
 
 

 
 

PENGEMBANGAN  MEDIA  PEMBELAJARAN INTERAKTIF 

MENGGUNAKAN 3D PAGEFLIP PROFESSIONAL MATERI 

PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN UNTUK 

MAHASISWA PENDIDIKAN BIOLOGI 

 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 
OLEH 

ARDIA FITRI 

RRA1C413008 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JAMBI 

2018 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif 

Menggunakan 3D Pageflip Professional Materi Pertumbuhan dan 

Perkembangan untuk Mahasiswa Pendidikan Biologi”. Shalawat dan salam 

kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya yang 

senantiasa diharapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana 

pada Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Jambi Jurusan pendidikan 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Skripsi ini disusun oleh penulis dengan melewati berbagai hambatan dan rintangan 

yang tidak sedikit, namun berkat motivasi dan semangat yang kuat dari penulis serta 

adanya bimbingan  masukan, arahan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak 

sehingga skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis 

menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Upik 

Yelianti, M.S selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibu Dra. Hj. Muswita, M.Si selaku 

Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan ilmu, bimbingan, saran, dan dukungan 

dalam menyelesaikan penyusunan skripsi. Kepada Ibu Retni S. Budiarti, S.Pd., M.Si 

selaku Penguji I, Ibu Dra. Hj. Harlis, M.Si selaku Penguji II dan ibu Mia Aina, S.Pd., 

M.Pd selaku Penguji III yang telah banyak memberikan saran yang sangat bermanfaat 



 
 

 
 

untuk penyempurnaan skripsi ini. Kepada ibu Dra. Pinta Murni, M.Si selaku 

Validator Materi, dan Bapak M. Erick Sanjaya, S.Pd., M.Pd selaku Validator Media 

yang telah banyak memberi saran dan masukan dalam menyelesaikan penyusunan 

skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr.rer. nat. Asrial, M.Si sebagai Dekan FKIP Universitas Jambi. 

2. Ibu Dra. Hj. Sofnidar, M.Si sebagai Ketua Jurusan PMIPA.  

3. Ibu Retni S. Budiarti, S.Pd.,M.Si sebagai Ketua Program Studi Pendidikan 

Biologi Universitas Jambi. 

4. Bapak Ir. Bambang Hariyadi M.Si., Ph.D. selaku Pembimbing Akademik 

(PA) yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan. 

5. Bapak dan Ibu khususnya dosen Program Studi Pendidikan Biologi yang 

telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis 

selama perkuliahan. 

6. Teristimewa untuk yang tercinta Ayahanda Lukman dan Ibunda Khadijah 

terimakasih yang tiada terkira atas curahan doa, cinta, kasih sayang, serta 

dukungan moril maupun materil. Kakak dan adik serta keluarga besar yang 

selalu memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan 

perkuliahan ini. 

7. Sahabat dan teman-teman seperjuangan Biologi Reguler Mandiri 2013, 

terimakasih untuk kebersamaannya selama ini yang saling memberikan 

semangat satu sama lain untuk mencapai kesuksesan bersama.  



 
 

 
 

 Semoga Allah  SWT memberikan balasan semua kebaikan yang telah mereka 

berikan kepada penulis. Penulis menyadari skripsi ini belum sempurna baik dari segi 

penyajian maupun konten yang ada didalamnya. Oleh karena itu dengan senang hati 

penulis menerima kritik dan saran bersifat membangun yang senantiasa penulis 

harapkan demi kesempurnaan Skripsi ini. 

Jambi,                          2018 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR ISI 

Halaman  

HALAMAN JUDUL ........................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..............................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................  iii 

PERNYATAAN ...............................................................................  iv 

ABSTRAK ........................................................................................  v 

KATA PENGANTAR ......................................................................  vi 

DAFTAR ISI  ...................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ............................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  .......................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ....................................................................  xiii 

 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah ..................................................  1 

1.2  Rumusan Masalah  ...........................................................  4 

1.3  Tujuan Penelitian  ............................................................  5 

1.4  Batasan Masalah ..............................................................  5 

1.5  Spesifikasi Produk  ..........................................................  6 

1.6  Pentingnya Penelitian Pengembangan  .............................  6 

1.7  Definisi Operasional  .......................................................  7 

 

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Teori Belajar  ...................................................................  8 

2.2 MediaPembelajaran  ........................................................  13 

2.3 Media Interaktif  ..............................................................  21 

2.4 3D Flifpage Propessional  ...............................................  22 

2.5 Tinjauan Materi Pertumbuhan dan Perkembangan ...........  30 

2.6 Hasil Penelitian Relevan ..................................................  35 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1   Model Pengembangan  .....................................................  37 

3.2   Prosedur Pengembangan  .................................................  38 

3.3  Uji Coba Produk ..............................................................  46 

3.4  Jenis Data ........................................................................  47 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1  Hasil pengembangan ........................................................  55 

4.2  Analisis Data ...................................................................  72 

 

 



 
 

 
 

BAB V PENUTUP 

4.1 Kesimpulan .......................................................................  77 

4.2 Saran ................................................................................  77 

 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................  79 

LAMPIRAN................................................................................ ........  81 

RIWAYAT HIDUP ..........................................................................  98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel                         Halaman 

3.1  Kisi-kisi Istrumen Lembar Validasi Ahli Materi ................................               48 

3.2  Kisi-Kisi Instrumen Lembar Validasi Ahli Media..............................  49 

3.3  Kisi-Kisi Instrumen  Angket Respon Mahasiswa.................... ............  50 

3.4  Bobot penilaian untuk setiap alternatif respon ...................................  51 

3.5  Rentang nilai validasi materi................................................. ..............  52 

3.6  Rentang nilai validasi media................................................. ..............  52 

 

3.7  Rentang nilai validasi ujicoba kelompok kecil ...................................  53 

 

3.8  Skala penilaian produk secara keseluruhan dan katagori validasi & 

       ujicoba produk ..................................................................................  54 

 

4.1  Hasil validasi pertama ahli materi ......................................................  61 

 

4.2  Hasil validasi kedua ahli materi .........................................................              62 

 

4.3  Hasil validasi pertama ahli media ......................................................   63 

 

4.4  Hasil validasi kedua ahli media..........................................................  64 

 

4.5  Hasil validasi ketiga ahli media .........................................................  65 

 

4.6  Sebelum revisi dan hasil setelah revisi dari lembar validasi ahli 

materi................................................................................................  66 

 

4.7  Hasil revisi pertama dan kedua dari lembar validasi ahli media .........  67 

 

4.8  Hasil ujicoba kelompok kecil ............................................................  70 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar                       Halaman 

2.1 Tool Bar 3D PageFlip Professional ............................................  24 

2.2 Tool Bar Color ...........................................................................  25 

2.3 Panoramic ...................................................................................  25 

2.4 Logo Setting ................................................................................  25 

2.5 Background Sound ......................................................................  26 

2.6 Background Config .....................................................................  26 

2.7 Background Image............................................................. ...........  26 

2.8 Tampilan Awal 3D Pageflip Professional ...................................  27 

2.9 Tahap Pengoperasian ..................................................................  27 

2.10 Tampilan Create New .................................................................  28 

2.11 Tampilan Import File ..................................................................  28 

2.12 Proses Mengimport File ..............................................................  29 

2.13 Langkah Mempublish .................................................................  29 

3.1    Model Pengembangan ADDIE ....................................................  38 

3.2    Desain Flowchart ........................................................................  41 

3.3 Story board halaman Cover.........................................................  42 

3.4 Story board halaman materi ........................................................  42 

3.5  Story board halaman Profil .........................................................  43 

3.6  Story board halaman Akhir .........................................................  43 

3.7 Tahapan ADDIE .........................................................................  46 

3.8 Skala penilaian produk secara keseluruhan dan katagori 

  validasi & ujicoba produk ..........................................................  54 

 

4.1  Halaman Cover ...........................................................................  58 

4.2 Halaman Pembuka ......................................................................  59 

43      Halaman Daftar pustaka .............................................................  59 



 
 

 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran                      Halaman 

1. Angket Ahli Materi ..............................................................................  81 

2. Angket Ahli Media ..............................................................................  85 

3. Angket Respon Mahasiswa ..................................................................  91 

4. Surat Izin Penelitian .............................................................................  95 

5. Dokumentasi Penelitian........................................................................  96 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Di era abad 21, ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak menunjukan 

kemajuan yang sangat luar biasa. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  

telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap dunia pendidikan. Peran ilmu 

pengetahuan dan teknologi sangat berarti bagi lembaga pendidikan dalam menunjang 

proses pembelajaran, karena dengan penggunaan teknologi ini dapat membuat proses 

pembelajaran menjadi efektif dan efisien, terutama dalam aktivitas pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses 

penyampaian pesan, dimana pesan tersebut disampaikan oleh sumber pesan yaitu 

dosen kepada penerima pesan yaitu mahasiswa. Saat proses pembelajaran, pesan yang 

disampaikan adalah materi pembelajaran yang sebelumnya telah ditetapkan. Materi 

pembelajaran ini telah disusun sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran 

tercapai.  

Penyampaian pesan atau informasi pembelajaran dapat diterima dengan baik 

oleh mahasiswa dan tujuan pembelajaran akan tercapai jika seorang pendidik (dosen) 

bisa menggunakan media pembelajaran. Asyhar (2010: 3) menyatakan media 

pembelajaran sebagai suatu perantara penyampaian pesan atau informasi dari sumber 

(dosen) kepada penerima (mahasiswa) supaya terjadi proses pembelajaran. Dengan 



 
 

 
 

adanya media, seorang dosen dapat menciptakan kegiatan belajar mengajar yang 

menyenangkan dan inovatif di dalam kelas, dosen dapat meningkatkan potensi serta 

aktivitas belajar mahasiswa, hal ini merupakan tugas yang sangat penting bagi 

seorang dosen sebagai penggerak berjalannya proses pembelajaran, karena dalam 

pembelajaran tugas utama seorang dosen adalah mengajar, mendidik serta melatih 

mahasiswa dalam mencapai kecerdasan kognitif, afektif serta psikomotorik yang 

optimal sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, peran media 

tidak hanya sebagai alat bantu menyampaikan pesan dosen kepada mahasiswa saja 

akan tetapi media pembelajaran diharapkan mampu menarik minat mahasiswa untuk 

mau memahami lebih jauh tentang isi materi yang disampaikan oleh dosen. 

Salah satu media pembelajaran yang dapat diterapkan dalam proses 

pembelajaran yaitu 3D Pageflip Professional. 3D Pageflip Professional merupakan 

software aplikasi yang digunakan untuk membuat E-Book, Majalah digital, E-Paper 

dan lain-lain. 3D Pageflip Professional merupakan jenis perangkat lunak profesi 

halaman flip untuk mengkonversi file PDF ke halaman-balik publikasi digital. Tiap 

halaman PDF yang di hasilkan bisa di flip (bolak-balik) seperti buku yang 

sesungguhnya. Dengan software 3D Pageflip Professional dapat di tambahkan video, 

gambar, audio, hyperlink dan objek multimedia. Penggunaan software 3D Pageflip 

Professional sangat mudah bagi siapa saja untuk membuat Flash 3D yang realistis 

membalik halaman buku tanpa keterampilan pemrograman. 

Beberapa penelitian tentang pengembangan media menggunakan 3D Pageflip 

Professional telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016: 103) yang 



 
 

 
 

mengembangan bahan ajar sel elektrokimia berbasis masalah menggunakan 3D 

Pageflip Professional. Dari hasil penelitian ini, diperoleh respon siswa terhadap 

bahan ajar multimedia sel elektrokimia menggunakan 3D Pageflip Professional yaitu 

skor 61 “baik” dengan persentase 81,46 % yang menyatakan bahwa siswa 

memberikan respon positif terhadap produk bahan ajar yang dikembangkan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2016: 198) yang mengembangan bahan 

ajar digital berbasis 3D Pageflip Professional untuk pembelajaran laju reaksi pada 

kelas XI. Hasil penelitian ini memperoleh skor nilai 89,24 % kualifikasi produk dari 

respon siswa dengan kategori sangat baik. Selain itu, tanggapan dari guru mata 

pelajaran kimia terhadap bahan ajar digital berbasis 3D Pageflip Professional pada 

materi laju reaksi yang ditampilkan sangat baik yaitu dengan persentase 94,67 %. 

Sehingga produk yang dikembangkan dapat dikategorikan sangat baik dan memenuhi 

kebutuhan siswa serta layak untuk digunakan.  

Berdasarkan hasil observasi dengan wawancara terhadap dosen pengampu 

mata kuliah Fisiologi Tumbuhan di Program Studi Pendidikan Biologi FKIP 

Universitas Jambi, menyatakan bahwa materi-materi yang di rasa sulit untuk 

dipahami oleh mahasiswa antara lain yaitu Fotosintesis, Penyerapan unsur hara, dan 

Pertumbuhan dan Perkembangan, hal ini terlihat dari rendahnya hasil belajar yang 

diperoleh mahasiswa dengan rata-rata <60.  

Salah satu topik pembahasan yang dirasa sulit dalam mata kuliah Fisiologi 

Tumbuhan adalah Pertumbuhan dan Perkembangan. Materi tersebut belum ada yang 



 
 

 
 

menggunakan media pembelajaran Interaktif dengan software 3D Pageflip 

Professional yang diharapkan dapat menjelaskan materi yang sulit seperti 

Pertumbuhan dan Perkembangan. Oleh karena itu digunakan 3D Pageflip 

Professional karena memiliki kelebihan dalam penyajian yang dapat menampilkan 

suatu tampilan dalam bentuk 3D dan mempunyai desaint menarik yang dapat di flip 

(bolak-balik) seperti buku yang sesungguhnya. Hal ini diharapkan mampu menarik 

minat belajar mahasiswa dalam memahami materi Pertumbuhan dan Perkembangan. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka perlu 

dilakukan penelitian pengembangan dengan judul: “Pengembangan Media 

Pembelajaran Interaktif Menggunakan 3D Pageflip Professional Materi 

Pertumbuhan dan Perkembangan untuk Mahasiswa Pendidikan Biologi”. 

1.2     Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka didapatkan 

rumusan masalah dalam penilitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan media pembelajaran interaktif menggunakan 3D 

Pageflip Professional materi Pertumbuhan dan Perkembangan untuk 

Mahasiswa Pendidikan Biologi? 

2. Bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif menggunakan 3D 

Pageflip Professional materi Pertumbuhan dan Perkembangan untuk 

Mahasiswa Pendidikan Biologi? 



 
 

 
 

3. Bagaimana respon mahasiswa terhadap media pembelajaran menggunakan 3D 

Pageflip Professional materi Pertumbuhan dan Perkembangan untuk 

Mahasiswa Pendidikan Biologi? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengembangkan media pembelajaran iteraktif menggunakan 3D Pageflip 

Professional materi Pertumbuhan dan Perkembangan untuk Mahasiswa 

Pendidikan Biologi. 

2. Mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif menggunakan 3D 

Pageflip Professional materi Pertumbuhan dan Perkembangan untuk 

Mahasiswa Pendidikan Biologi. 

3. Mengetahui respon mahasiswa terhadap media pembelajaran interaktif 

menggunakan 3D Pageflip Professional untuk Mahasiswa Pendidikan 

Biologi. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Materi pembelajaran yang dibahas adalah Pertumbuhan dan Perkembangan. 

2. Media pembelajaran interaktif yang dibuat berisi teks, gambar, animasi, vidio, 

musik pengiring dan dilakukan menggunakan ujicoba kelompok kecil. 

3. Software yang digunakan adalah 3D Pageflip Professional. 

 

 



 
 

 
 

1.5     Spesifikasi Produk 

 Spesifikasi produk media dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk yang dikembangkan menggunakan Software 3D Pageflip 

Professional. 

2. Materi Pertumbuhan dan Perkembangan. 

3. Jenis huruf yang digunakan adalah Bradley Hand ITC, Comic sans MS dan 

Times New Roman. 

4. Ukuran huruf yang digunakan adalah 12, 24, 26, 28 dan 30. 

5. Warna huruf yang digunakan adalah biru, hijau, hitam dan putih. 

6. Produk yang dihasilkan dilengkapi dengan video, gambar, audio, animasi dan 

lain-lain. 

1.6     Pentingnya Penelitian Pengembangan 

 Pentingnya penelitian pengembangan dari penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan 3D Pageflip 

Professional dapat membantu mahasiswa Pendidikan Biologi dalam 

mempelajari Fisiologi Tumbuhan. 

2. Pengembangan media pembelajaran interaktif menggunakan 3D Pageflip 

Professional juga dapat menambah motivasi dan kreativitas mahasiswa dalam 

proses pembelajaran Fisiologi Tumbuhan. 

 

 

 



 
 

 
 

1.7     Definisi Operasional 

 Beberapa defenisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

1. Media pembelajaran adalah suatu perantara penyampaian pesan atau informasi 

dari sumber (dosen) kepada penerima (mahasiswa) supaya terjadi proses 

pembelajaran.  

2. 3D Pageflip Professional adalah aplikasi flash flipbook yang dapat digunakan 

untuk mengubah file PDF, Word, Power Point, dan Excel ke bentuk flipbooks 

dengan efek 3 Dimensi. 

3. Pertumbuhan adalah suatu proses pertambahan ukuran dan volume serta 

jumlah sel secara irreversible, yaitu tidak dapat kembali ke bentuk semula 

sedangkan Perkembangan didefinisikan sebagai suatu perubahan teratur dan 

berkembang, seringkali menuju suatu keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur 

atau lebih kompleks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil   penelitian   media pembelajaran  interaktif  menggunakan  

3D Pageflip Professional  materi Pertumbuhan dan Pekembangan untuk mahasiswa 

Pendidikan Biologi di Universitas Jambi, dapat  ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan media pembelajaran unteraktif ini dilaksanakan dengan 

menggunakan model pengembangan ADDIE yang terdiri atas lima 

tahapan, yaitu Analisis (Analysis), Desain (Design), Pengembangan 

(Development), Pelaksanaan (Implementation), dan Evaluasi (Evaluation). 

2. Berdasarkan hasil ujicoba kelompok kecil diketahui respon mahasiswa  

FKIP Biologi semester VI di Universitas Jambi terhadap media 

pembelajaran  interaktif didapat skor keseluruhan yaitu sebesar “432” 

(85.71%) dengan kategori “sangat baik” yang menyatakan bahwa 

mahasiswa memberikan respon yang sangat positif terhadap media 

pembelajaran  interaktif yang dikembangkan. 

5.2 Saran 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan, sehingga perlu dilakukan 

tindak lanjut untuk memperoleh media pembelajaran interatif yang baik dan 

berkualitas. Oleh karena  itu, peneliti menyarankan : 

1. Media pembelajaran interaktif pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan 

dapat   digunakan oleh mahasiswa melalui bimbingan dosen pada saat proses 



 
 

 
 

pembelajaran berlangsung agar kegiatan pembelajaran lebih terstruktur.  

Media pembelajaran ini juga dapat digunakan oleh mahasiswa secara mandiri 

dirumah. 

2. Media pembelajaran interaktif pada materi Pertumbuhan dan Perkembangan 

dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain sampai tahap ujicoba 

kelompok besar agar dapat dilihat keefektifannya dalam pembelajaran.  

3. Media pembelajaran interaktif pada  materi Pertumbuhan dan Perkembangan 

dapat  mengalami pengembangan   pada bagian yang dianggap perlu adanya 

penyempurnaan seperti penambahan gambar dan video yang mendukung 

pembelajaran menjadi lebih menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


