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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

 

 

A. Hasil Pengembangan Produk Awal 

1. Deskripsi Data Studi Kebutuhan Materi 

Pengembangan produk bahan ajar berbasis mind mapping pembelajaran 

perilaku adaptif merawat diri diawali dengan melakukan studi pendahuluan 

yakni studi lapangan dan studi pustaka. Kegiatan studi lapangan dilakukan 

dengan wawancara kepada guru pengajar siswa dengan MDVI dan 

pengamatan dalam pembelajaran keterampilan merawat diri. Studi pustaka 

dilakukan dengan analisis dokumen berupa modul pembelajaran siswa 

dengan MDVI yang didapatkan guru dari pelatihan dan menjadi satu-

satunya acuan pembelajaran yang digunakan guru dalam pembelajaran 

merawat diri. Temuan fakta di sekolah dari hasil studi lapangan dan studi 

pustaka dilakukan pada bulan Januari-Februari 2019. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, guru belum maksimal 

dalam proses pengajaran bagi siswa dengan MDVI karena masih 

kebingungan dalam memetakan pembelajaran merawat diri yang tepat 

kepada siswa dan kurang didikungnya dengan keterbatasan sumber belajar 

yang dapat digunakan guru sebagai panduan dalam pembelajaran bagi 

siswa. Guru menemui kendala mengajarkan keterampilan dasar yang 

menjadi prioritas pengajaran bagi siswa dengan hambatan ganda atau 

majemuk. Keterbatasan bahan ajar yang dimiliki guru menyebabkan guru 
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kesulitan memberikan pembelajaran merawat diri secara terarah dan 

sistematis.  

Data yang diperoleh dari studi pustaka melalui modul pembelajaran 

siswa MDVI yang digunakan sekolah, diketahui bahwa modul berisi 

pembahasan mengenai siswa MDVI dan area pembelajaran prioritas yakni 

terdiri dari tiga area berupa area bina diri, area kerja dan area sosial. Setiap 

area pembelajaran dijabarkan kompetensi dasar dan indikator yang menjadi 

target sasaran. Akan tetapi, belum ada cara dan tahapan pengajaran yang 

operasional sehingga keterbatasan tersebut berdampak pada kesulitan yang 

dialami guru dalam proses pembelajaran keterampilan merawat diri bagi 

siswa dengan MDVI.  

Berdasarkan hasil temuan dari studi pendahuluan, guru memerlukan 

buku ajar berupa buku guru yang mengakomodasi kebutuhan guru dan 

siswa. Karakteristik belajar siswa MDVI yang pasif dan kurangnya inisiatif 

sehingga memerlukan peran guru sepenuhnya untuk melakukan pengajaran. 

Materi pembelajaran keterampilan merawat diri yang menjadi prioritas 

yakni keterampilan makan, minum, buang air kecil (BAK), buang air besar 

(BAB) dan mandi. Guru menghendaki materi pembelajaran dipaparkan 

secara operasional dan terdapat langkah pengajaran sehingga guru dapat 

konsisten dalam mengajarkan tahap-tahap kegiatan yang harus dilakukan 

siswa. Capaian kompetensi disesuaikan dengan kurikulum untuk siswa 

MDVI yakni siswa mampu makan, minum, BAK, BAB dan mandi dengan 

bantuan seminimal mungkin. Metode yang digunakan disesuaikan dengan 
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karakteristik siswa MDVI yang pasif dan belum memiliki inisiatif serta 

hambatan yang ada dalam diri siswa sehingga memerlukan demonstrasi 

dengan prompting dari guru, bantuan akan dihilangkan sedikit demi sedikit 

agar siswa mampu melakukan sendiri. Evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan pengamatan kinerja yakni siswa melakukan tahap demi tahap 

keterampilan yang menjadi sasaran tujuan pengajaran dengan rubik 

penilaian berupa skor sesuai kemampuan yang ditunjukkan siswa.  

2. Deskripsi Data Studi Kebutuhan Tampilan 

Guru menghendaki adanya hand out atau pegangan berbentuk buku 

cetak sehingga mudah dibawa dan digunakan guru dalam proses 

pembelajaran sebagai bahan ajar. Guru memerlukan buku guru yang dapat 

memberikan informasi mengenai tahapan pengajaran keterampilan pada 

siswa dengan MDVI. Guru menyarankan buku berisi keterampilan merawat 

diri yang menjadi prioritas pembelajaran yakni lima keterampilan dasar 

berupa makan, minum, BAK, BAB dan mandi sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan proses pembelajaran di kelas.  

Guru menyarankan isi buku agar dibuat sesederhana mungkin dengan 

petunjuk dan tahapan yang operasional sehingga mudah dipahami dan 

dilakukan oleh guru dalam pengajaran keterampilan merawat diri bagi siswa 

dengan MDVI. Oleh karena itu, dipilih sajian mind map yang dapat 

memenuhi kebutuhan guru untuk mempermudah membaca dan memahami 

isi bahan ajar sesuai dengan prinsip dan kelebihan dari mind mapping. 

Pemilihan kata dan penggunaan kalimat yang efektif sehingga mudah 
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dimengerti oleh guru. Selain itu, tampilan layout dalam buku akan lebih 

efektif jika ditunjang dengan gambar yang merepresentasikan kata atau 

kalimat sehingga lebih memudahkan guru dalam memahami isi bahan ajar.   

3. Deskripsi Data Perancangan Produk Awal 

Bahan ajar yang dikembangkan dalam penelitian ini berbentuk buku 

untuk pembelajaran perilaku adaptif dengan lima keterampilan merawat diri, 

yakni keterampilan makan, minum, BAK, BAB, dan mandi. Bahan ajar 

berbasis mind mapping yakni peta pikiran dengan menampilkan konsep inti 

agar fokus dan jelas. Materi pembelajaran dalam buku dikembangkan dan 

ditampilkan dengan menggunakan mind mapping. Materi pembelajaran 

berupa keterampilan makan, minum, BAK, BAB dan mandi ditampilkan 

menggunakan peta pikiran yang berisi tentang kegiatan keterampilan 

merawat diri, alat dan bahan, cara dan tahapan pengajaran serta penilaian 

keterampilan merawat diri. Penggunaan prinsip mind mapping dalam 

menampilkan materi pembelajaran bertujuan agar lebih sederhana, jelas dan 

mudah dipahami bagi pengguna buku.  

Proses pengembangan bahan ajar untuk pembelajaran perilaku adaptif 

menggunakan beberapa alat berupa software yakni Coreldraw X5, 

MindMaple Lite, MindMaster 6,2, dan Microsoft Word. Coreldraw X5 

digunakan untuk menyusun sampul halaman buku dengan 

mengkombinasikan gambar dan tulisan yang sesuai dengan judul buku 

bahan ajar. MindMaple Lite dan MindMaster 6,2 merupakan aplikasi 

pengolah mind mapping dengan layout bervariasi yang digunakan untuk 
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membuat peta konsep isi buku bahan ajar dan materi-materi keterampilan 

merawat diri. Microsoft word digunakan untuk mengolah keseluruhan isi 

bahan ajar yakni mengatur tata letak materi pembelajaran, header dan 

footer, tabel penilaian dan layout keseluruhan bahan ajar. Pengembangan 

bahan ajar ini mengacu pada analisis kompetensi bagi siswa MDVI dan 

kebutuhan dari guru MDVI dalam rangka menunjang pembelajaran siswa 

MDVI berupa memetakan proses pengajaran yang sesuai dengan 

karakteristik siswa. Tampilan bahan ajar keseluruhan menggunakan mind 

map dengan berdasar pada prinsip dan kelebihan mind map yakni 

menyederhanakan tampilan, memudahkan pemahaman dan menarik minat 

baca. Secara garis besar produk bahan ajar hasil pengembangan tahap awal 

sebagai berikut: 

a. Sampul buku, berisi judul buku dan identitas penulis. 

b. Identitas buku, berisi judul spesifik, informasi penulis, dan validator 

bahan ajar. 

c. Kata pengantar, berisi ucapan syukur dan tujuan dari penulisan bahan 

ajar. 

d. Daftar isi, berisi keseluruhan isi bahan ajar disertai halaman untuk 

mempermudah pencarian materi pembelajaran. 

e. Petunjuk penggunaan bahan ajar, berisi cara yang dilakukan pengguna 

buku untuk menggunakan dan menerapkan bahan ajar. 

f. Pendahuluan, berisi penjelasan ringkas mengenai keterampilan merawat 

diri yang ada dalam bahan ajar. 
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g. Peta konsep, berisi peta berupa gambar dan tulisan isi bahan ajar. 

h. Kegiatan awal, berisi latihan taktual dan motorik halus sebagai salah 

satu prasyarat pembelajaran keterampilan merawat diri yang 

ditampilkan menggunakan prinsip mind map. 

i. Keterampilan makan, berisi kompetensi yang harus dicapai, definisi 

kegiatan, prsayarat pembelajaran, alat & bahan, cara & tahapan 

pengajaran serta penilaian kinerja keterampilan makan yang 

ditampilkan menggunakan prinsip mind map. 

j. Keterampilan minum, berisi kompetensi yang harus dicapai, definisi 

kegiatan, prsayarat pembelajaran, alat & bahan, cara & tahapan 

pengajaran serta penilaian kinerja keterampilan minum yang 

ditampilkan menggunakan prinsip mind map. 

k. Keterampilan buang air kecil (BAK), berisi kompetensi yang harus 

dicapai, definisi kegiatan, prsayarat pembelajaran, alat & bahan, cara & 

tahapan pengajaran serta penilaian kinerja keterampilan BAK yang 

ditampilkan menggunakan prinsip mind map. 

l. Keterampilan buang air besar (BAB), berisi kompetensi yang harus 

dicapai, definisi kegiatan, prsayarat pembelajaran, alat & bahan, cara & 

tahapan pengajaran serta penilaian kinerja keterampilan BAB yang 

ditampilkan menggunakan prinsip mind map. 

m. Keterampilan mandi, berisi kompetensi yang harus dicapai, definisi 

kegiatan, prsayarat pembelajaran, alat & bahan, cara & tahapan 



100 

 

pengajaran serta penilaian kinerja keterampilan mandi yang ditampilkan 

menggunakan prinsip mind map. 

n. Contoh RPP, berisi salah satu contoh rancangan pembelajaran 

keterampilan makan untuk siswa MDVI yang ditampilkan 

menggunakan prinsip mind map. 

o. Contoh PPI, berisi contoh program keterampilan buang air kecil pada 

kasus dan kondisi spesifik siswa dengan MDVI yang ditampilkan 

menggunakan prinsip mind map. 

p. Referensi, berisi daftar buku yang dijadikan referensi dalam 

penyusunan bahan ajar. 

q. Identitas penulis, berisi identitas singkat penulis.   

4. Deskripsi Data Kelayakan Bahan Ajar 

a. Hasil Penilaian Ahli Materi I 

Validasi materi I dilakukan oleh dosen jurusan Pendidikan Luar 

Biasa yaitu Dr. Ishartiwi, M. Pd sebagai ahli materi di bidang pendidikan 

untuk anak tunanetra disertai hambatan lain. Validasi dilakukan pada 

tanggal 10, 25, dan 26 Juli 2019 di ruang jurusan Pendidikan Luar Biasa 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Aspek yang 

dinilai oleh ahli materi I meliputi kesesuian kurikulum, kebahasaan, 

kelayakan penyajian dan penggunaan mind mapping dalam bahan ajar. 

Validasi dilakukan dengan cara menilai isi bahan ajar berbentuk buku 

menggunakan angket validasi dengan skala 5. Hasil penilaian dari ahli 

materi I dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
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Tabel 7. Rekapitulasi Rerata Skor Hasil Validasi Ahli Materi I 

No. Aspek Penilaian Skor Rerata Kategori 

1. Kesesuaian Kurikulum 4,85 Sangat Baik 

2. Kebahasaan 4,20 Baik 

3. Kelayakan Penyajian 4,30 Sangat Baik  

4. Penerapan Mind Mapping 4,30 Sangat Baik 

Jumlah 17,65  

Rata-rata 4,41 Sangat Baik 

Hasil penilaian dari ahli materi I diperoleh sebagai berikut: 1) 

kesesuaian kurikulum berisi 13 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

4,85 dengan sebaran 2 butir dinilai baik dan 11 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek kesesuaian kurikulum termasuk dalam kategori “sangat 

baik”. 2) kebahasaan berisi 10 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

4,2 dengan sebaran 8 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek kebahasaan termasuk dalam kategori “baik”. 3) 

penyajian berisi 6 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,3 dengan 

sebaran 4 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. Penilaian 

aspek penyajian termasuk dalam kategori “sangat baik”. 4) penerapan 

mind mapping berisi 3 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,3 

dengan sebaran 2 butir dinilai baik dan 1 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek penerapan mind mapping termasuk dalam kategori 

“sangat baik”.  

Penilaian produk bahan ajar dari ahli materi I memberikan komentar 

bahwa bahan ajar lebih mempermudah guru dalam memahami materi 

pengajaran perilaku adaptif keterampilan merawat diri untuk siswa 

MDVI. Ahli materi I menyatakan bahan ajar sudah dapat digunakan 

tanpa revisi. Selain itu, ahli materi I memberikan saran sebagai berikut: 
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1) Bahan ajar dibuat lebih informatif. 

2) Bahan ajar sebaiknya ditambahkan contoh untuk lebih memperjelas 

pemaparan materi. 

b. Kelayakan Ahli Materi II 

Validasi materi II dilakukan oleh dosen jurusan Pendidikan Luar 

Biasa yaitu Rafika Rahmawati, M. Pd sebagai ahli materi di bidang 

pembelajaran untuk anak tunanetra disertai hambatan lain. Validasi 

dilakukan pada tanggal 4 dan 25 Juli 2019 di ruang jurusan Pendidikan 

Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 

Aspek yang dinilai oleh ahli materi II meliputi kesesuian kurikulum, 

kebahasaan, kelayakan penyajian dan penggunaan mind mapping dalam 

bahan ajar. Validasi dilakukan dengan cara menilai isi bahan ajar 

berbentuk buku menggunakan angket validasi dengan skala 5. Hasil 

penilaian dari ahli materi II dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 8. Rekapitulasi Rerata Skor Hasil Validasi Ahli Materi II 

Tahap Validasi Pertama Kedua 

No. Aspek Penilaian Rerata Kategori Rerata Kategori 

1. Kesesuaian Kurikulum 2,61 Cukup  4,15 Baik 

2. Kebahasaan 3,20 Cukup 4,00 Baik 

3. Kelayakan Penyajian 2,50 Kurang  4,00 Baik 

4. Penerapan Mind Mapping 3,00 Cukup 4,60 Sangat baik 

Jumlah 11,21  16,75  

Rata-rata 2,80 Cukup 4,19 Baik 

Hasil penilaian pertama dari ahli materi II diperoleh sebagai berikut: 

1) kesesuaian kurikulum berisi 13 butir penilaian mendapatkan nilai 

rerata 2,61 dengan sebaran 6 butir dinilai kurang, 6 butir dinilai cukup 

dan 1 butir dinilai baik. Penilaian aspek kesesuaian kurikulum termasuk 

dalam kategori “cukup”. 2) kebahasaan berisi 10 butir penilaian 
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mendapatkan nilai rerata 3,20 dengan sebaran 1 butir dinilai kurang, 6 

butir dinilai cukup dan 3 butir dinilai baik. Penilaian aspek kebahasaan 

termasuk dalam kategori “cukup”. 3) penyajian berisi 6 butir penilaian 

mendapatkan nilai rerata 2,50 dengan sebaran 3 butir dinilai kurang dan 3 

butir dinilai cukup. Penilaian aspek penyajian termasuk dalam kategori 

“kurang”. 4) penerapan mind mapping berisi 3 butir penilaian 

mendapatkan nilai rerata 3 dengan sebaran 3 butir dinilai cukup. 

Penilaian aspek penerapan mind mapping termasuk dalam kategori 

“cukup”. Pada validasi pertama oleh ahli materi II, bahan ajar dinilai 

belum layak digunakan sehingga memerlukan revisi sesuai dengan saran 

dan komentar. Ahli materi II memberikan komentar mengenai kelebihan 

yang dimiliki produk bahan ajar berupa langkah pembelajaran detail 

sehingga memudahkan guru dalam mengajarkan siswa dengan MDVI. 

Adapun saran yang diberikan ahli materi II dalam revisi produk sebagai 

berikut: 

1) Tahapan pengajaran keterampilan berdasarkan prinsip pembelajaran 

fungsional. 

2) Latihan taktual sebaiknya satu tema, semisal menggunakan alat makan 

dan makanan sehingga menunjang dan relevan dengan pembelajaran 

keterampilan merawat diri. 

Berdasarkan validasi pertama dari ahli materi II, maka dilakukan revisi 

produk sesuai dengan saran dan komentar agar produk bahan ajar yang 

dikembangkan dinilai layak untuk digunakan. 
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Hasil penilaian kedua dari ahli materi II diperoleh sebagai berikut: 1) 

kesesuaian kurikulum berisi 13 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

4,15 dengan sebaran 11 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek kesesuaian kurikulum termasuk dalam kategori “baik”. 

2) kebahasaan berisi 10 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,00 

dengan sebaran 10 butir dinilai baik. Penilaian aspek kebahasaan 

termasuk dalam kategori “baik”. 3) penyajian berisi 6 butir penilaian 

mendapatkan nilai rerata 4,00 dengan sebaran 6 butir dinilai baik. 

Penilaian aspek penyajian termasuk dalam kategori “baik”. 4) penerapan 

mind mapping berisi 3 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,6 

dengan sebaran 1 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek penerapan mind mapping termasuk dalam kategori 

“sangat baik”. Pada validasi kedua, produk bahan ajar yang telah direvisi 

sesuai saran dan komentar dari ahli materi II, dinilai sudah layak 

digunakan tanpa revisi. 

c. Kelayakan Ahli Media I 

Validasi media I dilakukan oleh dosen jurusan Pendidikan Luar 

Biasa yaitu Dr. Mumpuniarti, M. Pd sebagai ahli media. Validasi 

dilakukan pada tanggal 4 dan 8 Juli 2019 di ruang jurusan Pendidikan 

Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. 

Aspek yang dinilai oleh ahli media I meliputi kelayakan penyajian, 

tampilan, kebahasaan dan penggunaan mind mapping dalam bahan ajar. 

Validasi dilakukan dengan cara menilai tampilan bahan ajar berbentuk 
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buku menggunakan angket validasi dengan skala 5. Hasil penilaian dari 

ahli media I dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 9. Rekapitulasi Rerata Skor Hasil Validasi Ahli Media I 

Tahap Validasi Pertama Kedua 

No. Aspek Penilaian Rerata Kategori Rerata Kategori 

1. Kelayakan Penyajian 2,50 Kurang  4,83 Sangat baik 

2. Tampilan 2,42 Kurang 4,80 Sangat baik 

3. Kebahasaan 3,00 Cukup  4,57 Sangat baik 

4. Penerapan Mind Mapping 2,00 Kurang 5,00 Sangat baik 

Jumlah 9,92  19,63  

Rata-rata 2,48 Kurang 4,91 Sangat baik 

Hasil penilaian pertama dari ahli media I diperoleh sebagai berikut: 

1) kelayakan penyajian berisi 6 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

2,50 dengan sebaran 3 butir dinilai kurang dan 3 butir dinilai cukup. 

Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori “kurang”. 

2) tampilan berisi 24 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 2,42 

dengan sebaran 14 butir dinilai kurang dan 10 butir dinilai cukup. 

Penilaian aspek tampilan termasuk dalam kategori “kurang”. 3) 

kebahasaan berisi 7 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 3,00 dengan 

sebaran 7 butir dinilai cukup. Penilaian aspek kebahasaan termasuk 

dalam kategori “cukup”. 4) penerapan mind mapping berisi 3 butir 

penilaian mendapatkan nilai rerata 2,00 dengan sebaran 3 butir dinilai 

kurang. Penilaian aspek penerapan mind mapping termasuk dalam 

kategori “kurang”. Pada validasi pertama oleh ahli media I, bahan ajar 

dinilai belum layak digunakan sehingga memerlukan revisi sesuai dengan 

saran dan komentar. Ahli media I memberikan saran dalam revisi produk 

sebagai berikut: 

1) Pada pendahuuan, petunjuk penggunaan lebih berbahasa praktis. 
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2) Tulisan terlalu kecil sehingga sulit dibaca, sebaiknya diperbesar dan 

disesuaikan dengan ukuran buku. 

3) Gambar pendukung tidak relevan, sehingga perlu diganti dengan 

gambar yang lebih sesuai dengan situasi yang dideskripsikan. 

Berdasarkan validasi pertama dari ahli media I, maka dilakukan revisi 

produk sesuai dengan saran dan komentar agar produk bahan ajar yang 

dikembangkan dinilai layak untuk digunakan. 

Hasil penilaian kedua dari ahli media I diperoleh sebagai berikut: 1) 

kelayakan penyajian berisi 6 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

4,83 dengan sebaran 1 butir dinilai baik dan 5 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori “sangat 

baik”. 2) tampilan berisi 24 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,80 

dengan sebaran 5 butir dinilai baik dan 19 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek tampilan termasuk dalam kategori “sangat baik”. 3) 

kebahasaan berisi 7 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,57 dengan 

sebaran 3 butir dinilai baik dan 4 butir dinilai sangat baik. Penilaian 

aspek kebahasaan termasuk dalam kategori “sangat baik”. 4) penerapan 

mind mapping berisi 3 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 5,00 

dengan sebaran 3 butir dinilai sangat baik. Penilaian aspek penerapan 

mind mapping termasuk dalam kategori “sangat baik”. Pada validasi 

kedua, produk bahan ajar yang telah direvisi sesuai saran dan komentar 

dari ahli materi II, dinilai sudah layak digunakan tanpa revisi. 

 



107 

 

d. Kelayakan Ahli Media II 

Validasi media II dilakukan oleh dosen jurusan Kurikulum 

Teknologi Pendidikan yaitu Estu Miyarso, M. Pd sebagai ahli media 

pembelajaran. Validasi dilakukan pada tanggal 6, 23 dan 26 Agustus 

2019 di ruang jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Aspek yang dinilai oleh ahli 

media II meliputi kelayakan penyajian, tampilan, kebahasaan dan 

penggunaan mind mapping dalam bahan ajar. Validasi dilakukan dengan 

cara menilai tampilan bahan ajar berbentuk buku menggunakan angket 

validasi dengan skala 5. Hasil penilaian dari ahli media II dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 10. Rekapitulasi Rerata Skor Hasil Validasi Ahli Media II 

Tahap Validasi Pertama Kedua Ketiga 

No. 
Aspek 

Penilaian 
Rerata Kategori Rerata Kategori Rerata Kategori 

1. Kelayakan 

Penyajian 

2,33 Kurang  3,33 Cukup 4,33 Sangat 

baik 

2. Tampilan 2,08 Kurang 4,12 Baik 4,50 Sangat 

baik 

3. Kebahasaan 2,43 Kurang  3,71 Baik 4,57 Sangat 

baik 

4. Penerapan 

Mind 

Mapping 

2,00 Kurang 4,66 Sangat 

baik 

4,66 Sangat 

baik 

Jumlah 8,33  15,61  17,99  

Rata-rata 2,08 Kurang 3,90 Baik 4,50 Sangat 

baik 

Hasil penilaian pertama dari ahli media II diperoleh sebagai berikut: 

1) kelayakan penyajian berisi 6 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

2,33 dengan sebaran 4 butir dinilai kurang dan 2 butir dinilai cukup. 

Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori “kurang”. 



108 

 

2) tampilan berisi 24 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 2,08 

dengan sebaran 5 butir dinilai sangat kurang, 12 butir dinilai kurang dan 

7 butir dinilai cukup. Penilaian aspek tampilan termasuk dalam kategori 

“kurang”. 3) kebahasaan berisi 7 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

2,43 dengan sebaran 4 butir dinilai kurang dan 3 butir dinilai cukup. 

Penilaian aspek kebahasaan termasuk dalam kategori “kurang”. 4) 

penerapan mind mapping berisi 3 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

2,00 dengan sebaran 3 butir dinilai kurang. Penilaian aspek penerapan 

mind mapping termasuk dalam kategori “kurang”. Pada validasi pertama 

oleh ahli media II, bahan ajar dinilai belum layak digunakan sehingga 

memerlukan revisi sesuai dengan saran dan komentar. Ahli media II 

memberikan saran dalam revisi produk sebagai berikut: 

1) Mapping yang digunakan pada latihan taktual sulit dipahami, perlu 

diperbaiki agar sederhana dan efektif. 

2) Pemilihan warna tabel kurang tepat, usahakan tidak menggunakan 

warna putih sebagai latar, tabel perlu ditambahkan garis pemisah 

sehingga mudah dibaca. 

3) Pemilihan warna tabel harus kontras sehingga meningkatkan minat 

pembaca. 

4) Ukuran gambar yang digunakan pada sampul disesuaikan.  

Berdasarkan validasi pertama dari ahli media II, maka dilakukan revisi 

produk sesuai dengan saran dan komentar agar produk bahan ajar yang 

dikembangkan dinilai layak untuk digunakan. 
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Hasil penilaian kedua dari ahli media II diperoleh sebagai berikut: 1) 

kelayakan penyajian berisi 6 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

3,33 dengan sebaran 4 butir dinilai cukup dan 2 butir dinilai baik. 

Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori “cukup”. 

2) tampilan berisi 24 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,12 

dengan sebaran 4 butir dinilai cukup, 10 butir dinilai baik dan 10 butir 

dinilai sangat baik. Penilaian aspek tampilan termasuk dalam kategori 

“baik”. 3) kebahasaan berisi 7 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

3,71 dengan sebaran 2 butir dinilai cukup dan 5 butir dinilai baik. 

Penilaian aspek kebahasaan termasuk dalam kategori “baik”. 4) 

penerapan mind mapping berisi 3 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

4,66 dengan sebaran 1 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek penerapan mind mapping termasuk dalam kategori 

“sangat baik”. Pada validasi kedua, produk bahan ajar dinilai sudah layak 

digunakan dengan revisi. Ahli media II menyatakan kelebihan dari bahan 

ajar ini yakni menggunakan mind mapping sehingga memudahkan 

pengguna memahaminya. Selain itu, ahli media II memberikan saran 

dalam revisi produk sebagai berikut: 

1) Tambahkan layout pada header and footer sehingga bahan ajar lebih 

menarik. 

2) Tambahkan keterangan bahan ajar merawat diri disetiap tulisan 

halaman sebagai bentuk identitas buku. 
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3) Beberapa gambar yang digunakan berkualitas rendah, diganti dengan 

gambar yang kualitas tinggi (revolusi) sehingga ketika dicetak gambar 

jelas dan tidak pecah. 

Berdasarkan saran dan komentar dari ahli media II, maka dilakukan lagi 

revisi produk bahan ajar yang dikembangkan. 

Hasil penilaian ketiga dari ahli media II diperoleh sebagai berikut: 1) 

kelayakan penyajian berisi 6 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 

4,33 dengan sebaran 4 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek kelayakan penyajian termasuk dalam kategori “sangat 

baik”. 2) tampilan berisi 24 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,50 

dengan sebaran 12 butir dinilai baik dan 12 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek tampilan termasuk dalam kategori “sangat baik”. 3) 

kebahasaan berisi 7 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,57 dengan 

sebaran 3 butir dinilai baik dan 4 butir dinilai sangat baik. Penilaian 

aspek kebahasaan termasuk dalam kategori “sangat baik”. 4) penerapan 

mind mapping berisi 3 butir penilaian mendapatkan nilai rerata 4,66 

dengan sebaran 1 butir dinilai baik dan 2 butir dinilai sangat baik. 

Penilaian aspek penerapan mind mapping termasuk dalam kategori 

“sangat baik”. Pada validasi ketiga, produk bahan ajar yang telah direvisi 

sesuai saran dan komentar dari ahli materi II, dinilai sudah layak 

digunakan tanpa revisi. 
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B. Hasil Uji Coba Produk 

1. Uji Coba  

Uji coba dilakukan di SLB A-Yaketunis dan SLB Helen Keller 

Indonesia pada tanggal 2-6 september 2019 dengan subjek uji coba 

berjumlah lima orang guru pengajar siswa MDVI di kedua SLB. Uji coba 

dilakukan dengan cara memberikan produk bahan ajar yang telah 

dikembangkan dan divalidasi. Subjek mencermati dan menilai produk bahan 

ajar berupa buku dengan mengisi angket penilaian yang diperuntukkan 

kepada guru. Subjek mencermati dan memberikan penilaian bagian awal, isi 

dan keseluruhan produk bahan ajar. Angket berisi empat komponen yang 

dinilai yakni 1) kelayakan penyajian dengan 5 butir penilaian, 2) kebahasaan 

dengan 10 butir penilaian, 3) tampilan dengan 4 butir penilaian, dan 4) 

aspek kesesuaian bahan ajar dengan 18 butir penilaian. 

Tabel 11. Rekapitulasi Hasil Uji Coba Penilaian Kelayakan Produk 

No 
Aspek 

Penilaian 

Skor Total 

Skor 
Rerata Kategori 

SW SF HK YU OY 

1. Kelayakan 

penyajian 

25 23 24 21 25 118 4,72 Sangat 

baik 

2. Kebahasaan 40 48 45 44 43 220 4,40 Sangat 

baik 

3. Tampilan 20 17 18 18 25 98 4,90 Sangat 

baik 

4. Kesesuaian isi 

bahan ajar 

72 76 81 77 90 396 4,40 Sangat 

baik 

 

Pada uji coba kelayakan produk, subjek yakni lima guru pengajar siswa 

MDVI sebagai responden memberikan komentar dan saran mengenai bahan 

ajar yang dikembangkan. Adapun komentar positif dan kelebihan produk 

bahan ajar yang dikembangkan menurut subjek, antara lain: 
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a. Bahan ajar mampu memberikan pemahaman kepada guru dalam 

melakukan pembelajaran di kelas MDVI. 

b. Bahan ajar dapat digunakan sebagai pedoman sehingga memudahkan 

guru menentukan metode dan materi pengajaran keterampilan merawat 

diri pada siswa MDVI. 

c. Penyajian dengan mind mapping menyederhanakan guru memahami isi 

bahan ajar. 

d. Penggunaan gambar menarik dan memudahkan guru memahami materi. 

Selain komentar positif dan pemaparan mengenai kelebihan, adapun 

guru memberikan saran serta komentar mengenai kekurangan produk bahan 

ajar yang dikembangkan, yakni: 

a. Rubrik penilaian pada pengamatan kinerja untuk siswa dapat 

ditambahkan sehingga lebih variatif. 

b. Bahan ajar seharusnya mendeskripsikan lebih spesifik diperuntukkan 

mengajarkan siswa dengan spesifikasi dan tingkat ketunaannya. 

Saran yang diberikan responden secara menyeluruh lebih mengarah 

pada rubik penilaian yang dapat ditambahkan klasifikasinya dan deskripsi 

pengajaran untuk siswa tunaganda dengan tingkat ketunaan yang spesifik. 

Selain itu, saran pengembangan dan harapan subjek terhadap 

pengembangan produk bahan ajar secara garis besar yakni dapat 

dilanjutkan dengan pembuatan bahan ajar menggunakan mind mapping 

yang berkaitan dengan area kerja dan area komunikasi sosial untuk siswa 

MDVI.   
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2. Uji Keefektifan Produk Hasil Pengembangan 

Uji efektifitas dilaksanakan pada guru dan siswa di SLB A Yaketunis 

dan SLB Helen Keller Indonesia. Uji efektifitas pada guru sebagai data A 

dan uji efektifitas pada siswa sebagai data B. Uji efektifitas pada guru 

sebagai subjek utama yakni berjumlah lima orang guru. Uji efektifitas pada 

guru dilakukan dengan mengadakan pre-test dan post-test berupa tes 

mengenai pengajaran dan pembelajaran perilaku adaptif keterampilan 

merawat diri dengan jumlah tiga puluh butir soal berbentuk pilihan ganda. 

Guru menjawab soal tes pada lembar jawaban yang telah disediakan.  

Tabel 12. Rekapitulasi Data Hasil Pre-test dan Post-test Guru  

No. Nama 
Pre-test Post-test Peningkatan 

Skor (%) Skor (%) Skor (%) 

1. WN 18 60,0 % 28 93,3 % 10 33,3 % 

2. AT 20 66,7 % 27 90,0 % 7 23,3 % 

3. NG 17 56,7 % 29 96,7 % 12 40,0 % 

4. GL 15 50,0 % 29 96,7 % 14 46,7 % 

5. TY 19 63,3 % 28 93,3 % 9 30,0 % 

 Jumlah 89 296,7 % 141 470 % 52 173,3 % 

 Rerata 17,8 59,34 % 28,2 94 % 10,4 34,7 % 

Hasil dari uji efektifitas pengembangan bahan ajar pada guru 

menggunakan tes pemahaman perilaku adaptif (terdapat dalam lampiran) 

menunjukkan adanya peningkatan skor kemampuan pemahaman guru dalam 

pengajaran perilaku adaptif merawat diri seperti yang tertera pada tabel 15. 

Lima orang guru sebagai subjek uji efektif memiliki peningkatan skor pada 

post-test dibandingkan skor pre-test. Peningkatan skor terbesar yakni subjek 

GL sebesar 46,7% dan peningkatan skor terendah pada subjek AT sebesar 

23,3%. Rerata skor peningkatan hasil pre-test dan post-test dari lima guru 
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yakni sebesar 34,7%. Secara keseluruhan terjadi peningkatan skor pada 

kelima subjek guru yakni nilai post-test lebih tinggi dibandingkan nilai pre-

test yang berarti bahwa bahan ajar berbasis mind mapping yang 

dikembangkan efektif memberikan pemahaman pembelajaran perilaku 

adaptif bagi guru yang mengajar siswa dengan MDVI.   

Uji efektifitas pada siswa sebagai data pendukung atau data B 

dilakukan di dua sekolah yakni SLB A-Yaketunis dan SLB Helen Keller 

dengan jumlah subjek enam orang siswa MDVI dengan spesifikasi 

hambatan penglihatan disertai hambatan intelektual. Pre-test dan Post-test 

dilakukan dengan menggunakan pengamatan kinerja berupa keterampilan 

merawat diri makan, minum dan buang air kecil pada siswa yang diamati 

sebelum guru menggunakan bahan ajar untuk proses pembelajaran dan 

sesudah guru menggunakan bahan ajar. Pengamatan dilakukan 

menggunakan angket dengan checklist. Lama waktu pengambilan data 

berupa pengajaran oleh guru dan pengamatan kinerja keterampilan merawat 

diri pre-test dan post-test dilakukan dalam waktu ± satu bulan. 

Tabel 13. Rekapitulasi Data Hasil Pre-test dan Post-test Siswa 

No. Nama 
Pre-test Post-test Peningkatan 

Skor (%) Skor (%) Skor (%) 

1. TZ 83 34,02 % 105 43,03 % 22 9,01 % 

2. MF 91 37,3 % 116 47,5 % 25 10,2 % 

3. CL 128 52,5 % 150 61,5 % 22 9 % 

4. OK 110 45,1 % 138 56,6 % 28 11,5 % 

5. GT 161 65,9 % 187 76,6 % 26 10,7 % 

6. RT 122 50 % 151 61,9 % 29 11,9 % 

 Jumlah 695 284,8 % 847 347,1 % 152 62,3 % 

 Rerata 115,8  47,47 % 141,2 57,9 % 25,3 10,4 % 
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Hasil dari uji efektifitas pengembangan bahan ajar pada siswa sebagai 

data pendukung menunjukkan adanya peningkatan keterampilan merawat 

diri yang dilakukan melalui pengamatan kinerja sebagaimana tertera pada 

tabel 16. Enam orang siswa dengan hambatan penglihatan disertai hambatan 

inteletual sebagai subjek uji efektif memiliki peningkatan skor pada post-

test dibandingkan skor pre-test. Peningkatan skor terbesar yakni subjek RT 

sebesar 11,9% dan peningkatan skor terendah pada subjek CL sebesar 9%. 

Rerata skor peningkatan hasil pre-test dan post-test dari enam siswa MDVI 

yakni sebesar 10,4%. Secara keseluruhan terjadi peningkatan kemampuan 

pada keenam siswa MDVI yakni nilai post-test lebih tinggi dibandingkan 

nilai pre-test yang berarti bahwa bahan ajar berbasis mind mapping yang 

dikembangkan efektif digunakan guru untuk mengajarkan keterampilan 

merawat diri pada siswa dengan MDVI.   

 

C. Revisi Produk 

Produk bahan ajar berupa buku cetak berbentuk modul divalidasi oleh ahli 

materi dan media sehingga mengalami beberapa perbaikan pada konten dan 

tampilan agar layak digunakan oleh guru sebagai hasil pengembangan produk 

bahan ajar perilaku adaptif merawat diri siswa dengan MDVI. Adapun 

beberapa perubahan yang ada di dalam bahan ajar meliputi perubahan tampilan 

atau layout sehingga lebih menarik dan tambahan serta perbaikan konten 

materi agar tepat, lengkap dan detail sesuai saran para ahli. Adapun revisi 

produk yang pertama dilakukan berdasarkan saran para ahli materi. Saran yang 
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diberikan berupa penambahan kegiatan awal sebagai salah satu cara 

pemenuhan prasyarat pembelajaran yakni latihan taktual dan motorik yang 

dirancang dengan disesuaikan konten keterampilan merawat diri.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Awal Hasil Revisi Produk 

Gambar 5. Perbaikan Kegiatan Awal 

Revisi dilakukan pada tahapan pengajaran keterampilan makan dan minum. Pada 

produk awal, tahapan pengajaran dimulai dari menyiapkan makan dilanjutkan 

dengan keterampilan makan. Menurut saran dan pendapat ahli materi berdasarkan 

prinsip pembelajaran fungsional, tahapan pengajaran dimulai dengan keterampilan 

prioritas yang langsung berkaitan dengan aktivitas utama yakni keterampilan 

makan. Jika siswa telah mampu, maka dilanjutkan dengan keterampilan 

menyiapkan makan. Selain itu ahli materi memberikan saran perbaikan berupa 
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perlu ditambahkan cara dan tahapan pengajaran dari sudut pandang guru sehingga 

guru mudah memahami dan mengikuti panduan dari bahan ajar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Awal Hasil Revisi Produk 

Gambar 6. Perbaikan Tahapan Pengajaran Keterampilan Merawat Diri 

Pada bagian belakang bahan ajar disarankan oleh ahli materi untuk 

menambahkan contoh RPP dan PPI sehingga dapat menjadi salah satu acuan 

dan contoh bagi guru dalam merancang RPP atau PPI untuk pembelajaran 

perilaku adaptif bagi siswa MDVI. 
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Produk Awal Hasil Revisi Produk 

Gambar 7. Perbaikan Penambahan Contoh RPP 

Perbaikan atau revisi produk berkaitan dengan tampilan dan layout dilakukan 

berdasarkan saran dari ahli media. Adapun saran dari ahli media yakni sampul 

halaman buku bahan ajar yakni komposisi gambar. Ahli media menyarankan 

untuk mengecilkan ukuran gambar tangan dan memperbesar ukuran gambar 

simbol keterampilan merawat diri sehingga terlihat lebih tepat dalam hal tampilan 

sampul. 

 

 



119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Awal Hasil Revisi Produk 

Gambar 8. Perbaikan Sampul Halaman Bahan Ajar 

Saran perbaikan berikutnya yakni pada bentuk mind mapping isi bahan ajar. 

Pembuatan peta konsep bahan ajar berdasarkan prinsip mind mapping perlu 

dirancang dan dibuat semenarik mungkin serta mudah dipahami. Selain itu,  

perlu menyesuaian panah mapping agar pembaca tidak keliru dalam memaknai 

peta konsep yang disajikan dalam bahan ajar. 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Awal 
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Hasil Revisi Produk 

Gambar 9. Perbaikan Peta Konsep Bahan Ajar 

Perbaikan dilakukan pada konten latihan taktual dalam bentuk penyajian mind 

mapping. Penyajian dengan menggunakan mind mapping berdasar pada agar 

memudahkan guru memahami isi bahan ajar, oleh karena itu penyajian 

seharusnya jelas dan tidak menimbulkan makna ganda (ambiguitas). 

Berdasarkan hal tersebut, pada konten latihan taktual yang memiliki tiga ranah 

cakupan identifikasi perlu disajikan secara jelas sehingga pembaca mudah 

memahaminya. 
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Produk Awal Hasil Revisi Produk 

Gambar 10. Perbaikan Sajian Latihan Taktual dengan Mind Mapping 

Saran perbaikan dari ahli media berkaitan dengan tulisan dalam kotak dan tabel 

yang terlalu mononton sehingga memberikan rasa jenuh dan bosan kepada 

pembaca. Oleh karena itu, perlu ditambahkan garis bawah sebagai pemisah 

antara tulisan-tulisan per baris. Selain itu, pada kotak dan tabel perlu 

menggunakan warna yang kontras sehingga menarik minat pembaca serta 

usahakan menghindari warna putih sebagai latar kotak dan tabel.  
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Produk Awal Hasil Revisi Produk 

Gambar 11. Perbaikan Warna Tabel dan Textbox 

Perbaikan pada layout atau tampilan isi bahan ajar yakni pada penambahan 

layout dan tulisan disamping halaman. Ahli media menyarankan perlu adanya 

tambahan layout di header dan footer sehingga tampilan bahan ajar lebih 

menarik. Identitas buku perlu ditambahkan agar memperjelas konten bahan ajar 

   

 

 

 

 

 

 

 

Produk Awal Hasil Revisi Produk 

Gambar 12. Perbaikan Tampilan Layout Bahan Ajar 



123 

 

D. Analisis Data 

1. Analisis Data Hasil Validasi Ahli 

a. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Materi I 

Berdasarkan data rekapitulasi penilaian produk bahan ajar oleh ahli 

materi I pada tabel 10 mengenai kesesuaian kurikulum, kebahasaan, 

kelayakan penyajian dan penerapan mind mapping diperoleh nilai rerata 

secara keseluruhan yakni 4,41. Nilai tersebut apabila dikonversikan 

menjadi data kualitatif tergolong pada kategori sangat baik atau sangat 

layak.  

Nilai yang diberikan ahli materi I pada masing-masing aspek yakni: 

1) kesesuaian kurikulum sebesar 4,85 dengan kategori sangat baik, 2) 

kebahasaan sebesar 4,20 dengan kategori baik, 3) kelayakan penyajian 

sebesar 4,30 dengan kategori sangat baik dan 4) penerapan mind 

mapping sebesar 4,30 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan 

penilaian ahli materi I, produk bahan ajar berbasis mind mapping 

berbentuk buku modul yang dikembangkan layak untuk digunakan guru 

dalam pengajaran perilaku adaptif merawat diri pada siswa dengan 

MDVI. Hasil penilaian dari ahli materi I dapat dilihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 13. Diagram Analisis Hasil Validasi Ahli Materi I 

b. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Materi II 

Berdasarkan data rekapitulasi penilaian produk bahan ajar oleh ahli 

materi II pada tabel 11 mengenai kesesuaian kurikulum, kebahasaan, 

kelayakan penyajian dan penerapan mind mapping diperoleh nilai rerata 

pada penilaian pertama yakni 2,80 dan pada penilaian kedua yakni 4,19. 

Nilai tersebut apabila dikonversikan menjadi data kualitatif, penilaian 

pertama tergolong pada kategori cukup dan penilaian kedua tergolong 

pada kategori baik atau layak.  

Nilai yang diberikan ahli materi I pada masing-masing aspek yakni: 

1) kesesuaian kurikulum, pada penilaian pertama sebesar 2,61 dengan 

kategori cukup dan penilaian kedua sebesar 4,15 dengan kategori baik, 

2) kebahasaan, pada penilaian pertama sebesar 3,20 dengan kategori 

cukup dan penilaian kedua sebesar 4,00 dengan kategori baik, 3) 

kelayakan penyajian, pada penilaian pertama sebesar 2,50 dengan 

kategori kurang dan penilaian kedua sebesar 4,00 dengan kategori baik 
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dan 4) penerapan mind mapping, pada penilaian pertama sebesar 3,00 

dengan kategori cukup dan penilaian kedua sebesar 4,60 dengan 

kategori sangat baik. Berdasarkan penilaian pertama oleh ahli materi II 

yakni ada beberapa saran dan komentar perbaikan berkaitan dengan 

konten pengajaran. Produk bahan ajar direvisi sesuai dengan saran dan 

komentar dari ahli materi II. Pada penilaian kedua oleh ahli materi II, 

produk bahan ajar berbasis mind mapping berbentuk buku modul yang 

dikembangkan dinilai layak untuk digunakan guru dalam pengajaran 

perilaku adaptif merawat diri pada siswa dengan MDVI. Hasil penilaian 

dari ahli materi II dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Diagram Analisis Hasil Validasi Ahli Materi II 

c. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Media I 

Berdasarkan data rekapitulasi penilaian produk bahan ajar oleh ahli 

media I pada tabel 12 mengenai kelayakan penyajian, tampilan, 

kebahasaan dan penerapan mind mapping diperoleh nilai rerata pada 

penilaian pertama yakni 2,48 dan pada penilaian kedua yakni 4,91. 
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Nilai tersebut apabila dikonversikan menjadi data kualitatif yaitu pada 

penilaian pertama tergolong pada kategori kurang dan penilaian kedua 

tergolong pada kategori sangat baik atau sangat layak.  

Nilai yang diberikan ahli media I pada masing-masing aspek yakni: 

1) kelayakan penyajian, pada penilaian pertama sebesar 2,50 dengan 

kategori kurang dan penilaian kedua sebesar 4,83 dengan kategori 

sangat baik, 2) tampilan, pada penilaian pertama sebesar 2,42 dengan 

kategori kurang dan penilaian kedua sebesar 4,80 dengan kategori 

sangat baik, 3) kebahasaan, pada penilaian pertama sebesar 3,00 dengan 

kategori cukup dan penilaian kedua sebesar 4,57 dengan kategori sangat 

baik dan 4) penerapan mind mapping, pada penilaian pertama sebesar 

2,00 dengan kategori kurang dan penilaian kedua sebesar 5,00 dengan 

kategori sangat baik. Berdasarkan penilaian pertama oleh ahli media I 

yakni ada beberapa saran dan komentar perbaikan berkaitan dengan 

tampilan bahan ajar, pemilihan ukuran cetak bahan ajar serta pemilihan 

ukuran huruf agar mudah dibaca. Produk bahan ajar direvisi sesuai 

dengan saran dan komentar dari ahli media I. Pada penilaian kedua oleh 

ahli media I, produk bahan ajar berbasis mind mapping berbentuk buku 

modul yang dikembangkan dinilai layak untuk digunakan guru dalam 

pengajaran perilaku adaptif merawat diri pada siswa dengan MDVI. 

Hasil penilaian dari ahli media I dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 15. Diagram Analisis Hasil Validasi Ahli Media I 

d. Analisis Data Hasil Validasi Ahli Media II 

Berdasarkan data rekapitulasi penilaian produk bahan ajar oleh ahli 

media II pada tabel 13 mengenai kelayakan penyajian, tampilan, 

kebahasaan dan penerapan mind mapping diperoleh nilai rerata pada 

penilaian pertama yakni 2,08, penilaian kedua yakni 3,90 dan penilaian 

ketiga yakni 4,50. Nilai tersebut apabila dikonversikan menjadi data 

kualitatif yaitu pada penilaian pertama tergolong pada kategori kurang, 

penilaian kedua tergolong pada kategori baik atau layak dan pada 

penilaian ketiga tergolong pada kategori sangat baik atau sangat layak.  

Nilai yang diberikan ahli media II pada masing-masing aspek 

yakni: 1) kelayakan penyajian, pada penilaian pertama sebesar 2,33 

dengan kategori kurang, pada penilaian kedua sebesar 3,33 dengan 

cukup dan penilaian ketiga sebesar 4,33 dengan kategori sangat baik, 2) 

tampilan, pada penilaian pertama sebesar 2,08 dengan kategori kurang, 
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pada penilaian kedua sebesar 4,12 dengan kategori baik dan penilaian 

ketiga sebesar 4,50 dengan kategori sangat baik, 3) kebahasaan, pada 

penilaian pertama sebesar 2,43 dengan kategori kurang, pada penilaian 

kedua sebesar 3,71 dengan kategori baik dan pada penilaian ketiga 

sebesar 4,57 dengan kategori sangat baik dan 4) penerapan mind 

mapping, pada penilaian pertama sebesar 2,00 dengan kategori kurang, 

pada penilaian kedua sebesar 4,66 dengan kategori sangat baik dan pada 

penilaian ketiga sebesar 4,66 dengan kategori sangat baik. Berdasarkan 

penilaian pertama oleh ahli media II yakni ada beberapa saran dan 

komentar perbaikan berkaitan dengan tampilan bahan ajar berbasis 

mind mapping, pemilihan warna layout pada tabel dan textbox agar 

menarik, serta perbaikan pada bagian sampul. Produk bahan ajar 

direvisi sesuai dengan saran dan komentar dari ahli media II. Pada 

penilaian kedua oleh ahli media II, produk bahan ajar telah dinilai layak 

digunakan melalui revisi yakni pada penambahan layout di header dan 

footer dan penamaan berupa identitas buku di setiap halaman produk 

bahan ajar. Perbaikan dilakukan berdasarkan saran dari penilaian kedua. 

Pada penilaian ketiga, produk bahan ajar berbasis mind mapping 

berbentuk buku modul yang dikembangkan dinilai layak untuk 

digunakan guru dalam pengajaran perilaku adaptif merawat diri pada 

siswa dengan MDVI. Hasil penilaian dari ahli media II dapat dilihat 

pada gambar berikut. 
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Gambar 16. Diagram Analisis Hasil Validasi Ahli Media II 

 

2. Analisis Data Kelayakan atau Uji Coba Lapangan 

Berdasarkan data rekapitulasi penilaian kelayakan produk bahan ajar 

oleh guru pada tabel 14 mengenai kelayakan penyajian, kebahasaan, 

tampilan dan kesesuaian isi bahan ajar diperoleh nilai rerata 4,60. Nilai 

tersebut apabila dikonversikan menjadi data kualitatif tergolong pada 

kategori sangat baik atau sangat layak.  

Nilai dan akumulasi rerata yang diberikan lima responden guru pada 

masing-masing aspek yakni: 1) kelayakan penyajian, terdiri dari 5 butir 

penilaian, SW memberikan penilaian sebesar 25, SF memberikan penilaian 

sebesar 23, HK memberikan penilaian sebesar 24, YU memberikan 

penilaian sebesar 21 dan OY memberikan penilaian sebesar 25. Akumulasi 

rerata dari kelima penilaian sebesar 4,72 dengan kategori sangat baik, 2) 

kebahasaan, terdiri dari 10 butir penilaian, SW memberikan penilaian 
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sebesar 40, SF memberikan penilaian sebesar 48, HK memberikan penilaian 

sebesar 45, YU memberikan penilaian sebesar 44 dan OY memberikan 

penilaian sebesar 43. Akumulasi rerata dari kelima penilaian sebesar 4,40 

dengan kategori sangat baik, 3) tampilan, terdiri dari 4 butir penilaian, SW 

memberikan penilaian sebesar 20, SF memberikan penilaian sebesar 17, HK 

memberikan penilaian sebesar 18, YU memberikan penilaian sebesar 18 dan 

OY memberikan penilaian sebesar 25. Akumulasi rerata dari kelima 

penilaian sebesar 4,90 dengan kategori sangat baik, dan 4) kesesuaian isi 

bahan ajar, terdiri dari 18 butir penilaian, SW memberikan penilaian sebesar 

72, SF memberikan penilaian sebesar 76, HK memberikan penilaian sebesar 

81, YU memberikan penilaian sebesar 77 dan OY memberikan penilaian 

sebesar 90. Akumulasi rerata dari kelima penilaian sebesar 4,40 dengan 

kategori sangat baik.  

Produk bahan ajar berbasis mind mapping berbentuk buku modul yang 

dikembangkan dinilai layak oleh guru sebagai responden dan pengguna 

untuk digunakan dalam pengajaran perilaku adaptif merawat diri pada siswa 

dengan MDVI. Hasil penilaian kelayakan produk dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

 

 

 

Gambar 17. Diagram Analisis Hasil Uji Kelayakan Produk Bahan Ajar 
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3. Analisis Data Uji Keefektifan 

Data uji efektifitas dilakukan pada guru sebagai pengguna bahan ajar 

dan pada siswa untuk mengetahui dampak dari guru menggunakan bahan 

ajar perilaku adaptif ini. Pada tabel 15 dan 16 diketahui bahwa hasil post-

test pada guru dan siswa lebih tinggi daripada hasil pre-test. Berdasarkan 

kriteria analisis data keefektifan, maka bahan ajar efektif digunakan oleh 

guru dalam mengajarkan siswa MDVI karena ada peningkatan kemampuan 

pemahaman guru dan keterampilan siswa. 

Uji efektifitas pada lima guru sebagai subjek yakni WN, AT, NG, GL 

dan TY. Subjek WN memperoleh skor pre-test sebesar 18 dan post-test 

sebesar 28 dengan peningkatan sebesar 33,3%. Subjek AT memperoleh skor 

pre-test sebesar 20 dan post-test sebesar 27 dengan peningkatan sebesar 

23,3%. Subjek NG memperoleh skor pre-test sebesar 17 dan post-test 

sebesar 29 dengan peningkatan sebesar 40,0%. Subjek GL memperoleh skor 

pre-test sebesar 15 dan post-test sebesar 29 dengan peningkatan sebesar 

46,7%. Subjek TY memperoleh skor pre-test sebesar 19 dan post-test 

sebesar 28 dengan peningkatan sebesar 30,0%. Hasil tes pemahaman 

pembelajaran perilaku adaptif yang diperoleh lima guru pengajar siswa 

MDVI dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 18. Diagram Analisis Hasil Uji Keefektifan pada Guru 

Pada uji efektifitas siswa, dilakukan pengamatan keterampilan merawat 

diri pada enam siswa yakni TZ, MF, CL, OK, GT, dan RT. Subjek TZ 

memperoleh skor pre-test sebesar 83 dan post-test sebesar 105 dengan 

peningkatan sebesar 9,01%. Subjek MF memperoleh skor pre-test sebesar 

91 dan post-test sebesar 116 dengan peningkatan sebesar 10,2%. Subjek CL 

memperoleh skor pre-test sebesar 128 dan post-test sebesar 150 dengan 

peningkatan sebesar 9%. Subjek OK memperoleh skor pre-test sebesar 110 

dan post-test sebesar 138 dengan peningkatan sebesar 11,5%. Subjek GT 

memperoleh skor pre-test sebesar 161 dan post-test sebesar 187 dengan 

peningkatan sebesar 10,7%. Subjek RT memperoleh skor pre-test sebesar 

122 dan post-test sebesar 151 dengan peningkatan sebesar 11,9%. Hasil 

pengamatan kinerja siswa dalam perilaku adaptif keterampilan merawat diri 

yang diperoleh dari enam siswa MDVI dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 19. Diagram Analisis Hasil Uji Keefektifan pada Siswa 

Produk bahan ajar dinilai efektif jika ada peningkatan berupa nilai post-test 

lebih tinggi dibandingkan nilai pre-test. Oleh karena itu, berdasarkan data hasil 

uji efektifitas dari guru dan siswa di atas, produk bahan ajar berbasis mind 

mapping untuk pembelajaran perilaku adaptif merawat diri siswa MDVI yang 

dikembangkan dinilai efektif digunakan oleh guru untuk pembelajaran materi 

keterampilan merawat diri yakni makan, minum, BAK, BAB dan mandi karena 

sesuai dengan sasaran pengguna dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

ditetapkan. 
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pengolah mind mapping menggunakan MindMaple Lite dan MindMaster 6,2 

serta pengolah gambar menggunakan Corel Draw X5. Bahan ajar ini memuat 

lima materi pengajaran keterampilan merawat diri yakni makan, minum, BAK, 

BAB dan mandi. Bahan ajar ini diperuntukkan bagi guru yang memberikan 

pengajaran pada siswa dengan MDVI. 

Isi bahan ajar terdiri dari tiga bagian utama yakni pendahuluan, isi dan 

penutup. Komponen-komponen bahan ajar pada bagian pendahuluan meliputi 

petunjuk penggunaan, peta konsep bahan ajar dan kegiatan awal berupa 

prasyarat pembelajaran, pada bagian isi terdiri dari lima kajian pengajaran 

keterampilan merawat diri yakni keterampilan makan, minum, buang air kecil, 

buang air besar, dan mandi, serta pada bagian penutup terdapat contoh RPP dan 

PPI. Komponen-komponen bahan ajar ini meliputi sampul, identitas bahan ajar, 

kata pengantar, pendahuluan, petunjuk penggunaan, peta konsep, kegiatan awal 

prasyarat pembelajaran, materi pengajaran lima keterampilan merawat diri, 

contoh RPP, PPI, referensi dan identitas pengembang serta penelaah.  

Sajian pesan dalam bahan ajar dikembangkan menggunakan mind 

mapping yang ditata dan disusun dengan mempertimbangkan keutamaan 

materi pengajaran dan keefektifan tampilan sesuai dengan prinsip mind 

mapping. Sajian tampilan bahan ajar menggunakan mind mapping 

memudahkan guru untuk mempelajari dan memahami isi bahan ajar. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil post-test guru yang mengalami kenaikan setelah 

mempelajari produk bahan ajar selama satu minggu dan post-test siswa yang 
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mengalami kenaikan setelah guru menerapkan bahan ajar sebagai sumber 

belajar keterampilan merawat diri selama satu bulan. 

Proses pengembangan bahan ajar ini mengikuti tahap pengembangan 

ADDIE, yakni dimulai dari analisis, merancang produk bahan ajar, 

mengembangkan produk sesuai rancangan, menerapkan produk bahan ajar 

kepada pengguna dan evaluasi produk. Bahan ajar yang dikembangkan telah di 

validasi oleh ahli materi dan ahli media, bahan ajar ini layak digunakan sebagai 

sumber belajar bagi guru dalam pengajaran perilaku adaptif merawat diri pada 

siswa MDVI. Produk ini dapat membantu guru yang mengajarkan siswa MDVI 

untuk memahami pembelajaran perilaku adaptif keterampilan merawat diri dan 

memberikan pemahaman cara serta tahapan pengajaran keterampilan merawat 

diri pada siswa MDVI. 

Pengembangan bahan ajar berbasis mind mapping memiliki beberapa 

keungulan. Keunggulan tersebut antara lain: 1) penyajian bahan ajar didukung 

dengan gambar sehingga memudahkan guru mengingat isi bahan ajar, 2) 

tampilan layout bahan ajar menggunakan prinsip mind mapping sehingga 

menarik, menimbulkan minat baca dan memudahkan guru dalam memahami isi 

bahan ajar, 3) bahan ajar memuat cara pengajaran tahap demi tahap sehingga 

memberikan panduan bagi guru dalam mengajarkan perilaku adaptif merawat 

diri kepada siswa MDVI, 4) bahan ajar berbentuk cetak sesuai dengan 

kebutuhan pengajaran sehingga mudah dibawa dan digunakan oleh guru, dan 

5) dapat digunakan sebagai sumber belajar secara mandiri oleh guru.   
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Selain memiliki keunggulan, bahan ajar ini memiliki beberapa 

kelemahan, seperti: 1) materi perilaku adaptif terbatas pada keterampilan 

merawat diri, 2) beberapa penggunaan dan pemilihan kata dalam bahan ajar 

kurang komunikatif. Walaupun memiliki kelemahan, bahan ajar berbasis mind 

mapping untuk pembelajaran perilaku adaptif merawat diri ini dapat digunakan 

oleh guru yang mengajarkan siswa MDVI. Pembelajaran perilaku adaptif 

merawat diri merupakan satu dari tiga area atau ranah pembelajaran adaptif 

yang menjadi prioritas pengajaran siswa dengan MDVI sehingga guru 

diharapkan mampu memberikan pengajaran sedini mungkin agar siswa mampu 

menguasai keterampilan merawat diri secara mandiri. Adapun hasil akhir 

produk bahan ajar berbasis mind mapping sebagai berikut: 

1. Pendahuluan menyajikan peta konsep yang merupakan isi keseluruhan 

materi bahan ajar dalam peta yang mudah dipahami. Selain itu, kegiatan 

awal sebagai prasyarat pembelajaran berfokus pada kemampuan taktual dan 

motorik halus siswa yang sering digunakan dalam kegiatan keterampilan 

sehari-hari. 

 

 

 

 

Gambar 20. Peta Konsep dalam Bahan Ajar 

2. Isi menyajikan lima ranah area keterampilan merawat diri pada siswa 

MDVI, yakni keterampilan makan, minum, buang air kecil, buang air besar 
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dan mandi. Setiap keterampilan terdiri dari penjelasan tujuan kompetensi 

yang dicapai anak, definisi, alat dan bahan, cara dan tahapan pengajaran 

serta cara penilaian yang dilakukan dengan mengamati kinerja. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 21. Isi Materi Keterampilan Merawat Diri 

3. Penutup menyajikan contoh RPP dan PPI salah satu keterampilan merawat 

diri, disertai dengan referensi dan identitas penulis atau penelaah. 
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Gambar 22. Bagian Penutup Bahan Ajar 

Penelitian yang dilakukan menghasilkan produk bahan ajar berbasis mind 

mapping digunakan guru untuk pembelajaran perilaku adaptif merawat diri 

siswa dengan MDVI yang layak dan efektif. Produk bahan ajar dikembangkan 

dengan mengadaptasi lima langkah pengembangan model ADDIE. Bahan ajar 

yang dikembangkan dinilai layak oleh para ahli dan guru melalui penilaian 

validasi materi dan media oleh ahli serta penilaian kelayakan dari guru pada 

saat uji coba. Hasil validasi ahli dan subjek uji coba, produk bahan ajar dinilai 

baik dan sangat baik sehingga dapat digunakan guru dalam pembelajaran 

perilaku adaptif merawat diri pada siswa MDVI.  

Penilaian dari ahli materi I mendapatkan skor sebesar 4,41 dengan 

kategori sangat baik. Aspek kesesuaian kurikulum, kelayakan penyajian dan 

penerapan mind mapping mendapatkan penilaian sangat baik. Materi yang 

disajikan dinilai dapat membantu guru dalam melakukan pengajaran pada 

siswa dengan MDVI, selain itu penyajian secara rinci dan bertahap dengan 
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tampilan menggunakan mind mapping dapat memudahkan guru dalam 

memahami isi bahan ajar. Penilaian dari ahli materi II mendapatkan skor akhir 

4,19 dengan kategori baik. Aspek kesesuaian kurikulum, kebahasaan dan 

kelayakan penyajian mendapatkan penilaian baik serta penilaian sangat baik 

untuk aspek penerapan mind mapping. Penyajian materi dinilai sudah sesuai 

dengan pembelajaran siswa MDVI yakni bertahap langkah per langkah secara 

rinci dan penggunaan mind mapping sangat membantu guru mempermudah 

pemahaman karena materi yang disajikan sederhana dan jelas. Hal ini selaras 

dengan kriteria kelayakan bahan ajar menurut Widodo (2008, 40-48) dan 

prinsip penggunaan mind mapping yang berfokus pada inti bahasan sehingga 

memudahkan fokus pemahaman pengajaran (Edwards & Cooper, 2010: 238). 

Penilaian dari ahli media I dan ahli media II mendapatkan skor akhir 4,91 

dan 4,50 dengan kategori sangat baik. Aspek tampilan dan penerapan mind 

mapping pada penilaian dari kedua ahli media mendapatkan kategori sangat 

baik. Aspek tampilan berfokus pada huruf, gambar, layout, tabel, tampilan 

keseluruhan bahan ajar dinilai sudah menarik sehingga dapat meningkatkan 

minat baca bagi pengguna. Selain itu, penggunaan mind mapping dianggap 

sudah tepat. Penilaian ahli media mengenai aspek tampilan selaras dengan 

kriteria kelayakan tampilan atau grafika dari Widodo (2008, 40-48) yakni 

tergambar dari font, tata letak, ilustrasi gambar dan tampilan bahan ajar. Mind 

mapping dalam bahan ajar dinilai mampu memusatkan perhatian sehingga 

memudahkan menangkap informasi yang dibantu dengan visual warna serta 

gambar sebagai pendukung sehingga meningkatkan pemahaman. Hal ini 
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selaras dengan kelebihan dari mind mapping menurut De Porter & Hernacki 

(2011: 172).  

Penilaian dari guru sebagai hasil dari uji coba kelayakan bahan ajar yakni 

bahan ajar dianggap layak dengan kategori sangat baik. Bahan ajar dinilai 

membantu dan sesuai dengan kebutuhan guru dalam pengajaran bagi siswa 

MDVI. Bahan ajar dinilai guru dapat digunakan untuk keperluan belajar dan 

pengajaran di sekolah, hal ini sesuai dengan pendapat dari Tasri (2011:5). 

Kesesuaian isi pengembangan produk bahan ajar yakni berkaitan dengan 

keterampilan merawat diri tepat karena dapat memenuhi kebutuhan guru di 

sekolah dan sesuai dengan karakteristik siswa MDVI yakni tahap per tahap dan 

diutamakan hal fungsional, hal ini sesuai dengan penyusunan bahan ajar 

menurut Rahardjo, Haryono & Rahardjito, 2012: 100) yakni 

mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik subjek. 

Produk bahan ajar berbasis mind mapping untuk pembelajaran perilaku 

adaptif merawat diri siswa dengan MDVI dinilai efektif untuk digunakan. Hal 

tersebut dapat diketahui dari adanya peningkatan nilai sebelum dan sesudah 

penggunaan bahan ajar pada guru sebagai pengguna langsung dan siswa 

sebagai subjek pendukung. Peningkatan nilai skor rerata pada siswa 

dipengaruhi oleh karakteristik siswa MDVI yakni adanya hambatan motorik 

pada siswa tertentu dan perilaku yang ditampilkan. Hal ini selaras dengan 

pendapat dari Heward & Orlansky (1992) mengenai karakteristik yang 

mempengaruhi kemampuan siswa MDVI. Rerata skor peningkatan 

keterampilan minum pada siswa yakni 10,4%, hal ini selaras dengan hasil 
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penelitian dari Annisa Istiqomah (2019) yang melakukan pengamatan 

pembelajaran pada siswa MDVI selama tiga bulan terdapat perkembangan 

meski dalam skala kecil. Adanya peningkatan kemampuan pada guru dan siswa 

membuktikan bahwa bahan ajar memberikan pemahaman dan panduan bagi 

guru mengenai perilaku adaptif yang berdampak dalam memudahkan guru 

memberikan pengajaran keterampilan merawat diri bagi siswa.  

Isi bahan ajar mencakup lima keterampilan dasar yang harus dikuasai 

siswa MDVI, yakni keterampilan makan, minum, buang air kecil, buang air 

besar dan mandi. Keterampilan merawat diri termasuk dalam cakupan perilaku 

adaptif. Hal ini sesuai dengan teori perilaku adaptif Beirne, Patton & Shannon 

(2006) dan Sparrow, Balla & Cicchetti (1984) yang menyatakan perilaku 

adaptif berkaitan dengan keterampilan dasar merawat diri yakni ranah personil 

yakni yang berkaitan dengan keterampilan merawat dirinya sendiri. 

Bahan ajar dirancang peneliti berdasarkan hasil dari temuan pada studi 

pendahuluan yang dilakukan di sekolah. Bahan ajar dirancang untuk kebutuhan 

pengajaran yakni keterampilan merawat diri. Bahan ajar dirancang sendiri 

dengan menyusun materi-materi yang diperlukan guru dalam pembelajaran 

perilaku adaptif bagi siswa, hal ini selaras dengan penyusunan bahan ajar 

menurut Panen dan Purwanto (2004) dan Pengembang MKDP Kurikulum 

(2012) yakni pengembangan bahan ajar didasarkan pada merancang dan 

meyusun sendiri. 

Pesan dalam bahan ajar ditampilkan dengan menggunakan mind 

mapping. Hal ini dikarenakan agar bahan ajar mudah dipahami dan fokus pada 
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inti bahasan. Lima keterampilan dibahas dalam bahan ajar dengan tampilan 

menggunakan prinsip mind mapping yakni dibantu dengan gambar yang 

mendukung serta penataan warna yang menarik pembaca. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Buzan (2013) mengenai mind mapping yang dapat 

menyenangkan untuk dilihat, dibaca dan dipahami. Berdasarkan hasil dari uji 

coba, guru memberikan komentar bahwa tampilan bahan ajar dengan 

menggunakan mind mapping mempermudah pemahaman karena langsung 

memaparkan inti dari materi yang dibahas. Hal ini selaras dengan penelitian 

dari Susanto (2016) yang mengemabngkan buku pelajaran menggunakan mind 

mapping dan terbukti efektif digunakan dalam proses pembelajaran.   

 

F. Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan pada penelitian ini adalah pada penerapan pengajaran 

kepada siswa belum sampai mengamati keseluruhan lima keterampilan yang 

ada dalam bahan ajar pembelajaran perilaku adaptif berbasis mind mapping, 

hal ini karena keterbatasan waktu sehingga belum keseluruhan isi bahan ajar 

dapat diterapkan dalam pembelajaran perilaku adaptif. Data keefektifan pada 

siswa sebagai data pendukung dari tujuan penelitian ini yakni mengembangkan 

bahan ajar berbasis mind mapping untuk pembelajaran perilaku adaptif 

merawat diri yang layak dan efektif digunakan oleh guru dalam pengajaran 

keterampilan merawat diri untuk siswa dengan MDVI. Oleh karena itu, 

berdasarkan dari data hasil kelayakan dan keefektifan yang telah dipaparkan, 

maka pengembangan bahan ajar berbasis mind mapping terbukti layak dan 



144 

 

efektif digunakan oleh guru untuk proses pengajaran perilaku adaptif 

keterampilan merawat diri siswa dengan MDVI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


