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BAB III 

 METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

 

A. Model Penelitian dan Pengembangan 

Model penelitian pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini 

mengacu pada model penelitan Research and Development (R & D) dalam 

Sugiyono (2013:407) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk 

dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi 

dimasyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk 

tersebut.  

Berkaitan dengan keefektifan, Nieveen (1999) menyatakan bahwa untuk 

mengukur tingkat keefektifan perangkat pembelajaran dilihat dari tingkat 

penghargaan peserta didik dalam mempelajari program dan keinginan peserta 

didik untuk menggunakan program tersebut.  Untuk menyatakan keefektifan 

perangkat pembelajaran dilihat dari tiga komponen, yaitu hasil belajar peserta 

didik (kemampuan berpikir kreatif), keaktifan peserta didik, dan respon peserta 

didik dalam Sugiarto (2012). Peneliti menggunakan pengembangan yang 

menghasilkan produk berupa media Mind Mapping “Magnetic Board”. 

B. Prosedur Penelitian dan Pengembangan 

Secara prosedural langkah-langkah penelitian model Research and 

Development (R & D) dalam Sugiono (2013:409) adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Langkah-langkah Metode Research and Development (R & D) 

(dalam Sugiono, 2013) 

Bagian ini akan menjelaskan tentang prosedur penelitian pengembangan pada 

gambar diatas. Prosedur penelitian pengembangan media pembelajaran 

memaparkan langkah-langkah prosedural yang ditempuh oleh peneliti dan 

pengembangan dalam bentuk produk berupa media mind mapping “magnetic 

board”. Sesuai dengan model Research and Development (R & D), maka 

langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1. Potensi dan Masalah 

Potensi dari penelitian ini adalah media pembelajaran dapat membantu 

jalannya proses kegiatan belajar mengajar dan membantu dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. Masalah yang tedapat di lapang adalah guru belum memiliki 

media berupa benda kongkret seperti hewan tiruan yang dapat digunakan untuk 

belajar tentang benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku, belum adanya media 

pembelajaran yang didesain dalam pembelajaran tematik, dan siswa hanya sebagai 

pendengar bagi guru di kelas saat pembelajaran berlangsung. Siswa tidak 

memiliki andil untuk melakukan sesuatu dalam mempelajari materi dan hanya 

mengikuti instruksi guru saja. 
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2. Mengumpulkan Informasi 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan pada saat kegiatan penelitian 

berlangsung. Sebelum penelitian, hal utama yang dilakukan menentukan tempat 

sasaran penelitian yang akan dituju untuk melakukan penelitian. Tempat sasaran 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah SDN Muhammadiyah 4 Batu kelas 1. 

Survey lapangan dilakukan bertahap disekolah dasar yang menjadi tempat 

sasaran peneliti, yaitu  SDN Muhammadiyah 4 Batu untuk mengumpulkan data 

berkenaan dengan kemampuan siswa dalam membedakan hewan buas dan jinak 

serta penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan media Mind Mapping 

“Magnetic Board”. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dini pada guru 

kelas. Data yang dikumpulkan juga mengenai faktor-faktor pendukung dan 

penghambat pelaksanaan pembelajaran tematik, kesulitan yang dialami siswa 

pada saat pembelajaran tematik tema benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku 

dan mengenai penggunaan media pembelajaran. 

3. Desain Produk 

Berdasarkan pada hasil-hasil dari survey lapangan, maka diperoleh keputusan 

mengenai konsep yang akan ditampilkan pada media. Tahap selanjutnya peneliti 

mulai menyusun Rancangan Pembuatan Media (RPM). Peneliti melakukan 

perancangan pembelajaran dengan mendesain suatu pembelajaran. Pada tahap ini 

ada beberapa hal yang menjadi perhatian khusus bagi peneliti dalam 

mengembangkan media Mind Mapping (Magnetic Board” yaitu : (1) menentukan 

SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar), (2)  menentukan materi, 

(3) menentukan tujuan dan indikator, (4)memahami konsep media Mind Mapping 
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“Magnetic Board”, (5) menentukan media yang akan dikembangkan, (6) membuat 

desain produk, (7) cara menggunakan. 

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahap pertama yaitu menentukan 

menentukan SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar), setelah 

menentukan menentukan SK (Standar Kompetensi) dan KD (Kompetensi Dasar) 

peneliti menentukan materi, kemudian peneliti menentukan tujuan dan membuat 

indikator pembelajaran untuk siswa kelas I Sekolah Dasar, kemudian peneliti 

menentukan media yang akan dikembangkan untuk siswa kelas I yang 

menyenangkan dan menarik dalam proses pembelajaran tematik. Salah satu media 

yang sesuai materi benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku yaitu dengan 

mengembangkan media Mind Mapping “Magnetic Board”. 

Berdasarkan kegiatan yang tersebut, tahap selanjutnya peneliti memaparkan 

tentang konsep-konsep media Mind Mapping “Magnetic Board”. Media Mind 

Mapping “Magnetic Board” ini disesuaikan dengan buku kurikulum 2013 Kelas I 

Tematik Mata Pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia materi benda, hewan, 

dan tumbuhan di sekitarku. Media Mind Mapping “Magnetic Board” dapat 

dioperasikan secara mandiri ataupun berkelompok dan dapat digunakan untuk 

media kompetisi dalam pembelajaran 

Media Mind Mapping “Magnetic Board” ini bisa bermanfaat bagi siswa 

karena siswa dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam pembelajaran 

benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku secara mandiri ataupun berkelompok. 

Teknik media Mind Mapping “Magnetic Board” akan dikembangkan peneliti 

pada Mata Pelajaran matematika dan bahasa indonesia materi benda, hewan dan 

tumbuhan di sekitarku. 
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Berdasarkan pada hasil-hasil dari penelitian, maka diperoleh keputusan 

mengenai konsep materi  yang akan dipadukan dengan media pembelajaran yang 

menyenangkan dan menarik bagi siswa dalam proses pembelajaran tematik. Pada 

tahap desain produk ini peneliti menentukan perencanaan penggunaan media 

Mind Mapping “Magnetic Board” untuk mengetahui media yang digunakan 

peneliti efektif, menyenangkan dan menarik. 

4. Validasi Desain 

Validasi desain yang merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru secara rasional akan lebih 

efektif dari yang lama atau tidak (dalam Sugiono, 2013:414). Validasi produk 

Mind Mapping “Magnetic Board” sebagai media pembelajaran tematik dilakukan 

dengan meminta beberapa orang pakar dalam bidangnya masing-masing untuk 

menilai desain produk baru yang dirancang agar dapat mengetahui seberapa 

efektif media tersebut. Uji coba dilakukan penilaian sebanyak dua kali, yaitu uji 

coba ahli media, uji coba ahli materi dan guru kelas I SD. Materi tentang media 

Mind Mapping “Magnetic Board” yaitu pembelajaran tematik tema benda, 

hewan, dan tumbuhan di sekitarku. 

5. Perbaikan Desain 

Berdasarkan masukan para ahli, dilakukan perbaikan atau revisi untuk 

mendapatkan hasil yang maksimal yang selanjutnya akan di uji cobakan kembali. 

Pada uji coba ini akan dilakukan uji coba produk. 

6. Uji Coba Produk 

Pada uji tahap awal dengan mengambil sampel yang akan dilakukan dalam 

satu kelas. Uji coba produk yang dilakukan di SDN Muhammadiyah 4 Batu dalam 
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satu kelas sejumlah 9 peserta didik kelas 1D dengan kemampuan berbeda. Uji 

coba tahap awal dilakukan untuk mendapat penilaian terhadap media Mind 

Mapping “Magnetic Board” yang meliputi tampilan dan isi melalui angket. 

Setelah melakukan uji coba produk, maka akan dilakukan revisi untuk perbaikan. 

7. Revisi Produk 

Kegiatan revisi produk ini dilakukan apabila dalam uji coba produk masih 

terdapat kekurangan/kelemahan berdasarkan hasil catatan penelitian maupun 

pengamatan serta melalui angket respon siswa terhadap media pembelajaran pada 

saat uji coba kelompok kecil. Revisi ini dilakukan untuk penyempurnaan produk 

yang dikembangkan. Produk yang telah di revisi kemudian diadakan uji coba 

pemakaian. 

8. Uji Coba Pemakaian 

Uji Coba kelompok besar dilakukan pada 20 peserta didik kelas 1B SD 

Muhammadiyah 4 Batu. Selama uji coba berlangsung dilakukan pengamatan 

melalui observasi oleh teman sejawat tentang kekurangan dan kendala yang masih 

terjadi ketika produk tersebut diujikan. Selain itu peserta didik juga diberikan 

angket respon terhadap penggunaan media Mind Mapping “Magnetik Board” 

pada akhir uji coba.  

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, maka selanjutnya produk yang 

berupa media pembelajaran tersebut diterapkan pada lingkup lembaga pendidikan 

yang lebih luas. Penelitian ini dilakukan sampai tahap kesembilan atau revisi 

produk tahap akhir karena keterbatasan penelitian. Revisi produk dan produksi 

masal dapat dilakukan pada peneliti pengembangan selanjutnya. 
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9. Revisi Produk Tahap Akhir 

Revisi produk media Mind Mapping “Magnetic Board” pada tahap ini 

dilakukan apabila produk yang dicobakan pada kelompok besar masih 

mempunyai kekurangan dan kelemahan sehingga perlu dilakukan revisi untuk 

menghasilkan produk akhir media Mind Mapping “Magnetic Board” yang siap 

dan layak digunakan dalam pembelajaran tematik. Penelitian pengembangan ini 

dilakukan sampai pada tahap kesembilan yaiti pada tahap revisi produk tahap 

akhir. 

Peneliti cukup dilakukan sampai sembilan langkah yaitu revisi produk setelah 

uji pemakaian pada kelompok besar karena keterbatasan waktu, biaya dan peneliti 

masih seorang mahasiswa. Revisi produk akhir ini dijadikan ukuran bahwa media 

yang dikembangkan dinyatakan valid atau layak digunakan sebagai media 

pembelajaran Mind Mapping “Magnetic Board” setelah melakukan beberapa 

tahap. 

10. Pembuatan Produk Masal 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian pengembangan. 

Pengembangan penelitian media Mind Mapping “Magnetic Board” yang 

dilakukan tidak sampai pada tahap desiminasi dan implementasi, namun 

penelitian yang dilakukan hanya sampai pada penelitian atau pembuatan produk 

akhir. Sehingga tahap ini diusulkan untuk melakukan pada penelitian selanjutnya.  

C. Uji Coba Produk 

Pada tahap ini bertujuan untuk menentukan keefektifan produk 

pengembangan media Mind Mapping “Magnetic Board”. Pada pembelajaran 

tematik tema benda, hewan, dan tumbuhan di sekitarku materi hewan di sekitarku 
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kelas I Sekolah Dasar. Beberapa hal yang akan dijabarkan pada bagian ini 

antaranya : (1) desain uji coba, (2) subjek uji coba, (3) jenis data, (4) instrument 

pengumpulan data, (5) teknik analisis data. 

1. Desain Uji Coba Produk 

Desain uji coba merupakan tahap dilaksanakannya evaluasi pengembangan 

media Mind Mapping “Magnetic Board” yang melalui melalui beberapa validator 

yaitu uji coba validitas ahli media, materi, pembelajaran tematik, uji coba 

kelompok kecil sampai pada uji coba kelompok besar melalui pengisian angket 

validasi untuk memperoleh data kualitatif dan kuantitatif.  

2. Subjek Coba 

Subjek uji coba pengembangan media Mind Mapping “Magnetic Board”` 

antaranya sebagai berikut. 

a. Subjek Uji Coba Ahli 

Subjek uji coba ahli terdiri dari para pakar atau ahli yaitu ahli media, ahli 

materi kelas I Sekolah Dasar. Adapun subjek uji coba ahli dapat dilihat pada tabel 

3.1 dibawah ini.  

Tabel 3.1 Subjek Uji Coba Ahli Media Mind Mapping “Magnetic Board” 

No. Validator Kriteria Keahlian 

1. Ahli Media 1. Memiliki kemampuan dibidang media pembelajaran. 
2. Tingkat akademik S-2 
3. Memiliki pengalaman dalampembelajaran 
4. Memiliki kemampuan dalam mengajar lebih dari5 

tahun 

Ahli Media 
Pembelajaran 

2. Ahli 
Materi 

1. Memiliki kemampuan dibidang mediapembelajaran. 
2. Tingkat akademik S-2 

3. Memiliki pengalaman dalam pembelajaran 
4. Memiliki kemampuan dalam mengajar lebih dari 5 

tahun 

Ahli Ahli 
Pembelajaran 
Materi 

3 Guru Kelas 
I 
Sekolah 
Dasar 
 

1. Memiliki kemampuan dibidang media pembelajaran. 
2. Tingkat akademik S-1 
3. Memiliki pengalaman dalam pembelajaran 
4. Memiliki kemampuan dalam  mengajar lebih dari 5 

tahun 

Ahli 
Pembelajaran 
Tematik 
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b. Subjek Uji Coba Kelompok Kecil 

Subjek uji coba skala kecil dilakukan dalam 1 kelas sebanyak 9 siswa kelas 

1D di SD Muhammadioyah 4 Batu.  

c. Subjek Uji Coba Kelompok Besar 

Subjek uji coba Lapangan dilakukan dalam 1 kelas sebanyak 20 siswa kelas 

1B di SD Muhammadiyah 4 Batu. 

3. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dan pengembangan ini antaranya. 

1. Data kuantitatif yang diperoleh dari penilaian validasi dari validator dan 

respon siswa yang terdapat pada angket sebagai penilaian terhadap kualitas 

media Mind Mapping “Magnetic Board” 

2. Data kualitatif diperoleh dari berbagai saran, masukan maupun tanggapan 

dari para ahli/pakar komentar observer, guru kelas pada angket terhadap 

kualitas media Mind Mapping “Magnetic Board” 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini diantaranya. 

1. Sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan angket dengan 

informan dan obervasi secara langsung pada siswa dan guru kelas 1A dan 

kelas 1B. 

2. Sumber data sekunder adalah pedoman penggunaan media Mind Mapping 

Magnetic Board dan foto-foto dokumentasi selama penelitian berlangsung. 

Sumber data ini akan lebih memperkuat data primer dan data yang diperoleh 

akan menjadi valid. 
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3. Instrument Pengumpulan Data 

Hasil penelitian tergantung pada jenis alat (instrument) pengumpulan 

datanya. Kualitas data selanjutnya menentukan kualitas penelitian itu sendiri. 

Oleh sebab itu, alat atau instrument penelitian harus memiliki tingkat kepercayaan 

dan sekaligus data yang diperoleh memiliki tingkat kebenaran (faktual). 

Pengembangan media Mind Mapping “Magnetic Board” menggunakan beberapa 

instrument pengumpulan data, diantaranya: 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara 

individual yang dilaksanakan pada guru kelas I SD Muhammadiyah 4 Batu. 

Sebelum melaksanakan wawancara yang disebut pedoman wawancara (Interview 

guide). Menurut Sukmadinata (2013:216) teknik ini dilakukan untuk menghimpun 

data awal sebelum melakukan penelitian. Wawancara berisikan pertanyaan 

mengenai kesulitan guru SD Muhammadiyah 4 Batu yang dirasakan dalam proses 

pembelajaran. (Hasil data terlampir). 

b. Observasi 

Observasi (observation) merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung dalam Sukmadinata (2013:220). Observasi yang ditujukan pada guru 

kelas I SD Muhammadiyah 4 Batu untuk menghimpun data awal mengenai materi 

yang akan dikembangkan untuk media Mind Mapping (Magnetic Board). 

Observasi juga dilakukan pada siswa kelas I SD Muhammadiyah 4 Batu untuk 

menentukan uji coba skala kecil maupun besar yang akan dijadikan subjek pada 

penelitian.  
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c. Studi Dokumen 

Studi dokumen (documentary study) merupakan suatu teknik pengumpulan 

data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik dalam Sukmadinata (2013:221). Studi 

dokumen dilakukan pada tahap pendahuluan setelah diperoleh data hasil need 

assesment yaitu dengan mengumpulkan literature yang memuat pokok 

pembahasan tentang mind mapping dan hewan di sekitarku. Pokok bahasan 

tersebut mengenai materi dengan cakupan konsep tentang menentukan hewan di 

sekitarku yang akan dimuat dalam media Mind Mapping “Magnetic Board”. 

d. Angket Validasi Ahli 

Suatu kegaiatan pengumpulan data yang berbentuk lembaran dapat berupa 

sejumlah pertanyaan tertulis yang tujuannya untuk memperoleh informasi dari 

responden tentang apa yang telah di alami. Angket yang akan digunakan dalam 

penelitian ini ditujukan kepada dua pihak, yaitu: 

1) Angket validasi: digunakan untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran 

yang dikembangkan untuk direvisi agar menghasilkan media yang lebih 

efektif. Angket ini di tujukan pada para ahli (ahli media, ahli materi, dan ahli 

pembelajaran tematik guru kelas 1 SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2) Angket respon siswa: merupakan data dan sumber data yang digunakan untuk 

mengetahui respon siswa terhadap media yang dikembangkan. Angket respon 

siswa ini digunakan pada saat uji coba media pada kelompok kecil dan besar 

di SD Muhammadiyah 4 Batu. 
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4. Teknik Analisis Data 

Setelah semua data dikumpulkan, data perlu diolah atau dianalisis. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan analisis kualitatif 

dan analisis kuantitatif antara lain : 

a. Teknik Analisis Data Deskriptif Kualitatif 

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:337) aktiifitas dalam 

analisis  data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh yang meliputi beberapa 

tahapan, diantaranya : 

1) Tahap pengumpulan data (Data Collection)  

Data diperoleh selama penelitian yaitu berupa catatan lapangan peneliti saat 

melakukan observasi berkenaan dengan penggunaan  media Mind Mapping 

“Magnetic Board” serta berbagai hal yang ditemui (penghambat, pendukung) dan 

kegiatan yang dilakukan siswa pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Dalam penelitian ini data diambil oleh peneliti selama proses penggunaan media 

Mind Mapping ‘Magnetic Board” oleh siswa dan guru kelas I SD 

Muhammadiyah 4 Batu. 

2) Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari dan membuang yang tidak perlu. 

Data yang diperoleh pada kelompok kecil kelas ID di SD Muhammadiyah 4 

Batu yang berjumlah 9 orang yaitu, siswa mengalami kesulitan pada saat 

pembelajaran matematika operasi bilangan hitung pengurangan dan kurang dapat 
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memahami isi bacaan pada pembelajaran bahasa indonesia sehingga pada saat 

proses belajar konsentrasi siswa menurun. Data yang diperoleh dari kelompok 

besar kelas IB di SD Muhammadiyah 4 Batu yang berjumlah 20 orang yaitu, pada 

saat guru menerangkan siswa lebih cenderung berbicara bersama teman sebangku 

bahkan alat tulis digunakan untuk mainan. Ada beberapa siswa yang masih belum 

bisa baca tulis sehingga untuk memahami isi bacaan pada pembelajaran bahasa 

indonesia masih belum bisa.  

3) Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat untuk memberikan 

gambaran berupa uraian deskriptif. Hal ini lebih memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami agar hasil 

efektif. 

Menurut ahli materi dalam mengembangkan media harus di sesuaikan dengan 

kondisi siswa pada saat proses pembelajaran tematik dan materi yang akan 

dipelajari siswa. Media mudah digunakan atau dioperasikan serta media dapat 

digunakan untuk pembelajaran individu, kelompok, dan kelas. Menurut ahli media 

dalam  mengembangkan media pembelajaran siswa kelas I pemakaian kata atau 

bahasa bahasa yang digunakan  mudah untuk dipahami anak saat proses belajar 

mengajar. Penyajian materi pada media jelas dan mudah dipahami, tampilan 

media harus menarik serta media mudah dan aman untuk digunakan saat proses 

pembelajaran tematik. 
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4) Penyimpulan  

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. 

Kesimpulan ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam 

penelitian ini. 

b. Teknik Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul 

dari angket yang terdiri dari angket validasi para ahli media, ahli materi dan 

angket untuk peserta didik yang berisikan mengenai kelayakan media yang 

dikembangkan.  

1) Validitas Angket ahli/pakar 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013:363). Dalam 

pengembangan media Mind Mapping “Magnetic Board” ini, validitas dimaksud 

untuk menguji kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan dan kesesuaian 

dengan materi berdasarkan standart isi (KI/KD), sehingga dapat diketahui tingkat 

kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut. Angket yang digunakan 

yaitu skala likert yang terdiri dari lima kategori pada tabel 3.2 

Tabel 3.2 Pedoman Skala Likert 
No Skor Keterangan 

1 Skor 5 Sangat setuju/ selalu/sangat positif/ sangat layak/ sangat baik/ sangat 
bermanfaat/ sangat memotivasi 

2 Skor 4 Setuju/ baik/ sering/positif/ sesuai/ mudah/ layak/sangat bermanfaat/ sangat 
memotivasi 

3 Skor 3 
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral/ cukup setuju/cukup baik/ cukup sesuai/ 
cukup mudah/ cukup menarik/ cukup layak/ cukup bermanfaat/ cukup 
memotivasi 

4 Skor 2 
Tidak setuju/ hamper tidak pernah/ negative/ kurang setuju/ kurang baik/ 
kurang sesuai/ kurang menarik/ kurang paham/ kurang layak/ kurang 
bermanfaat/ kurang memotivasi 

5 Skor 1 
Sangat tidak setuju/ sangat kurang baik/ sangat kurang sesuai/ sangat kurang 
menarik/ sangat kurang paham/ sangat kurang layak/ sangat kurang 
bermanfaat/ sangat kurang memotivasi 

Sumber : Sugiyono ( 2013: 135) 
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Data dari angket akan dianalisis untuk mendapatkan gambaran tentang media 

pembelajaran yang dikembangkan. Setelah angket terkumpul, maka akan dihitung 

prosentase dari tiap-tiap butir pertanyaan pada angket dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑃 =  
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
𝑋 100% 

Keterangan : 

P = Persentase 
∑ 𝑥  = Jumlah keseluruhan jawaban dalam seluruh item 
∑ 𝑥𝑖        = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 
100 = Konstanta 
 

Tabel 3.3 Tingkat Pencapaian dan Kualitas Kelayakan Media Mind Mapping “Magnetic 
Board” 

Tingkat Pencapaian Kualitas Kriteria 

81-100% SangatBaik Sangat layak, sangat menarik, tidak perlu direvisi 
61-80% Baik Layak, menarik, tidak perlu direvisi 
41-60% Cukup Kurang layak, kurang menarik, perlu direvisi 
21-40% Kurang Tidak layak, tidak menarik, perlu direvisi 
˂21% 
 

KurangSekali Sangat tidak layak, sangat tidak menarik,perlu 
direvisi 

Sumber :Arikunto ( 2008: 35) 

 

Sebuah media pembelajaran yang dikembangkan akan dikatakan layak 

digunakan sebagai media pembelajaran apabila presentase yang diperoleh dari 

proses validitas lebih dari 61%. Sehingga produk dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran Mind Mapping “Magnetik Board” kelas I Sekolah Dasar. 

2) Analisis angket respon siswa 

Data angket dari siswa dianalisis untuk mengetahui respon siswa terkait 

kelayakan media yang dikembangkan. Jawaban angket respon siswa 

menggunakan angket skala Guttman yang digunakan terdiri dari dua kategori 
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jawaban “ya” dan “tidak” dengan memberikan tanda ckecklist () seperti tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.4 Kategori Penilaian Skala Guttman 

No               Skor                   Keterangan 

1                 Skor 1                       Ya 

2                 Skor 0                     Tidak 

Sumber: Sugiyono (2013:139) 

 

Analisis data dari angket diperoleh berdasarkan tanggapan dari siswa dengan 

menggunakan presentasi: 

𝑃 =  
∑ 𝑥

∑ 𝑥𝑖
𝑋 100% 

Keterangan : 

P = Persentase 
∑ 𝑥  = Jumlah keseluruhan jawaban dalam seluruh item 
∑ 𝑥𝑖        = Jumlah keseluruhan nilai ideal dalam seluruh item 
100 = Konstanta 
 

 


