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ABSTRAK

Kurangnya bahan ajar inovatif yang digunakan guru dalam proses pembelajaran,
mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam menemukan konsep materi. Hal ini bisa
dilihat dari hasil belajar siswa kelas VII SMP Negeri 14 Kota Jambi yang berada di bawah
kriteria ketuntasan minimum. Guru diharapkan dapat menyajikan bahan ajar yang inovatif
sehingga siswa dapat mudah memahami konsep materi. Penelitian bertujuan menghasilkan
produk berupa bahan ajar berbasis Mind Map pada materi invertebrata dan mengetahui respon
siswa terhadap bahan ajar berbasis Mind Map pada materi Invertebrata. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan Research and
Development (R & D) yang meliputi potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk,
validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba, serta pemakaian. Produk
pengembangan yang dihasilkan divalidasi oleh ahli media dan ahli materi, sebelum diuji
cobakan kepada responden kelompok kecil dan besar, serta guru IPA di SMP Negeri 14 Kota
Jambi validasi media, dilakukan tiga tahap dengan skor akhir 86% dengan kategori sangat baik.
Validasi  materi dilakukan sebanyak tiga tahap dengan skor akhir 73,3% termasuk kategori
baik. Ujicoba produk dilaksanakan di SMPN 14 Kota Jambi dengan hasil kelompok kecil
memperoleh skor 85,3% (sangat baik) dan kelompok besar memperoleh skor 85,8% (sangat
baik). Adapun respon guru IPA memperoleh skor 83,6% (sangat baik). Secara keseluruhan
bahan ajar yang dikembangkan termasuk dalam kategori sangat baik, menarik dan layak
digunakan dalam proses pembelajaran, serta membantu siswa dalam memahami materi
invertebrata.
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ABSTRACT

Lacking of innovative teaching material used by teacher in learning process cause student get
uncomprehend in finding material concept. It showed by student learning value of grade VII
Junior High School 14 Jambi city who are under minimum criterium of completess. Teacher
are expected can give an innovative teaching material so student can understand the material
concept more easy. So this research was done with purpose to make teaching material product
as Mind Map in invertebrate material and knowing student responses of teaching material as
Mind Map in invertebrate material. The method that was used in this research was Research
and Development (R & D) model such as problem and potential, data collection, product
design, design validation, design revision, product trial, product trial revision, and using trial.
This development product validated by material and media validators. Before tested to small
and large group of students and also the science teacher at Junior High School 14 Jambi City,
media validation was done three times with 86% as very good final score. Material validation
was done three times with 73% good final score. Product trial at Junior Hight School 14 Jambi
City with small group results as 85,3% (very good) and large group as 85,8% (very good). For
science teaches response got 83,6% (very good). The learning materials that has developed are
included in very good category, interesting and worth to use in learning process, and also help
students in understanding invertebrate material.
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PENDAHULUAN
Kemajuan teknologi di era globalisasi

mengharuskan sumber daya manusia
memiliki mutu yang baik agar mampu
bersaing secara global. Salah satunya adalah
mutu pendidikan yang dapat ditingkatkan
melalui proses pembelajaran. Menurut Anita
(2008:8), peningkatan mutu pendidikan
sangat diperlukan. Tantangan kemajuan
teknologi dan arus globalisasi menuntut para
pendidik untuk dapat menghasilkan siswa
sebagai sumber daya manusia yang memiliki
pengetahuan tinggi dan keterampilan agar
mampu menjawab tantangan tersebut.

Menurut Gardner (1999) dalam Wena
(2011:67), Biologi merupakan bagian dari
mata pelajaran Sains, yang menuntut
kompetensi belajar pada ranah tingkat tinggi
yang komperehensif. Pada kenyataannya
siswa cenderung menghafal daripada
memahami, padahal pemahaman merupakan
modal dasar bagi penguasaan materi
sehingga pembelajaran tidak efektif.

Pembelajaran yang efektif adalah
pembelajaran yang mampu membawa siswa
mencapai tujuan pembelajaran atau
kompetensi yang diharapkan. Pemilihan
bahan ajar merupakan salah satu faktor
penting dalam tercapainya tujuan
pembelajaran, hal ini seperti pendapat
Aunurrahman (2013:79) yang menyatakan
untuk terwujudnya iklim dan proses
pembelajaran yang kondusif perlu didukung
oleh berbagai faktor, baik berkenaan dengan
kemampuan guru, contohnya di dalam
memilih bahan ajar, sarana dan fasilitas
pendukung serta yang tidak kalah pentingnya
kesiapan dan motivasi siswa untuk belajar
dan mencapai hasil belajar yang optimal.

Berdasarkan hasil observasi penulis
di SMP Negeri 14 Kota Jambi pada tahun
2015, sebagian besar guru masih
menggunakan materi belajar yang berasal
dari buku cetak yang ada, sehingga belum
ada inovasi dalam pembelajaran yang
berlangsung. Peserta didik juga mengalami
kesulitan dalam menemukan konsep materi
itu sendiri.

Salah satu upaya yang akan dilakukan
dalam menyelesaikan masalah ini adalah
dengan melakukan penyediaan dan
penggunaan bahan ajar yang memberi
kesempatan siswa untuk aktif membangun
pemahamannya sendiri. Pemilihan strategi
mind map dalam mengembangkan materi ajar
ini merupakan salah satu strategi yang dapat
memperbaiki kekurangan yang terdapat pada
materi ajar yang dipakai di sekolah pada saat
ini, karena strategi ini dapat mengemukakan
pendapat secara bebas, catatan lebih padat
dan jelas, catatan lebih terfokus pada inti
materi, membantu otak untuk mengatur dan
mengingat. Hal ini sependapat dengan Buzan
dalam Ramadhani dkk (2012:31) yang
menyatakan Mind Map dapat mengaktifkan
seluruh otak, memungkinkan kita berfokus
pada pokok bahasan, membantu
menunjukkan hubungan antara bagian-bagian
informasi yang terpisah,memberi gambaran
yang jelas pada keseluruhan, memungkinkan
kita mengelompokkan konsep, membantu
kita membandingkannya, dan mensyaratkan
kita untuk memusatkan perhatian pada pokok
bahasan.

Materi Invertebrata merupakan salah
satu materi yang cukup kompleks,
sementara guru hanya memiliki waktu
pertemuan yang terbatas dalam proses
pembelajaran maka dari itu penulis memilih
materi Invertebrata agar siswa dapat
memahami konsep dari Invertebrata itu
sendiri yang disajikan dalam bentuk yang
menarik dan kreatif. Penggunaan Mind Map
pada materi pelajaran Invertebrata akan
membantu siswa dalam mengingat materi
pelajaran serta membantu siswa dalam
menemukan konsep dari materi itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut maka
perlu dilakukan penelitian yang berjudul
“Pengembangan Bahan Ajar Berbasis
Mind Map Pada Materi Invertebrata
Untuk SMP Kelas VII”.
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METODE PENGEMBANGAN
Model Pengembangan

Penelitian ini menggunakan metode
penelitian dan pengembangan, atau lebih
dikenal dengan Research & Development (R
& D). Menurut Sugiyono (2013:409)
langkah-langkah dalam penelitian dan
pengembangan dapat ditunjukkan oleh
gambar berikut :

Prosedur Pengembangan
1. Potensi dan Masalah

Pada tahap ini, kegiatan yang akan
dilakukan adalah melakukan analisis
kebutuhan melalui survei lapangan. Dalam
hal ini, peneliti melakukan survei lapangan
terhadap masalah proses pembelajaran dan
bahan ajar yang terdapat disekolah menengah
pertama.

a. Potensi
Hasil obsevasi di SMP Negeri 14
Kota Jambi menunjukkan fakta masih
banyak guru yang hanya
menggunakan buku cetak yang ada
sehingga belum ada inovasi dalam
pembelajaran.

b. Masalah
Berdasarkan wawancara dari
beberapa siswa menunjukkan bahwa
materi yang dipelajari didapat hanya
dari buku paket dan dari penjelasan
guru. Sehingga siswa enggan
mengulang kembali materi pelajaran
yang telah ditulisnya, dengan alasan
banyak sekali yang akan dibaca
sehingga banyak menyita waktu
mereka.

2. Pengumpulan Data
Setelah potensi dan masalah dapat

ditunjukkan secara faktual dan nyata, maka
selanjutnya dilakukan pengumpulan berbagai

data untuk perencanaan produk. Data yang
dikumpulkan dilihat dari kompetensi yang
dimiliki siswa sebagai dasar dalam
pengembangan bahan ajar yang akan dibuat
yang dilakukan dengan wawancara guru dan
siswa di sekolah.
3. Desain Produk

Pada tahap ini peneliti mendesain Bahan
ajar berbasis Mind Map. Menurut Prastowo
(2011:49) langkah – langkah dalam membuat
bahan ajar  berbasis Mind Map pada materi
Invertebrata adalah sebagai berikut :
a. Analisis Kurikulum
b. Menyusun Peta Kebutuhan Bahan Ajar
c. Struktur Bahan Ajar meliputi,

menentukan judul, petunjuk pelajaran,
kompetensi dasar atau materi pokok,
informasi pendukung serta latihan.

4. Validasi Desain
Validasi desain adalah proses untuk

menilai apakah produk yang telah dirancang
layak atau tidak untuk digunakan. Validasi
dilakukan oleh beberapa pakar atau ahli yang
sudah berpengalaman. Setiap pakar akan
diminta menilai produk tersebut, agar
diketahui kelemahan dan kelebihan dari
produk ini.
5. Revisi Desain

Setelah desain produk selesai divalidasi
oleh validator dan diketahui kelemahannya,
maka selanjutnya perlu dilakukan perbaikan
sesuai saran dari validator dan diharapkan
dapat menghilangkan kelemahan dari materi
ajar tersebut. Setelah dilakukan revisi pada
produk maka selanjutnya desain produk
diajukan kembali kepada validator untuk
memeriksa kembali pada poin – poin yang
menjadi kelemahan, agar materi ajar tersebut
menjadi lebih baik.
6. Ujicoba Produk

Setelah melakukan revisi dari desain
produk, maka langkah selanjutnya penelitian
dan pengembangan adalah melakukan uji
coba produk. Tujuan uji coba ini adalah
untuk mengetahui apakah materi ajar perlu
direvisi atau tidak.

Dalam penelitian ini penulis
menggunakan pendapat Setyosari (2010:225)
yaitu melakukan ujicoba kelompok kecil
melibatkan 6 siswa dan kelompok besar
melibatkan 30 siswa serta ujicoba respon

Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
data Desain Produk

Uji Coba
ProdukRevisi ProdukUji Coba

Pemakaian

Revisi Produk Produksi
Massal

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research
and  Development (R & D) (Sugiyono, 2013:409)
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Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research
and  Development (R & D) (Sugiyono, 2013:409)
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guru melibatkan 4 guru IPA di SMPN 14
Kota Jambi. Setelah dilakukan uji coba,
subjek akan diberi angket penilaian, dan
hasilnya akan dikumpulkan untuk
memperbaiki produk.
a. Jenis Data

Pada penelitian pengembangan ini
menggunakan 2 jenis data yaitu
kuantitatif dan kualitatif.
- Data kuantitatif diperoleh dari skor

penilaian pengisian angket oleh
validator materi dan validator media
serta responden

- Data kualitatif diperoleh dari lembar
validasi berupa saran perbaikan,
tanggapan dan komentar ahli materi
dan ahli media pada tahap revisi
produk, serta saran, komentar dan
tanggapan pada saat ujicoba kepada
responden terhadap bahan ajar yang
dikembangkan.

b. Analisis Skala Angket
Data yang diperoleh dalam penelitian

ini berupa data kuantitatif dan kualitatif.
Data kualitatif adalah berupa saran pada
angket validasi dan angket ujicoba
produk untuk melihat efektivitas produk.
Data kuantitatif diperoleh dari
perhitungan skor yang kemudian
dijadikan indikator sebagai titik tolak
untuk menyusun atau  perbaikan media.
Untuk keperluan analisis kuantitatif,
maka jawaban dari tim ahli dan
responden dapat diberi skor, yaitu:
1 = sangat tidak baik
2 = tidak baik
3 = sedang
5 = baik
5 = sangat baik
Angket penilaian uji coba produk
dihitung dengan rumus:
c.

(Riduwan, 2011:41)

7. Revisi Produk
Apabila produk yang telah dihasilkan

yaitu bahan ajar telah divalidasi oleh dua
validator dan diuji cobakan kepada siswa
dalam beberapa waktu ternyata masih
memiliki beberapa  kelemahan dan butuh
penyempurnaan sebelum diterapkan, maka
bahan ajar yang telah dikembangkan harus
direvisi berdasarkan saran dari validator dan
hasil dari uji coba.
8. Ujicoba Produk

Setelah pengujian produk dan direvisi,
maka produk berupa bahan ajar berbasis
Mind map pada materi Invertebrata
diterapkan pada kelas sesungguhnya. Peneliti
melakukan uji coba pemakaian pada satu
kelas di kelas VII SMPN 14 Kota Jambi. Uji
coba pemakaian dilakukan pada materi
Invertebrata.
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validator dan diuji cobakan kepada siswa
dalam beberapa waktu ternyata masih
memiliki beberapa  kelemahan dan butuh
penyempurnaan sebelum diterapkan, maka
bahan ajar yang telah dikembangkan harus
direvisi berdasarkan saran dari validator dan
hasil dari uji coba.
8. Ujicoba Produk

Setelah pengujian produk dan direvisi,
maka produk berupa bahan ajar berbasis
Mind map pada materi Invertebrata
diterapkan pada kelas sesungguhnya. Peneliti
melakukan uji coba pemakaian pada satu
kelas di kelas VII SMPN 14 Kota Jambi. Uji
coba pemakaian dilakukan pada materi
Invertebrata.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN
1. HASIL VALIDASI MATERI

Untuk melihat perbandingan hasil validasi I, validasi II, dan validasi III yang telah
dilakukan oleh ahli materi dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut ini :

Gambar 4.6 Hasil Validasi oleh Ahli materi

2. HASIL VALIDASI MEDIA
Untuk melihat perbandingan hasil validasi I, validasi II, dan validasi III yang telah

dilakukan oleh ahli materi dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut ini :

Gambar 4.7 Hasil Validasi oleh Ahli Media
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3. HASIL UJICOBA KELOMPOK KECIL

Untuk melihat Perbandingan persentase pada tiap-tiap indikator pada ujicoba
kelompok kecil dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.

Gambar. 4.8 Hasil Respon Siswa Kelompok Kecil

4. HASIL UJICOBA KELOMPOK BESAR

Untuk melihat Perbandingan persentase pada tiap-tiap indikator pada ujicoba
kelompok besar dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.
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5. HASIL UJICOBA RESPON GURU IPA

Untuk melihat Perbandingan persentase pada tiap-tiap indikator pada ujicoba
kelompok besar dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.

Gambar 4.10 Hasil Respon Guru IPA

PEMBAHASAN

Penelitian pengembangan bahan
ajar berbasis Mind Map pada materi
invertebrata untuk SMP kelas VII
dilaksanakan di SMPN 14 Kota Jambi
pada kelas VIII, dikarenakan penelitian
dilakasanakan pada semester I, sementara
materi invertebrata di pelajari pada
semester II. Berdasarkan hasil ujicoba
kelompok kecil sebanyak 6 siswa
diperoleh skor 86,6% (sangat baik),
kelompok besar sebanyak 30 siswa
diperoleh skor 85,8% (sangat baik) dan
respon guru IPA yang dilakukan kepada 4
orang guru memperoleh skor 83,6%
(sangat baik) menunjukkan bahwa bahan
ajar yang telah dikembangkan mendapat
respon “sangat baik” dan dapat diterima
sebagai inovasi baru dalam alat bantu
mengajar. Hal ini dikarenakan bahan ajar

yang dikembangkan dengan menggunakan
konsep yang menarik dan dapat
menumbuhkan minat siswa serta
pemahaman siswa dalam pembelajaran.
Sebagaimana yang dijelaskan
Aunurrahman (2013:79) yang menyatakan
bahwa untuk terwujudnya iklim dan proses
pembelajaran yang kondusif perlu
didukung oleh berbagai faktor, contohnya
didalam memilih bahan ajar serta motivasi
siswa untuk belajar dan mencapai hasil
belajar yang optimal. Hal ini diperkuat
dengan pernyataan  belawati (2007:327)
yang menyatakan mendapatkan hasil yang
optimal dari sebuah bahan ajar, diperlukan
persiapan yang matang dalam perencanaan
materi (isi) dan tampilan (desain).
Kurniasih (2014:60) juga menjelaskan
bahwa pemilihan dan penentuan bahan ajar
bertujuan untuk memenuhi salah satu
kriteria bahwa bahan ajar harus menarik,
dapat membantu siswa mencapai
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kompetensi. Sehingga bahan ajar yang
dibuat sesuai dengan kebutuhan siswa

Berdasarkan hasil respon siswa
dan guru tersebut, menunjukkan bahwa
bahan ajar yang dikembangkan
memudahkan siswa dalam memahami
materi, sehingga siswa dapat belajar secara
mandiri. Hal ini sesuai dengan Prastowo
(2012:206) yang menyatakan bahwa tujuan
penyusunan bahan ajar yaitu untuk
menyajikan bahan ajar yang memudahkan
peserta didik berinteraksi dengan materi,
melatih kemandirian belajar peserta didik
dan memudahkan pendidik dalam
memberikan tugas kepada peserta didik.

Berdasarkan hasil ujicoba
kelompok kecil, kelompok besar dan
respon guru IPA menunjukkan bahwa
produk bahan ajar berbasis Mind Map pada
materi invertebrata sangat baik digunakan
dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat
dari lembar ujicoba yang dikerjakan siswa
SMPN 14 Kota Jambi yang menujukkan
bahwa bahan ajar berbasis Mind Map ini
dapat mempermudah siswa dalam proses
pembelajaran.

Bahan ajar berbasis Mind Map
dikembangkan mampu membantu siswa
dalam menemukan konsep pada materi
invertebrata. Bahan ajar berbasis Mind
Map ini juga dikemas dalam tampilan yang
menarik, menggunakan berbagai warna,
yang dapat merangsang kerja otak siswa
dalam proses pembelajaran. Hal ini
sependapat dengan Ristiasari (2012:37)
yang menyatakan melalui teknik Mind
Map siswa mampu mengembangkan
pikiran, meningkatkan daya ingat, serta
membantu siswa mengkontruksi kembali
informasi yang telah mereka dapatkan
ketika dilakukan pembelajaran karena
informasi disusun secara bercabang dari
tema utama dengan menyertakan gambar,
simbol, warna dan huruf untuk
menyampaikan ide. Bahan ajar berbasis
Mind Map ini dilengkapi contoh dengan
gambar-gambar hewan yang berada
disekitar lingkungan siswa sehingga dapat
memudahkan siswa dalam mengingat
materi invertebrata.

Bahan ajar juga berisi soal-soal
untuk menguji pemahaman siswa dalam
proses pembelajaran. Pada akhir halaman
terdapat lembar Mind Map yang bisa
digunakan siswa untuk membuat Mind
Map berdasarkan pemikiran mereka
sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan
Sumarmi (2012:75) bahwa Mind Map
merupakan suatu cara untuk
mengungkapkan hal yang dipikirkan
melalui suatu catatan yang
menggambarkan hubungan antar kata,
warna, dan gambar sehingga materi dapat
dipahami dan diingat. Hal ini kemudian
diperkuat oleh Swadarma (2013:8) yang
menjelaskan bahwa kegunaan Mind Map
dalam proses pembelajaran adalah
memudahkan untuk melihat kembali
sekaligus mengulang-ulang materi
pelajaran. Menyederhanakan struktur
materi pelajaran dan gagsan utama yang
semula rumit, panjang dan tak mudah
dilihat menjadi lebih mudah. Mempercepat
dan menambah pemahaman pada saat
proses pembelajaran karena dapat melihat
keterkaitan antartopik yang satu dengan
yang lainnya. Hal ini sependapat dengan
Ramadhani (2012:31) yang menyatakan
Mind Map memiliki manfaat yaitu
membantu dalam mengingat, mendapat
ide, menghemat waktu, berkonsentrasi dan
menuangkan imajinasi yang tentunya
memunculkan kreativitas. Hal ini
diperkuat oleh Sutarni (2011:32) yang
menjelaskan melalui Mind Map dapat
meningkatkan kemampuan siswa dalam
belajar dengan teliti dan menyenangi
pelajaran yang siswa anggap sulit untuk
mereka pelajari dengan menggunakan
konsep, gambar serta warna yang menarik.

Dengan hasil ujicoba bahan ajar
yang dikategorikan sangat baik, tetap saja
bahan ajar yang dihasilkan masih memiliki
kekurangan yaitu dalam menjelaskan cara
penggunaan atau cara membaca Mind Map
membutuhkan waktu agar siswa
memahaminya. Ketika siswa memahami
bahan ajar ini sendiri, siswa dapat
melakukan proses belajar mandiri dirumah
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dengan menggunakan pemikiran mereka
sendiri.

KAJIAN DAN SARAN
PEMANFAATAN

Berdasarkan hasil penelitian
pengembangan dan pembahasan yang
terkait bahan ajar berbasis Mind Map pada
materi invertebrata dapat dikaji sebagai
berikut:

1. Pembuatan bahan ajar berbasis
Mind Map pada materi invertebrata
dilakukan dalam beberapa tahapan
yaitu : analisis kurikulum,
menyusun peta kebutuhan materi
ajar, membuat struktur materi ajar
yang meliputi menentukan judul,
petunjuk belajar, kompetensi dasar
atau materi pokok, informasi
pendukung serta latihan pada bahan
ajar.

2. Bahan ajar berbasis Mind Map
yang sudah disusun untuk siswa
layak digunakan dalam
pembelajaran setelah melewati
tahap validasi media oleh Bapak
Bambang Ir. Hariyadi, M.Si., Ph.D
yang dilakukan sebanyak 3 kali
dengan hasil akhir sebesar 86%
termasuk dalam kategori “sangat
baik”. Tahap validasi materi
dilakukan sebanyak 3 kali oleh Ibu
Dr. Afreni Hamidah S.Pt., M.Si
yang memperoleh hasil akhir
sebesar 73,3% termasuk dalam
kategori “baik”.

3. Respon siswa terhadap bahan ajar
berbasis Mind Map pada materi
invertebrata sangat baik. Bahan
ajar diujicobakan pada siswa
SMPN 14 Kota Jambi yang dibagi
menjadi kelompok besar dan
kelompok kecil. Kelompok kecil
berjumlah 6 orang mendapat skor
dengan persentase 86,6% dengan
kategori sangat baik dan kelompok
besar berjumlah 30 orang mendapat
skor dengan persentase 85,8%
dengan kategori sangat baiik.

Dengan demikian bahan ajar
berbasis Mind Map layak
digunakan dalam  proses
pembelalajaran IPA untuk siswa
SMP kelas VII.

4. Respon guru terhadap bahan ajar
berbasis Mind Map sangat baik.
Bahan ajar diujicobakan pada 4
orang guru IPA di SMPN 14 Kota
Jambi dengan persentase 83,6%.

Saran Pemanfaatan
1. Bahan ajar berbasis Mind Map

pada materi invertebrata dapat
digunakan sebagai bahan ajar pada
proses pembelajaran IPA di kelas
VII SMP.

2. Bahan ajar ini dapat membantu
siswa menemukan konsep serta
memudahkan siswa dalam
memahami materi invertebrata.

3. Kepada peneliti selanjutnya
disarankan untuk dapat
meningkatkan kualitas serta
tampilan dari bahan ajar ini dengan
menguji pengaruh atau efektivitas
penggunaan bahan ajar berbasis
Mind Map pada materi invertebrata
dalam kegiatan belajar mandiri
siswa terhadap minat atau motivasi
siswa.
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