks pendek 

(berupa gambar, 

tulisan, slogan 

sederhana, dan/atau 

syair lagu) dan 

eksplorasi 

lingkungan 

4.4  Menyampaikan 

konsonan dalam suatu 

kata yang terkait 

dengan tubuhku 

4.3.4  Melafalkan huruf 

vokal suatu kata yang 

terkait dengan 

tubuhku 

4.3.5  Melafalkan huruf 

konsonan suatu kata 

yang terkait dengan 

tubuhku 

3.4.1  Mengidentifikasi 

gambar dan kata 

anggota tubuh dengan 

tepat 

4.4.1  Menggunakan kosa 

kata tentang anggota 

tubuh dengan tepat 

dalam bahasa lisan 

atau tulisan 

ungkapan 

kekaguman, 

kebanggaan, 

hormat kepada 

orang tua, 

kasih sayang, 

atau 

persahabatan) 

yang 

diperdengarka

n dengan 

tujuan untuk 

kesenangan  

 

gerakan 

meliukkan 

tubuh 

 

• mengetahui 

ungkapan 

sayang untuk 

sahabat 

 

• mengetahui 

ungkapan 

sayang 

terhadap adik 

 

• memahami 

kalimat 

matematika 

untuk 

pengurangan 

 

• memahami 

ungkapan 

terima kasih 

untuk guru 

 

• Mengenal 

ungkapan 

sayang kepada 

orang tua 

 

• memahami 

kalimat 
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penjelasan (berupa 

gambar dan tulisan) 

tentang anggota 

tubuh dan panca 

indera serta 

perawatannya  

menggunakan 

kosakata bahasa 

Indonesia dengan 

bantuan bahasa 

daerah secara lisan 

dan/atau tulis 

 

matematika 

untuk 

pengurangan 

 

• memahami 

ungkapan 

sayang kepada 

kakak 

 

• Mengetahui 

hal-hal yang 

harus berbagi 

dengan adik 

 

Keterampilan  

 

Praktik/Kinerja 

 

•Mendiskusika

n gerakan 

cepat dan 

gerakan 

lambat 

•Memeragakan 

gerak cepat 

dan lambat 

 

•Memeragakan 

gerakan 

meliukkan 

Pendidikan 

Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

3.8  Memahami bagian-

bagian tubuh, bagian 

tubuh yang boleh 

dan tidak boleh 

disentuh orang lain, 

cara menjaga 

kebersihannya, dan 

kebersihan pakaian. 

4.8  Menceritakan 

bagian-bagian 

tubuh, bagian tubuh 

yang boleh dan tidak 

boleh disentuh orang 

lain, cara menjaga 

kebersihannya, dan 

kebersihan pakaian. 

 

3.8.1  Mengidentifikasi 

bagian-bagian tubuh 

4.8.1  Menceritakan guna 

bagian-bagian 

tubuh. 

 gerak dasar 

lokomotor 

sikap tubuh 

(duduk, 

membaca, 

berdiri, jalan) 

•

 Mempraktik

kan gerak 

berjalan satu 

arah 

• Berkenalan 

dengan teman 

melalui 

permainan yang 

menggunakan 

gerakan 

berjalan satu 

arah 
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Matematika 3.1  Menjelaskan makna 

bilangan cacah 

sampai dengan 99 

sebagai banyak 

anggota suatu 

kumpulan objek 

4.1  Menyajikan bilangan 

cacah sampai 

dengan 99 yang 

bersesuaian dengan 

banyak anggota 

kumpulan objek 

yang disajikan 

3.2  Menjelaskan 

bilangan sampai dua 

angka dan nilai 

tempat penyusun 

lambang bilangan 

menggunakan 

kumpulan benda 

konkret serta cara 

membacanya 

4.2  Menuliskan lambang 

bilangan sampai dua 

angka yang 

menyatakan banyak 

anggota suatu 

kumpulan objek 

dengan ide nilai 

tempat 

3.1.5  Menyatakan banyak 

anggota suatu 

kumpulan objek 

dengan bilangan 

yang tepat (1 

sampai dengan 10) 

*(diberikan setelah 

mengenal lambang 

bilangan) 

4.1.5  Mengelompokkan 

benda sesuai dengan 

bilangan yang 

diberikan (1 sampai 

dengan 10) 

3.2.1  Membaca nama 

bilangan 1 sampai 

dengan 10 

4.2.1  Menulis lambang 

bilangan 1 sampai 

dengan 10 secara 

lengkap 

 bilangan cacah 

sampai 99 

 lambang 

bilangan  

operasi hitung 

bilangan 

cacah 

(penjumlahan 

dan 

pengurangan) 

sampai 99 

• Melakukan 

permainan untuk 

membilang 

bilangan cacah 1 

– 10 

• Menulis lambang 

bilangan cacah 1 

– 10 melalui 

permainan. 

tubuh 

• Membaca 

puisi tentang 

persahabatan 

•Mengomunika

sikan hal-hal 

baik yang 

harus 

dilakukan 

terhadap adik 

• Menghitung 

pengurangan 

dengan 

menghitung 

mundur 

 

•Mempraktikk

an rangkaian 

gerak 

meliukkan 

tubuh 

 

• Menyanyi 

dan menari 

dengan 

gerakan 

cepat dan 

lambat 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.3  Mengenal gerak 

anggota tubuh 

3.3.1 Mengidentifikasi 

gerak anggota tubuh 

 karya ekspresi 

dua dan tiga 

• Menyanyikan 

lagu yang bertema 
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melalui tari 

4.3  Memeragakan gerak 

anggota tubuh 

melalui tari. 

(kepala, badan, 

tangan, dan kaki) 

dalam suatu tarian 

4.3.1 Mempraktekan gerak 

anggota tubuh 

melalui tari. 

dimensi 

 elemen musik 

 gerak anggota 

tubuh melalui 

tari 

 karya dari 

bahan alam 

 

mengenal huruf 

(misalnya lagu a, 

b, c) 

• Melakukan 

permainan untuk 

mengenal huruf 

vocal (misalnya 

permainan 

menggunakan 

kartu nama, 

menyusun nama 

dengan kartu 

huruf, bermain 

tebak nama) 

 

 

 

•Menyanyikan 

lagu Bunda 

Piara 

 

• Menulis soal 

cerita 

pengurangan 

 

•Mendiskusika

n hal-hal 

yang harus 

dilakukan 

terhadap adik  

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

MUHAMAD TOHIR, S.Pd 

   NIP. ………………………… 

Jember, 01 April 2021 

Guru Kelas 1   

 

 

 

 

LATIFAH, S.Pd 

                 NIP…………………………. 
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Tema  :  Diriku 

Subtema 2 : Tubuhku 

 

KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Mata  

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganega

raan 

1.2  Menunjukkan sikap 

patuh aturan agama 

yang dianut dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah 

2.2  Melaksanakan aturan 

yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah  

3.2 Mengidentifikasi 

aturan yang berlaku 

dalam kehidupan 

sehari-hari di rumah 

4.2 Menceritakan 

kegiatan sesuai 

dengan aturan yang 

berlaku dalam 

kehidupan sehari-

1.2.1  Mematuhi sikap 

patuh aturan 

agama yang dianut 

dalam kehidupan 

sehari-hari di 

rumah. 

2.2.1  Menjalankan 

aturan yang 

berlaku dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah. 

3.2.1  Menggali 

informasi hal-hal 

yang harus 

dilakukan 

sehubungan 

dengan aturan di 

rumah 

 Keragaman 

suku dan 

budaya 

 Informasi 

tentang 

keragaman 

suku dan 

budaya 

• Bertanya jawab 

tentang pentingnya 

mematuhi aturan di 

rumah (misalnya 

sebelum berangkat 

sekolah sebaiknya 

sarapan, waktu yang 

sesuai untuk tidur 

malam dan bangun 

pagi) 

Sikap: 

• Jujur 

• Disiplin 

• Tanggung 

Jawab 

• Santun 

• Peduli 

• Percaya diri 

• Kerja Sama 

 

Jurnal: 

• Catatan 

pendidik 

tentang sikap 

peserta didik 

saat di 

sekolah 

maupun 

24 JP  Buku Guru 

 Buku Siswa 

 Lingkungan 
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hari di rumah 4.2.1  Mempraktekan 

hal-hal yang harus 

dilakukan 

sehubungan 

dengan aturan di 

rumah 

informasi 

dari orang 

lain 

 

Penilaian Diri: 

• Peserta didik 

mengisi 

daftar cek 

tentang sikap 

peserta didik 

saat di 

rumah, dan 

di sekolah 

 

Pengetahuan  

Tes tertulis 

• Memahami  

Gerakan 

cepat dan 

lambat 

 

• Memahami 

hal-hal yang 

harus 

dilakukan 

terhadap adik 

 

•  Mengetahui 

manfaat 

gerakan 

meliukkan 

tubuh 

Bahasa 

Indonesia 

 

3.1  Menjelaskan  

kegiatan persiapan 

membaca permulaan 

(cara duduk wajar 

dan baik, jarak 

antara mata dan 

buku, cara 

memegang buku, 

cara membalik 

halaman buku, 

gerakan mata dari 

kiri ke kanan, 

memilih tempat 

dengan cahaya yang  

terang, dan etika 

membaca buku) 

dengan cara yang 

benar 

4.1  Mempraktikkan  

kegiatan persiapan 

membaca permulaan 

(duduk wajar dan 

baik, jarak antara 

mata dan buku, cara 

memegang buku, 

cara membalik 

3.1.3  Menunjukkan 

gambar cara 

memegang buku 

dan membalik 

halaman saat 

membaca 

3.1.4  Menunjukkan 

gambar posisi 

cahaya yang benar 

saat membaca 

4.1.3

 Mendemonstrasik

an cara memegang 

buku/objek bacaan 

dan membuka atau 

membalik halaman 

buku saat 

membaca 

4.1.4

 Mendemonstrasik

an pencahayaan 

yang baik saat 

membaca 

3.3.4  Menunjukkan 

huruf vokal dalam 

suatu kata yang 

 puisi 

anak/syair 

lagu (berisi 

ungkapan 

kekaguman, 

kebanggaan, 

hormat 

kepada orang 

tua, kasih 

sayang, atau 

persahabatan

) yang 

diperdengark

an dengan 

tujuan untuk 

kesenangan  

 

• Menyanyikan lagu 

tentang anggota 

tubuh (misalnya, 

lagu Dua Mata 

Saya) 

• Melakukan 

permainan untuk 

mengenal kosa kata 

yang berkaitan 

dengan anggota 

tubuh (misalnya 

permainan kartu 

anggota tubuh) 

• Membaca teks 

tentang anggota 

tubuh 

• Membaca teks 

tentang cara 

menjaga anggota 

tubuh. 

• Melakukan 

permainan untuk 

mengenal 

pancaindera) 

• Membaca kegunaan 

panca indera pada 
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halaman buku, 

gerakan mata dari 

kiri ke kanan, 

memilih tempat 

dengan cahaya yang  

terang) dengan 

benar 

3.3    Menguraikan 

lambang bunyi  

vokal dan konsonan  

dalam kata bahasa 

Indonesia atau 

bahasa daerah 

4.3    Melafalkan bunyi 

vokal dan konsonan 

dalam kata bahasa 

Indonesia atau 

bahasa daerah 

3.4    Menentukan 

kosakata tentang 

anggota tubuh dan 

pancaindra serta 

perawatannya 

melalui teks pendek 

(berupa gambar, 

tulisan, slogan 

sederhana, dan/atau 

syair lagu) dan 

eksplorasi 

lingkungan 

4.4    Menyampaikan 

penjelasan (berupa 

terkait dengan 

tubuhku 

3.3.5  Menunjukkan 

huruf konsonan 

dalam suatu kata 

yang terkait 

dengan tubuhku 

4.3.4  Melafalkan huruf 

vokal suatu kata 

yang terkait 

dengan tubuhku 

4.3.5  Melafalkan huruf 

konsonan suatu 

kata yang terkait 

dengan tubuhku 

 

3.4.1  Mengidentifikasi 

gambar dan kata 

anggota tubuh 

dengan tepat 

4.4.1 Menggunakan kosa 

kata tentang 

anggota tubuh 

dengan tepat dalam 

bahasa lisan atau 

tulisan 

buku siswa 

• Bercerita kepada 

teman tentang 

kegunaan panca 

indera  

 

 

• mengetahui 

ungkapan 

sayang untuk 

sahabat 

 

• mengetahui 

ungkapan 

sayang 

terhadap adik 

 

• memahami 

kalimat 

matematika 

untuk 

pengurangan 

 

• memahami 

ungkapan 

terima kasih 

untuk guru 

 

• Mengenal 

ungkapan 

sayang kepada 

orang tua 

 

• memahami 

kalimat 

matematika 

untuk 

pengurangan 
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gambar dan tulisan) 

tentang anggota 

tubuh dan panca 

indera serta 

perawatannya  

menggunakan 

kosakata bahasa 

Indonesia dengan 

bantuan bahasa 

daerah secara lisan 

dan/atau tulis 

 

• memahami 

ungkapan 

sayang kepada 

kakak 

 

• Mengetahui 

hal-hal yang 

harus berbagi 

dengan adik 

 

Keterampilan  

 

Praktik/Kinerja 

 

•Mendiskusika

n gerakan 

cepat dan 

gerakan 

lambat 

•Memeragakan 

gerak cepat 

dan lambat 

 

•Memeragakan 

gerakan 

meliukkan 

tubuh 

• Membaca 

puisi tentang 

persahabatan 

•Mengomunika

Pendidikan 

Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

3.8  Memahami bagian-

bagian tubuh, bagian 

tubuh yang boleh 

dan tidak boleh 

disentuh orang lain, 

cara menjaga 

kebersihannya, dan 

kebersihan pakaian. 

4.8  Menceritakan 

bagian-bagian 

tubuh, bagian tubuh 

yang boleh dan tidak 

boleh disentuh orang 

lain, cara menjaga 

kebersihannya, dan 

kebersihan pakaian. 

3.8.1  Mengidentifikasi 

bagian-bagian tubuh 

4.8.1  Menceritakan guna 

bagian-bagian tubuh. 

 gerak dasar 

lokomotor 

sikap tubuh 

(duduk, 

membaca, 

berdiri, jalan) 

• Berolahraga dengan 

menjaga sikap tubuh 

(duduk, membaca, 

berdiri, jalan), dan 

bergerak secara 

lentur serta 

seimbang 

Matematika 3.1  Menjelaskan makna 

bilangan cacah 

sampai dengan 99 

sebagai banyak 

anggota suatu 

3.1.5  Menyatakan 

banyak anggota 

suatu kumpulan 

objek dengan 

bilangan yang 

 bilangan 

cacah sampai 

99 

 lambang 

bilangan 

• Bermain sambil 

mengenal lambang 

bilangan 

• Membilang 1 -10 

dengan jari 
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kumpulan objek 

4.1  Menyajikan bilangan 

cacah sampai 

dengan 99 yang 

bersesuaian dengan 

banyak anggota 

kumpulan objek 

yang disajikan 

3.2  Menjelaskan 

bilangan sampai dua 

angka dan nilai 

tempat penyusun 

lambang bilangan 

menggunakan 

kumpulan benda 

konkret serta cara 

membacanya 

4.2  Menuliskan lambang 

bilangan sampai dua 

angka yang 

menyatakan banyak 

anggota suatu 

kumpulan objek 

dengan ide nilai 

tempat 

tepat (1 sampai 

dengan 10) 

*(diberikan setelah 

mengenal lambang 

bilangan) 

4.1.5  Mengelompokkan 

benda sesuai 

dengan bilangan 

yang diberikan (1 

sampai dengan 10) 

3.2.1  Mengidentifikasi 

lambang bilangan 

1 sampai dengan 

10 

4.2.1  Menuliskann 

bilangan (1 sampai 

dengan 10) sesuai 

dengan banyak 

anggota kumpulan 

objek yang 

diberikan 

operasi 

hitung 

bilangan 

cacah 

(penjumlaha

n dan 

pengurangan

) sampai 99 

• Membaca lambang 

bilangan 

sikan hal-hal 

baik yang 

harus 

dilakukan 

terhadap adik 

• Menghitung 

pengurangan 

dengan 

menghitung 

mundur 

 

•Mempraktikk

an rangkaian 

gerak 

meliukkan 

tubuh 

 

• Menyanyi 

dan menari 

dengan 

gerakan 

cepat dan 

lambat 

 

• Menyanyikan 

lagu Bunda 

Piara 

 

• Menulis soal 

cerita 

pengurangan 

 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.3  Mengenal gerak 

anggota tubuh 

melalui tari 

4.3. Memeragakan gerak 

anggota tubuh 

melalui tari. 

3.3.1 Mengidentifikasi 

gerak anggota 

tubuh (kepala, 

badan, tangan, dan 

kaki) dalam suatu 

tarian 

4.3.1 Mempraktekan 

 karya 

ekspresi dua 

dan tiga 

dimensi 

 elemen 

musik 

 gerak 

• Menari bersama 

teman bebas 

menciptakan/ 

mengkreasikan 

gerakan masing-

masing asal sesuai 

dengan irama lagu/ 



 

 168 

gerak anggota 

tubuh melalui tari. 

anggota 

tubuh 

melalui tari 

 karya dari 

bahan alam 

 

hitungan yang ada di 

alat musik/musik 

yang sedang 

didengarkan. 

•Mendiskusika

n hal-hal 

yang harus 

dilakukan 

terhadap adik  

• Membedakan 

kalimat 

pengurangan 

dengan 

penjumlahan 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah, 
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Tema 1 : Diriku 

Subtema 3 : Aku Merawat Tubuhku 

 

KOMPETENSI INTI 
1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru 

dan tetangga. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu 

tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang 

mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. 

 

Mata  

Pelajaran 
Kompetensi Dasar Indikator 

Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Pendidikan 

Pancasila dan 

Kewarganega

raan 

1.2  Menunjukkan sikap 

patuh aturan agama 

yang dianut dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah. 

2.2  Melaksanakan aturan 

yang berlaku dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah. 

3.2  Mengidentifikasi 

aturan yang berlaku 

dalam kehidupan 

sehari- hari di 

rumah. 

4.2  Menceritakan 

kegiatan sesuai 

dengan aturan yang 

berlaku dalam 

1.2.1  Mematuhi sikap 

patuh aturan 

agama yang dianut 

dalam kehidupan 

sehari-hari di 

rumah. 

2.2.1  Menjalankan 

aturan yang 

berlaku dalam 

kehidupan sehari-

hari di rumah. 

3.2.1  Menggali 

informasi hal-hal 

yang harus 

dilakukan 

sehubungan 

dengan aturan di 

rumah 

 Tata 

tertib/aturan di 

rumah 

 Keberagaman  

karakteristik 

individu di 

rumah 

 

• Bertanya jawab 

mengenai 

pentingnya 

berpamitan kepada 

orang tua sebelum 

berangkat ke 

sekolah. 

• Bertanya jawab 

mengenai 

pentingnya memberi 

salam 

Sikap: 

• Jujur 

• Disiplin 

• Tanggung 

Jawab 

• Santun 

• Peduli 

• Percaya diri 

• Kerja Sama 

 

Jurnal: 

• Catatan 

pendidik 

tentang sikap 

peserta didik 

saat di sekolah 

maupun 

informasi dari 

24 JP • Buku Guru 

• Buku Siswa 

• Media 

flipbook 

maker 

• Internet 

• Lingkungan 
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kehidupan sehari-

hari di rumah. 

 

4.2.1  Mempraktekan 

hal-hal yang harus 

dilakukan 

sehubungan dengan 

aturan di rumah 

orang lain 

 

Penilaian Diri: 

• Peserta didik 

mengisi daftar 

cek tentang 

sikap peserta 

didik saat di 

rumah, dan di 

sekolah 

 

Pengetahuan  

Tes tertulis 

• Mengenal 

kegiatan 

persiapan 

menulis 

• Mengenal 

peralatan 

menggambar 

• Mengetahui 

gambar 

kesukaan 

anggota 

keluarga 

 

• Mengenal 

kegiatan 

menarik tanpa 

berpindah 

tempat dan 

persiapan 

Bahasa 

Indonesia 

3.2 Mengemuka-kan 

kegiatan persiapan 

menulis permulaan 

(cara duduk, cara 

memegang pensil, 

cara menggerakkan 

pensil, cara 

meletakkan buku, 

jarak antara mata 

dan buku, pemilihan 

tempat dengan 

cahaya yang terang) 

yang benar secara 

lisan 

4.2 Mempraktikkan 

kegiatan persiapan 

menulis permulaan 

(cara duduk, cara 

memegang pensil, 

cara meletakkan 

buku, jarak antara 

mata dan buku, 

gerakan tangan atas-

bawah, kiri-kanan, 

latihan pelenturan 

gerakan tangan 

dengan gerakan 

3.2.1  Menunjukkan 

gambar cara duduk 

yang tepat saat 

menulis 

3.2.2  Menunjukkan 

gambar cara 

memegang pensil 

yang tepat saat 

menulis 

3.2.3  Menunjukkan 

gambar cara 

meletakkan buku 

yang tepat saat 

menulis 

4.2.1Mendemonstrasika

n cara duduk yang 

tepat saat menulis 

4.2.2Mendemonstrasika

n cara memegang 

pensil yang tepat 

saat menulis 

4.2.3Mendemonstrasika

n cara meletakkan 

buku yang tepat 

saat menulis 

3.3.7  Menunjukkan 

huruf vokal dalam 

 persiapan 

mengenal 

huruf untuk 

membaca dan 

menulis 

permulaan 

 lambang 

bunyi vokal 

dan konsonan  

 kosa kata 

tentang 

anggota tubuh 

dan panca 

indera serta 

perawatannya  

 kosakata dan 

ungkapan 

perkenalan 

diri, keluarga, 

dan orang-

orang di 

tempat 

tinggalnya  

 puisi 

anak/syair 

lagu (berisi 

ungkapan 

• Menemukan 

informasi cara 

merawat tubuh 

• Mempraktikkan 

cara merawat tubuh 

(cara menggosok 

gigi, cara mencuci 

tangan, cara mandi 

dan keramas) 

• Mendengarkan 

cerita mengenai 

cara menjaga 

kebersihan tubuh 

dan pakaian  

• Menyusun cara 

merawat tubuh 

berdasarkan gambar 

perawatan tubuh 

• Bermain Peran 

dengan 

menggunakan kosa 

kata cara 

memelihara 

kesehatan  

• Mempraktikkan 

kegiatan persiapan 

menulis permulaan 
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menulis di 

udara/pasir/ meja, 

melemaskan jari 

dengan mewarnai, 

menjiplak, 

menggambar, 

membuat garis 

tegak, miring, lurus, 

dan lengkung, 

menjiplak berbagai 

bentuk gambar, 

lingkaran, dan 

bentuk huruf di 

tempat bercahaya 

terang) dengan 

benar 

3.3  Menguraikan 

lambang bunyi  

vokal dan konsonan  

dalam kata bahasa 

Indonesia atau 

bahasa daerah 

4.3  Melafalkan bunyi 

vokal dan konsonan 

dalam kata bahasa 

Indonesia atau 

bahasa daerah. 

3.4  Menentukan kosakata 

tentang anggota 

tubuh dan 

pancaindra serta 

perawatannya 

suatu kata yang 

terkait dengan 

merawat tubuhku 

3.3.8  Menunjukkan 

huruf konsonan 

dalam suatu kata 

yang terkait 

dengan merawat 

tubuhku 

3.3.9  Menyusun huruf 

vokal dan 

konsonan menjadi 

kata yang 

bermakna yang 

terkait dengan 

merawat tubuhku 

4.3.7  Melafalkan huruf 

vokal suatu kata 

yang terkait 

dengan merawat 

tubuh 

4.3.8  Melafalkan huruf 

konsonan suatu 

kata yang terkait 

dengan merawat 

tubuh 

4.3.9  Menyusun huruf 

vokal dan 

konsonan menjadi 

kata yang 

bermakna dalam 

kata yang terkait 

kekaguman, 

kebanggaan, 

hormat kepada 

orang tua, 

kasih sayang, 

atau 

persahabatan) 

yang 

diperdengarka

n dengan 

tujuan untuk 

kesenangan  

 

meliputi cara 

duduk, cara 

memegang pensil, 

dan cara meletakkan 

buku 

menulis 

 

• Mengenal 

kegiatan 

persiapan 

menulis 

• Mengenal 

bentuk bangun 

ruang dan 

bangun datar 

 

• Mengetahui 

gerakan menarik 

tanpa berpindah 

tempat 

• Mengetahui 

cara 

menggambar 

dengan tehnik 

mencetak 

 

• Mengenal 

kegiatan 

persiapan 

menulis 

• Mengenal 

benda-benda 

berbentuk bola, 

tabung,dan 

kubus 

 

Keterampilan  
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melalui teks pendek 

(berupa gambar, 

tulisan, slogan 

sederhana, dan/atau 

syair lagu) dan 

eksplorasi 

lingkungan 

4.4  Menyampaikan 

penjelasan (berupa 

gambar dan tulisan) 

tentang anggota 

tubuh dan panca 

indera serta 

perawatannya 

menggunakan 

kosakata bahasa 

Indonesia dengan 

bantuan bahasa 

daerah secara lisan 

dan/atau tulis 

3.5  Mengenal kosakata 

tentang  cara  

memelihara 

kesehatan melalui 

teks pendek (berupa 

gambar, tulisan, dan 

slogan sederhana) 

dan/atau eksplorasi 

lingkungan 

4.5  Mengemukakan 

penjelasan tentang 

cara memelihara 

dengan merawat 

tubuh 

3.4.3  Menunjukkan 

informasi tentang 

cara merawat 

anggota tubuh 

melalui media 

gambar, tulisan, 

slogan, atau lirik 

lagu 

4.4.3  Mempraktikkan 

informasi yang 

didapat melalui 

media gambar, 

tulisan, slogan, 

atau lirik lagu 

tentang cara 

merawat anggota 

tubuh 

3.5.1  Menyebutkan 

kosakata tentang 

cara memelihara 

kesehatan dengan 

tepat 

3.5.2  Menjelaskankan 

makna kata yang 

berhubungan 

tentang cara 

memelihara 

kesehatan dengan 

tepat 

3.5.3  Memilih kosakata 

 Praktik/Kinerja 

 

• Mengamati 

gambar cara 

duduk untuk 

kegiatan 

menulis 

• Berdiskusi 

tentang ide 

untuk 

membuat 

gambar teknik 

mencetak 

 

•Mempraktikkan 

meletakkan 

buku 

•Mempraktikkan 

memegang 

pensil 

• Melakukan 

gerak menarik 

tanpa 

berpindah 

tempat 

 

•Mengklasifikas

ikan benda 
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kesehatan dengan 

pelafalan kosakata 

Bahasa Indonesia 

yang tepat dan 

dibantu dengan 

bahasa daerah. 

 

tentang cara 

memelihara 

kesehatan dalam 

suatu kalimat 

dengan tepat 

4.5.1  Menggunakan 

kosa kata tentang 

cara memelihara 

kesehatan dengan 

tepat 

4.5.2  Menggunakan 

kosakata yang 

berhubungan 

tentang cara 

memelihara 

kesehatan sesuai 

dengan makna kata 

dengan tepat 

4.5.3  Mempraktikkan 

cara 

menggunakan 

kosa kata tentang 

cara memelihara 

kesehatan dalam 

suatu kalimat 

dengan tepat 

sesuai 

bentuknya 

• Menceritakan 

pengalaman 

menggambar 

bersama 

anggota 

keluarga 

 

• Bermain tarik-

menarik 

•Mempraktikkan 

posisi 

menggambar 

dan menulis 

yang benar 

 

• Membuat 

gambar 

dengan 

tekhnik 

mencetak  

 

• Melakukan 

kegiatan 

persiapan 

menulis 

Pendidikan 

Jasmani, 

Olahraga dan 

Kesehatan 

3.4  Memahami menjaga 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, 

jalan), dan bergerak 

secara lentur serta 

seimbang dalam 

3.4.3  Menjelaskan 

prosedur menjaga 

sikap berdiri secara 

lentur dan 

seimbang dalam 

rangka 

 gerak dasar 

lokomotor 

sikap tubuh 

(duduk, 

membaca, 

berdiri, jalan) 

• Baris berbaris agar 

dapat 

mempraktikkan 

sikap berdiri secara 

lentur dan seimbang 



 

 174 

rangka pembentukan 

tubuh melalui 

permainan 

sederhana dan atau 

tradisional 

4.4  Mempraktikkan 

sikap tubuh (duduk, 

membaca, berdiri, 

jalan), dan bergerak 

secara lentur serta 

seimbang dalam 

rangka pembentukan 

tubuh melalui 

permainan 

sederhana dan atau 

tradisional 

3.8  Memahami bagian-

bagian tubuh, bagian 

tubuh yang boleh 

dan tidak boleh 

disentuh orang lain, 

cara menjaga 

kebersihannya, dan 

kebersihan pakaian. 

4.8.  Menceritakan 

bagian-bagian 

tubuh, bagian tubuh 

yang boleh dan tidak 

boleh disentuh orang 

lain, cara menjaga 

kebersihannya, dan 

kebersihan pakaian 

pembentukan  

tubuh melalui 

permainan 

sederhana dan atau 

tradisional. 

4.4.3  Mempratikkan 

prosedur menjaga 

sikap berdiri secara 

lentur dan 

seimbang dalam 

rangka 

pembentukan 

tubuh melalui 

permainan 

sederhana dan atau 

tradisional. 

3.8.3  Menjelaskan cara 

menjaga 

kebersihan bagian-

bagian tubuh 

3.8.4  Menjelaskan cara 

menjaga 

kebersihan 

pakaian. 

4.8.3  Menceritakan 

cara menjaga 

kebersihan bagian-

bagian tubuh 

4.8.4  Menceritakan 

cara menjaga 

kebersihan 

pakaian 

• Menyebutkan 

benda-benda 

yang 

berbentuk 

bola, tabung, 

dan kubus 

 

• Menceritakan 

pengalaman 

menggambar 

gambar 

kesukaan 

anggota 

keluarga 
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Matematika 3.3  Membandingkan dua 

bilangan sampai dua 

angka dengan 

menggunakan 

kumpulan benda-

benda konkret 

4.3  Mengurutkan 

bilangan-bilangan 

sampai dua angka 

dari bilangan 

terkecil ke bilangan 

terbesar atau 

sebaliknya dengan 

menggunakan 

kumpulan benda-

benda konkret 

 

3.3.1  Membandingkan 

banyak dua 

kumpulan benda 

dengan istilah 

lebih banyak, lebih 

sedikit atau sama 

banyak. (1 sampai 

dengan 10) 

4.3.1  Mengurutkan 

bilangan 

berdasarkan 

banyak objek  (1 

sampai dengan 

10) 

 bilangan 

cacah sampai 

99 

 lambang 

bilangan 

operasi hitung 

bilangan 

cacah 

(penjumlahan 

dan 

pengurangan) 

sampai 99 

• Mempraktikkan 

mengatur jarak mata 

dengan media 

menulis dan 

mengatur 

pencahayaan saat 

menulis  

• Membandingkan 

banyak benda yang 

digunakan untuk 

merawat tubuh  

• Membandingkan 

dan mengurutkan 

dua bilangan 

menggunakan benda 

konkret 

Seni Budaya 

dan Prakarya 

3.1  Memahami karya 

ekspresi dua dan 

tiga dimensi 

4.1  Membuat karya 

ekspresi dua dan 

tiga dimensi 

 

3.1.1  Mengidentifikasi 

ciri-ciri finger 

painting sebagai 

karya ekspresi dua 

dimensi (meliputi 

ide/gagasan, tema, 

obyek, dan 

komposisi bentuk 

dan warna) 

3.1.2  Mengidentifikasi 

alat dan bahan 

untuk membuat 

karya berupa 

finger painting 

 karya ekspresi 

dua dan tiga 

dimensi 

 elemen musik 

 gerak anggota 

tubuh melalui 

tari 

 karya dari 

bahan alam 

 

• Menyiapkan 

pewarna (misalnya 

cat air) sebagai 

bahan untuk 

membuat finger 

painting  

• Membuat karya 

finger painting 

tentang merawat 

tubuh 
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3.1.3  

Mengidentifikasi 

cara menggunakan 

alat dan bahan 

untuk membuat 

finger painting 

4.1.1  Menentukan 

ide/gagasan, tema, 

dan obyek untuk 

membuat karya 

berupa finger 

painting 

4.1.2  Menyiapkan alat 

dan bahan untuk 

membuat karya 

finger painting 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Madrasah, 

 

 

 

 

MUHAMAD TOHIR, S.Pd 

   NIP. ………………………… 

Jember, 01 April 2021 

 

 

Guru Kelas 1   

 

 

 

 

LATIFAH, S.Pd 

                   NIP…………………………. 
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Lampiran 10  
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Lampiran 11 
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Lampiran 12 

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN 

Di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 56 Salafiyah Syafi’iyah Tempurejo Jember 

yang beralamatkan Jl. KH. Abdurrahman No. 31 dusun Krajan, desa 

Tempurejo, kecamatan Tempurejo 

NO. HARI, TANGGAL KEGIATAN INFORMAN TTD 

1 Rabu, 2 Juni 2021 Wawancara 

dan Observasi 

Bapak 

Muhamad 

Tohir S.Pd 

 

 

 

 

2 Selasa, 8 juni 2021 

 

Wawancara  Bapak 

Bunawan 

 

 

 

 

 

3 Selasa, 22 juni 2021 

 

Wawancara 

Dan 

Dokumentasi 

Ibu Latifah 

S.Pd 

 

 

 

 

 

4 Selasa, 6 juli 2021 Wawancara 

Dan 

Dokumentasi  

Bapak Eko 

Wahyudi S.Pd 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Kamis, 29 Juli 2021 Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

Ibu Latifah 

S.Pd 

 

 

 

6 Rabu, 4 Agustus 2021 Wawancara Ibu Latifah 

S.Pd 

 

 

 

 

 

7 Senin, 16 Agustus 2021 Wawancara 

dan observasi  

Bapak Eko 

Wahyudi S.Pd 
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8 Selasa, 24 Agustus 

2021 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

Ibu Latifah 

S.Pd 

 

9 selasa, 31 Agustus 

2021 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

Ibu Latifah 

S.Pd 

 

10 Senin, 6 September 

2021 

Wawancara 

dan Observasi 

Bapak 

Bunawan 

 

 

 

11 Senin, 13 september 

2021 

Wawancara 

dan 

Dokumentasi 

Ibu Latifah 

S.Pd 

 

 

Jember, Senin 10 Januari 2022 

Kepala Madrasah 

Ttd. 

 

 

 

 

 

MUHAMAD TOHIR S.Pd 
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Lampiran 13 
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Lampiran 14 

 

RIWAYAT HIDUP 

Syamsul Arifin, dilahirkan di Situbondo, Jawa 

Timur, pada tanggal 11 Desember 1995, anak dari bapak 

Arjas dan Ibu Niha. Alamat Kp. Sekolahan Rt 002 Rw 002, 

Widoropayung, Besuki, Situbondo, Jawa Timur, No Hp: 

082301703452 gmail : syamsularifin50166@gmail.com.  

Riwayat Pendidikan: 

1. SD NEGERI 1 WIDOROPAYUNG BESUKI SITUBONDO 

2. SMP NEGERI 1 BESUKI SITUBONDO 

3. MA NEGERI 1 SITUBONDO 

4. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER 

 

mailto:syamsularifin50166@gmail.com
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