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1. Buka halaman https://www.flipbuilder.com/ dan klik download seperti tampilan berikut. 

 

 

2. Setelah aplikasi Flip PDF Professional berhasil di download, lakukan proses instalasi. 

3. Apabila Flip PDF Professional berhasil terinstal, pembuatan ebook dapat dilakukan. 

4. Buka program Flip PDF Profesional dan pilih ‘New Project’ seperti berikut. 

 

 

5. Pilih versi HTML 5 dan klik ‘OK’ 

klik 

klik 

https://www.flipbuilder.com/


 

 

6. Pilih file yang akan dibuat ebook di lokasi penyimpanan. File yang akan dibuat ebook harus 

sudah bertipe pdf. 

 

 

7. Setelah berhasil di import akan muncul tampilan berikut. 

2. Klik browse 
untuk 
memilih file 

1. Pilih page 
quality & size 

3. klik 
‘import’ 



 

 

8. Apabila menghendaki background yang lain, masuk ke ‘design settings’ dan klik tanda 

panah template pada tulisan H5 metro dan pilih template sesuai yang dikehendaki seperti 

berikut. 

 

1. Klik 
template 



 

 

9. Apabila template berhasil diganti maka akan muncul tampilan seperti berikut. Contoh 

template yang dipilih adalah H5 dear – wood. 

 

 

10. Langkah selanjutnya adalah menyisipkan audio dan video pada lembar isi modul yang 

dibuat. Adapun langkahnya yaitu klik menu ‘edit pages’ seperti  berikut. 

 

 

2. pilih template yang 
dikehendaki 

3. klik 

Klik edit pages 



11. Setelah edit page di klik maka akan muncul tampilan flip page editor berikut. 

 

 

12. Pada halaman edit pages, kita dapat menambahkan video. Video yang ditambahkan dapat 

berupa video offline dan online. Sebelum menambahkan video, arahkan tampilan pada 

halaman yang hendak ditambahkan video. 

13. Cara menambahkan video offline yaitu dengan klik movie seperti tampilan berikut. 

  

14. Pilih tipe tampilan movie, misal tipe 2 seperti berikut 

 

 

15. Setelah tipe dipilih, arahkan kursor untuk membentuk kotak persegi panjang di halaman 

yang dipilih sebagai tempat video seperti berikut. 

Klik movie 

Klik tipe tampilan 
movie 



 

 

16. Setelah tempat video dibuat, klik ‘select video file’ pada pojok kanan atas seperti berikut. 

 

 

Video yang bisa dijalankan pada flipbook bertipe mp4. Untuk menampilkan video yang 

dikehendaki pilih local file. 

 

1. Klik select 
video file 



 

17. Setelah selesai memilih file video, klik ‘start playing’ di pojok kanan atas sebagai berikut. 

 

 

Apabila start playing di klik maka tampilan video akan tampak seperti berikut. 

2. klik local file 

3. klik OK 

Klik ‘start 
playing’ 



 

18. Untuk menambahkan video secara online, klik menu ‘Youtube’ seperti berikut. 

 

 

Setelah Youtube diklik, arahkan kursor untuk membentuk kotak persegi panjang di 

halaman yang dipilih sebagai tempat video seperti berikut. 

 

 

Klik Youtube 



19. Untuk menambahkan video dari youtube, buka halaman youtube yang dikehendaki 

kemudian copy pastekan id video youtube ke video id. Adapun langkahnya dapat dilihat 

pada tampilan berikut. 

 

 

Tulisan yang dilingkari pada link youtube tersebut adalah video ID yang dimaksud. Copy 

kan ID tersebut ke dalam video ID di pojok kanan atas flip page editor seperti berikut. 



 

20. Apabila sudah di ID video sudah diisi maka klik save di pojok kanan atas seperti berikut. 

 

21. Setelah pembuatan video selesai, pada halaman ebook juga dapat ditambahkan link, audio, 

gambar, dan lain sebagainya. 

22. Ada sebagian siswa yang menyukai metode belajar sambil mendengarkan lagu atau musik. 

Oleh karena itu, pada halaman ebook yang dibuat dapat ditambahkan audio. Adapun 

caranya dapat dilihat pada gambar berikut. 

Klik audio 

 

Pastekan ID video youtube 
di sini 

Klik save 

Klik audio 



Pilih tipe tampilan audio yang dikehendaki 

 

Setelah tipe tampilan audio diklik, arahkan kursor untuk membentuk kotak persegi panjang 

di halaman yang dipilih sebagai tempat audio seperti berikut. 

 

 

Setelah tempat audio dibuat, pilih file audio yang dikehendaki pada menu ‘select audio file’ 

di pojok kanan atas seperti berikut. 

Pilih salah 
satu tipe 
tampilan 
audio 



 

 

 

 

 

 

1. Klik select 
audio 

2. klik add 
sounds 

3. Klik local file untuk 
mencari file audio yang 
dikehendaki 

3. klik OK 



 

 

23. Untuk mencoba audio yang telah diunggah pilih ‘play audio file’ seperti berikut. 

 

Apabila audio berhasil diunggah maka akan muncul suara musik atau lagu yang telah 

dipilih. 

24. Selain video dan audio, animasi juga dapat ditambahkan dalam halaman emodul. Animasi 

dapat membantu siswa lebih memahami materi yang diberikan. Adapun cara 

pembuatannya seperti langkah sebelumnya. 

25. Klik edit pages, pilih flash seperti berikut. 

 

 

Klik OK 

Klik play 
audio 

Klik Flash 



26. Setelah Flash diklik, arahkan kursor untuk membentuk kotak persegi panjang di halaman 

yang dipilih sebagai tempat tampilan animasi seperti berikut. 

 

 

27. Pilih animasi yang hendak ditampilkan melalui menu ‘select a swf’ di pojok kanan atas 

halaman edit pages seperti berikut. 

 

 

Setelah itu akan muncul tampilan selection form. 

Klik select a swf 



 

 

28. Apabila file animasi telah selesai diunggah maka tampilan halaman menjadi seperti berikut. 

 

 

29. Setelah selesai melakukan penambahan animasi di halaman edit pages, klik ‘save & exit’ di 

pojok kanan paling atas. 

 

 

Penambahan media berupa video, audio, dan animasi telah selesai dilakukan. 

30. Untuk memudahkan pembaca dalam mencari materi yang dikehendaki, perlu dibuat daftar 

isi. Caranya dengan masuk menu ‘table of contents’. 

1. Klik local file untuk mencari file 
animasi yang dikehendaki 

2. klik ok jika file telah 
selesai dipilih 

Klik save & exit 



 

 

 

31. Setelah ‘Add’ di klik akan muncul tampilan berikut. 

 

32. Setelah disimpan (kllik centang hijau) maka tampilan table of contents seperti berikut. 

 

1. Klik table of contents 

2. klik Add 

1. Tambahkan judul di 
kolom ‘title ‘& halaman 
di kolom ‘page’ 

2. klik centang hijau 
untuk menyimpan daftar 
isi 

Untitled berubah 
menjadi ‘Judul’ 



33. Pengaturan halaman yang lain dapat dilakukan langkah yang sama seperti pembuatan 

halaman judul. Apabila pembuatan daftar isi telah selesai dilakukan maka tampilan table of 

content tampak seperti berikut. 

 

 

34. Pembuatan e-modul telah selesai dilakukan. Langkah selanjutnya adalah mem-publish e-

modul tersebut. Caranya yaitu klik publish seperti berikut. 

 

 

Setelah publish di klik maka akan muncul tampilan berikut. 

Klik Publish 



 

 

 

 

1. Judul dapat diubah 
atau tetap 

Klik convert 

Klik preview on 
browser 



 

 

Publish e-modul telah selesai dilakukan. 

 

 


