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PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai peranan penting dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, (Soedjadi, 2001:25). Hal ini berarti bahwa semua orang 

bisa memahami dan mengerti matematika meskipun tidak semua orang dapat dengan mudah 

memahaminya sebagai ilmu karena dalam mempelajarinya seseorang harus dan akan mempunyai 

daya nalar yang bagus, logis, dan kritis. 

Matematika sebagai mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri. Karakteristik dari 

matematika adalah objeknya bersifat abstrak (Soedjadi, 2000: 13). Objek kajian matematika yang 

abstrak ini berupa fakta, konsep, operasi, dan prinsip, yang telah diajarkan kepada siswa mulai dari 

jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Topik-topik maupun konsep 

matematika yang diajarkan memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana beberapa konsep-konsep 

matematika perlu dipelajari terlebih dulu sebagai materi prasyarat untuk mempelajari suatu konsep 

lainnya. Selain itu matematika juga tidak bisa terpisah dari disiplin ilmu lain dan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Sifat matematika yang abstrak menyebabkan siswa kesulitan dalam memahami materi, 

oleh sebab itu siswa memerlukan alat bantu yang berupa media pembelajaran yang dapat 

memperjelas apa yang akan disampaikan oleh guru sehingga lebih cepat dipahami dan dimengerti 

oleh siswa. Proses pembelajaran pada fase konkret dapat melalui tahapan konkrit, semi konkret, 

semi abstrak, dan selanjutnya abstrak (Heruman, 2008: 1-2). Pembelajaran dengan media 

pembelajaran bertujuan untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan 

menggunakan alat bantu yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Salah satu manfaat yang dapat 

diperoleh dari pembelajaran dengan alat bantu adalah memudahkan guru dalam menyampaikan 

materi ajar dan memudahkan siswa dalam mempelajari dan memahami materi pelajaran yang akan 

diajarkan. Media pembelajaran ini dapat mengkonkretkan hal-hal yang bersifat abstrak dalam 

operasi himpunan. Menurut Z.P. Dienes dalam Suharjana (2009:5) setiap konsep atau prinsip 

matematika dapat dimengerti secara sempurna jika pertama-tama disajikan kepada perserta didik 

dalam bentuk-bentuk konkret. 

Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, kebanyakan guru dalam melakukan pengajaran 

matematika belum sepenuhnya menggunakan media pembelajaran, walaupun telah banyak media 

pembelajaran yang telah tersedia sebagai alat bantu pembelajaran. Sebagian besar guru masih 

menggunakan metode diskusi, ceramah dan tanya jawab, tanpa ada variasi metode atau model 

pembelajaran yang lain. Sehingga keadaan ini mengakibatkan siswa jenuh, karena siswa hanya 

mendengarkan guru di kelas, selain itu juga mengurangi minat dan motivasi siswa dalam 

memahami konsep matematika sehingga nanti akan mempengaruhi hasil belajar siswa dan 

berakibat tujuan pembelajaran yang tidak tercapai dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

menjadi pembelajaran yang tidak bermakna.   

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru matematika kelas VII SMP Negeri 

15 Kota Gorontalo bahwa siswa banyak mengalami kesulitan dalam mempelajari materi 

himpunan. Hal ini menyebabkan siswa sulit menyatakan masalah sehari-hari kedalam bentuk 

himpunan dan menyatakan anggotanya, sulit menentukan mana yang termasuk himpunan dan 
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mana yang bukan himpunan. Guru juga menyatakan bahwa dalam setiap pembelajaran pada materi 

himpunan, banyak siswa yang meminta guru untuk mengulangi penjelasannya. Begitu juga media 

pembelajaran yang digunakan kurang memadai meskipun telah banyak media pembelajaran 

operasi himpunan, namun sebagian besar dari media pembelajaran itu belum bisa membantu siswa 

untuk memahami konsep dari materi yang diajarkan dikarenakan media pembelajaran yang sudah 

ada kurang menunjukan batasan area dari suatu anggota himpunan, media pembejalajaran hanya 

terkonsentrasi di depan kelas sehingga siswa yang berada di belakang kelas kurang bisa melihat 

secara jelas media pembelajaran yang digunakan. Oleh sebab itu banyak siswa yang kurang 

memahami materi operasi himpunan dari alat tersebut. 

Pembelajaran matematika khususnya materi operasi himpunan memerlukan media 

pembelajaran yang bisa menunjukan konsep secara jelas. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian 

pengembangan dengan menggunakan media pembelajaran compilation lamp (CL). Media 

pembelajaran compilation lamp (CL) adalah sebuah media pembelajaran yang digunakan untuk 

menyajikan pembelajaran khususnya pada materi operasi himpunan. Media pembelajaran ini 

menggunakan lampu LED yang melekat pada sebuah bahan kanoplast tebal, lampu LED ini 

membentuk sebuah diagram venn yang nantinya akan menyala sesuai dengan materi operasi 

himpunan yang disajikan yaitu himpunan gabungan, irisan, komplemen, dan selisih. Berdasarkan 

uraian diatas, maka penelitian pengembangan yang dilaksanakan berjudul “Pengembangan Media 

pembelajaran compilation lamp (CL) Pada Materi Operasi Himpunan Bagi Siswa SMP Kelas VII”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan atau Research and Development 

yang merupakan suatu proses atau langkah langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau 

menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian 

pengembangan atau R&D adalah metode penelitian yang menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2010:407). Produk yang akan dihasilkan dalam 

penelitian ini berupa media pembelajaran compilation lamp (CL) untuk Siswa SMP kelas VII. 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran compilation lamp (CL) 

matematika pada materi operasi himpunan. Subjek penelitian adalah siswa kelas VII SMP Pangudi 

Luhur Tuntang Kabupaten Semarang yang berjumlah 29 siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada 

semester 2 Tahun Pelajaran 2016/2017. Guru atau pengajar  akan menggunakan media 

pembelajaran compilation lamp (CL) matematika sebagai media pembelajaran. 

Pengembangan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika menggunakan 

langkah-langkah model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) 

yang dikembangkan oleh Raiser dan Mollenda. Tahap analisis (Analysis) merupakan tahap 

dilakukan analisis tentang kurikulum yang digunakan di kelas VII meliputi materi yang akan 

diajarkan pada saat penelitian dilaksanakan. Tahap desain (Design) pada proses desain merupakan 

tindak lanjut dari tahap analisis, perancangan media pembelajaran compilation lamp (CL) 

dilakukan beberapa tahapan yaitu menentukan nama media pembelajaran, mengumpulkan 

referensi materi, menyusun kerangka media pembelajaran yang berbentuk diagram venn, 
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merancang pembelajaran sesuai tujuan pembuatan media pembelajaran, merancang tampilan 

compilation lamp (CL). Tahap pengembangan (Development) pada langkah ini merupakan tahap 

membuat media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika setelah didesain berdasarkan 

kebutuhan guru dan siswa kelas VII meliputi aspek tampilan dan aspek materi didalamnya. Media 

pembelajaran ini diuji oleh expert judgement atau uji ahli dengan responsden ahli media dan ahli 

materi. Tahap implementasi (Implementation) pada langkah ini adalah penyampaian dan 

penggunaan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika oleh guru kepada subjek 

penelitian yaitu siswa kelas VII yang digunakan sebagai media pembelajaran pada pembelajaran 

operasi himpunan. Tahap evaluasi (Evaluation) adalah proses yang dilakukan untuk memberikan 

nilai terhadap media pembelajaran, tahap evaluasi meliputi hasil belajar siswa setelah penggunaan 

media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika, keefektifan dan kepraktisan media, serta 

pendapat siswa mengenai penggunaan media pembelajaran compilation lamp (CL). 

Data hasil validasi ahli media dan materi serta hasil uji kepraktisan berupa data kualitatif 

dan kuantitatif. Data kualitatif yang berupa masukan yang akan dijadikan sebagai pedoman untuk 

memperbaiki media pembelajaran yang dikembangkan. Adapun data kuantitatif yang diperoleh 

dari penilaian ahli materi dan ahli media akan dianalisis secara deskriptif. Kriteria skor penilaian 

ahli menggunakan skala dengan 5 interval. Kriteria skor penilaian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Rumus yang digunakan dalam perhitungan untuk memperoleh persentase kelayakan adalah rumus 

(i).  
Tabel 1. Kriteria Skor 

Keterangan Skor 
Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

 

P(s) = 
S

N
× 100%  ... (i) 

Keterangan :  

P(s) = Persentase sub variable 

S = Jumlah skor tiap sub variable 

N = Jumlah skor maksimum 

 

Setelah diperoleh persentase kelayakan maka dilakukan kategorisasi berdasarkan ketentuan Tabel 

2. Kategori dari Tabel 2 dikatakan valid jika minimal termasuk dalam kategori cukup. 

 

Tabel 2. Kriteria Penilaian 

NO. Interval Kategori Kualitatif 

1. 84%≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 100% Sangat Baik 

2. 68% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 84% Baik 
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3. 52% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 68% Cukup 

4. 36% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 52% Kurang 

5. 20% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 36% Sangat Kurang 

 

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah untuk menentukan validitas, kepraktisan, 

serta keefektifan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika. Selain itu, soal yang 

digunakan juga dianalisis validitasnya sehingga soal yang diuji cobakan kepada siswa merupakan 

soal yang telah valid. Instrumen penelitian ini terdiri lembar validasi, lembar kepraktisan dan 

instrumen pretest, posttest serta lembar pendapat siswa. Lembar validasi terdiri dari 2 aspek 

validasi yaitu media dan materi. Lembar ini digunakan untuk mengetahui kevalidan media 

pembelajaran. Adapun lembar kepraktisan diberikan untuk mengukur kepraktisan media 

pembelajaran ini, sedangkan instrumen pretest, posttest, dan lembar pendapat siswa untuk 

mengukur keefektifan penggunaan media. Data hasil belajar posttest siswa yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis signifikansi peningkatannya dari nilai pretest yang dihitung dengan rumus N-

Gain berikut. 

𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 −  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

N-Gain merupakan rata-rata peningkatan nilai siswa. Klasifikasi kategori N-Gain terdapat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3. Klasifikasi Kategori N-Gain 

Skor N-Gain Kategori 

𝐺 ≥ 0,70 Peningkatan Tinggi 

0,30 ≤ 𝐺 < 0,70 Peningkatan Sedang 

𝐺 < 0,30 Peningkatan Rendah 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan model ADDIE, proses penelitian dan pengembangan media pembelajaran 

compilation lamp (CL) pada materi operasi himpunan matematika dijelaskan melalui langkah-

langkah sebagai berikut : 

a) Analyze (Analisis) 

Tahap ini dari hasil analisis kurikulum diperoleh bahwa dikelas VII SMP Pangudi Luhur 

Tuntang menggunakan kurikulum KTSP 2006. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari 

akhir sampai bulan maret awal 2017 di semester II, pembelajaran matematika pada bulan 

tersebut telah masuk pada materi himpunan yang terdiri dari 3 kompetensi dasar, yaitu 1) 

Memahami pengertian dan notasi himpunan, serta penyajiannya; 2) Memahami konsep 

himpunan bagian; 3) Melakukan operasi irisan, gabungan, kurang (difference), dan 

komplemen pada himpunan. 
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b) Design (Desain) 

Berdasarkan hasil analisis dan kebutuhan guru akan media pembelajaran untuk 

penyampaian materi operasi himpunan maka muncullah ide media pembelajaran yang 

interaktif, sehingga dapat membantu guru menjelaskan materi secara jelas dan menarik. Media 

pembelajaran akan dibuat menggunakan rangkaian lampu LED yang disusun dalam sebuah 

persegi panjang dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 50 cm dan tinggi 4cm. Desain dapat 

dilihat pada Gambar 1, 2 dan 3. Gambar 1 adalah desain media pembelajaran compilation lamp 

(CL) yang nantinya akan dibuat dengan menggunakan bahan kanoplast tebal 2 mm dan acrylic 

dengan tebal 3 mm, media pembelajaran ini memiliki panjang 100 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 

4 cm. Gambar 2 adalah desain media pembelajaran untuk  mempermudah dibawa dan 

dipindahkan yaitu dengan cara media pembelajaran dapat dilipat. Gambar 3 adalah desain 

susunan lampu yang akan dibuat sesuai dengan materi operasi himpunan yang berbentuk 

diagram venn. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Desain media pembelaran Compilation lamp (CL). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Desain media pembelaran Compilation lamp (CL) ketika dilipat. 

 

Gambar 3. Desain media pembelaran Compilation lamp (CL) berdasarkan lampu yang 

akan disusun. 

 

c) Development (Pengembangan) 

Tahap ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran dengan materi operasi 

himpunan yang dapat digunakan oleh pengajar atau guru. Pengembangan media pembelajaran 

ini terdiri dari beberapa tahap yang meliputi penyusunan desain media pembelajaran 
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dilanjutkan pembuatan media pembelajaran, dan tahap penyelesaian dengan mengecek 

kesalahanan-kesalahan pada media pembelajaran. Adapun hasil dari tahap pengembangan 

media pembelajaran sebagai berikut : 

1. Pembuatan Media Pembelajaran compilation lamp (CL) 

 Compilation lamp (CL) matematika merupakan media pembelajaran atau alat 

peraga yang berbentuk diagram venn yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi 

operasi himpunan yaitu himpunan gabungan, irisan, komplemen, dan selisih. Semua materi 

yang akan dijelaskan bisa diatur secara langsung oleh guru atau pengajar dan pemakai 

media pembelajaran ini. Compilation lamp (CL) sendiri dibuat dari beberapa susunan 

lampu yang dapat memperjelas batasan daerah dari suatu himpunan. 

. 

Gambar 4. Media Pembelajaran Compilation Lamp (CL) 

 
Gambar 5. Tampilan Dua Himpunan yang Ber-irisan 

 

Compilation lamp (CL) tersusun dari lampu-lampu LED yang membentuk sebuah 

lingkaran-lingkaran dalam diagram venn untuk menghidupkan lampu-lampu tersebut maka 

dipasanglah 8 batu baterai untuk memberikan daya pada lampu-lampu tersebut. Terdapat 

8 buah saklar, 4 saklar terletak di sisi kanan dan 4 saklar lainnya terletak di sisi kiri. Media 

pembelajaran compilation lamp (CL) disusun dan dibuat berdasarkan diagram venn yang 

terdapat dalam materi himpunan pada kelas VII. 

 

2. Tahap Uji Produk Media Pembelajaran Compilation Lamp (CL) Matematika 

a. Validasi Ahli  

Media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika divalidasi oleh validasi 

ahli. Instrumen validasi meliputi aspek media dan aspek materi. Terdiri dari 10 
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indikator untuk aspek media dan 16 indikator untuk aspek materi, yang seluruhnya 

telah mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Validasi dilakukan untuk 

memperoleh masukan dari para ahli dibidangnya dalam pengembangan media 

pembelajaran tersebut, dan layak digunakan dalam penelitian. Saran dari validator 

menjadi acuan dalam perbaikan dari media pembelajaran compilation lamp (CL) 

matematika.  

 

b. Revisi Produk 

Revisi produk ini disesuaikan dengan masukan yang diberikan oleh validator. Saran 

dan tindak lanjut diuraikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Saran dan Tindak Lanjut 

Saran Tindak Lanjut 

MEDIA 

Media masih membahayakan, perlu 

diperhalus bagian sisinya 

Setiap sisi dilapisi dengan stiker warna  

Media masih perlu dirapikan, mungkin 

kabel 2 kemasan 

Media diperbaiki dengan menambahkan 

lapisan stiker untuk menutupi bagian 

kabel yan kurang rapi 

Belum ada alat menjijing atau 

membawa, perlu dilengkapi cantelan. 

Membuat tas untuk menjijing dan 

memasang tali pada media untuk 

cantelan 

Belum ada petunjuk penggunaan Membuat petunjuk penggunaan 

Sebaiknya warna lampu disesuaikan 

dengan himpunan yang dimaksud. 

Memindahkan lampu yang tidak sesuai 

dengan himpunan yang dimaksud 

 

Perbaikan yang dilakukan telah sesuai dengan masukan dari validator, tahap 

selanjutnya media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika sudah layak 

digunakan dalam penelitian. 

 

d) Implementation (Implementasi) 

Penelitian dilakukan di kelas VII dengan menggunakan compilation lamp (CL) 

matematika sebagai media pembelajaran pada materi operasi himpunan. Respons siswa 

diperoleh  berdasarkan hasil pretest, posttest, lembar pendapat siswa, dan lembar kepraktisan 

media. Pretest merupakan tes untuk mengetahui pemahaman awal siswa sebelum 

menggunakan compilation lamp (CL) matematika yang terdiri dari 7 butir soal. Analisis hasil 

pretest merupakan acuan dari kemampuan awal siswa, tahap berikutnya dalam penyampaian 

materi operasi himpunan dikelas menggunakan compilation lamp (CL) matematika setelah 

materi selesai disampaikan seluruhnya siswa diberikan posttest yang terdiri dari 7 butir soal 

dengan bobot soal seperti dengan pretest yang diberikan sebelumnya. Hasil dari posttest 
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dibandingkan dengan hasil yang diperoleh dari pretest sebelumnya untuk mengetahui dampak 

yang diperoleh dari penggunaan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika. 

 

e) Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluasi bertujuan untuk mengetahui kekurangan dari media pembelajaran 

compilation lamp (CL) matematika dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. Hasil dari 

tahap evaluasi dijadikan dasar untuk perbaikan aplikasi. Hasil evaluasi dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Analisis data validasi 

Tahap analisis data validasi berdasarkan pada penilaian validator meliputi aspek media dan 

aspek materi. Kedua aspek dijelaskan sebagai berikut. 

a. Aspek media 

Aspek media terdiri dari 10 indikator, berdasarkan penilaian dari validator 

diperoleh persentase rata-rata sebesar 86% dan termasuk dalam kategori sangat baik 

berdasarkan kriteria penilaian pada tabel 2. 

b. Aspek materi 

Aspek materi terdiri dari 16 indikator, berdasarkan penilaian dari validator 

diperoleh persentase rata-rata sebesar 90% dan termasuk dalam kategori sangat baik 

berdasarkan kriteria penilaian pada tabel 2. 

 

2. Analisis data keefektifan 

Keefektifan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika diperoleh 

berdasarkan hasil dari posttest dan lembar pendapat siswa. Nilai pretest dan posttest siswa 

kelas VII telah diperoleh dan dijelaskan pada Tabel 5.  

 

Tabel 5. Data Nilai 

KelasVII 

Pretest Posttest 

Jumlah Skor Rata-rata Jumlah Skor Rata-rata 

1386 47,79 2.292 79,03 

 

Data hasil belajar pretest dan posttest siswa yang telah terkumpul, kemudian dianalisis 

signifikansi peningkatannya dari nilai pretest yang dihitung dengan rumus N-Gain berikut. 

 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
2.292 − 1.386

2.900 − 1.386
 

 

𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 = 0,59 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus N-Gain diperoleh hasil belajar kelas 

VII mengalami peningkatan sebesar 0,59 yang termasuk dalam peningkatan sedang 

berdasarkan klasifikasi kategori N-Gain. Hasil tersebut menunjukkan bahwa media 

pembelajaran compilation lamp (CL) matematika efektif bagi siswa kelas VII karena terjadi 

peningkatan sedang setelah penggunaan. 

Dari hasil analisis pendapat siswa disebutkan bahwa media pembelajaran compilation 

lamp (CL) matematika membantu siswa dalam belajar operasi himpunan. Desain tampilan 

yang unik, serta warna-warna lampu yang menarik dan tidak membosankan membantu 

siswa memahami konsep dari suatu materi operasi himpunan bagian. Materi yang 

disampaikan dapat terstruktur sesuai dengan tahapan pemahaman siswa. Media 

pembelajaran ini cukup mudah digunakan secara langsung dengan panduan lembar 

petunjuk penggunaan media pembelajaran compilation lamp (CL). Secara keseluruhan 

media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika mendapat respons positif dari 

siswa dan efektif dinunakan sebagai media pembelajaran pada penyampain materi operasi 

himpunan. 

3. Analisis data kepraktisan 

Kepraktisan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika diperoleh dari 

lembar kepratisan guru yang diisi oleh pengguna media pembelajaran compilation lamp 

(CL) matematika yaitu guru matematika SMP Pangudi Luhur Tuntang. Analisis data 

kepratisan dari guru tersebut diperoleh persentase sebesar 86,6% yang termasuk dalam 

kategori sangat baik. 

 

Pembahasan 

a) Validitas Media Pembelajaran Compilation Lamp (CL) 

Penelitian dan pengembangan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika 

pada materi operasi himpunan menggunakan model ADDIE yang meliputi Analysis (analisis), 

Design (desain), Development (pengembangan), Implementation (implementasi), dan 

Evaluation (evaluasi). Media pembelajaran ini merupakan sebuah pengembangan dari 

diagram venn yang dibuat secara nyata menggunakan lampu LED yang disusun dan dibentuk 

sedemikian rupa sehingga membentuk kotak persegi panjang yang dapat dilipat dan digunakan 

untuk alat peraga dalam menyampaikan materi operasi himpunan. Media pembelajaran 

compilation lamp (CL) matematika telah melalui tahap validasi dari 2 validator. Revisi 

dilakukan berdasarkan masukan dari validator meliputi aspek tampilan media maupun aspek 

materi. 

Berdasarkan hasil validasi pada aspek media memperoleh persentase sebesar 86% yang 

termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori sangat baik meliputi tampilan media yang 

menarik, tidak membosankan, serta mudah digunakan oleh penggunanya. Aspek materi 

memperoleh persentase sebesar 90% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori 

sangat baik meliputi materi yang tersedia telah sesuai dengan konsep materi operasi himpunan 

yang disajikan yaitu himpunan gabungan, irisan, komplemen, dan selisih. 
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b) Keefektifan Media Pembelajaran Compilation Lamp (CL) 

1. Data hasil belajar pretest dan posttest 

Hasil uji kemampuan siswa berdasarkan pretest dan posttest dianalisis kemudian 

dihitung peningkatannya mengunakan rumus N-Gain. Berdasarakan perhitungan rumus N-

Gain kelas VII mengalami peningkatan sebesar 0,59 yang termasuk dalam kategori 

peningkatan sedang. Hasil pretest dan posttest terdapat pada Grafik 1. 

 

 
Grafik 1. Rata-Rata Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 

Peningkatan siswa kelas VII cukup signifikan setelah menggunakan media pembelajaran 

compilation lamp (CL) matematika dan termasuk dalam kategori peningkatan sedang, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran compilation lamp (CL) pada 

materi operasi himpunan efektif digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses 

belajar mengajar. 

 

2. Hasil analisis lembar pendapat siswa.  

Analisis lembar pendapat siswa secara keseluruhan bahwa media pembelajaran 

compilation lamp (CL) matematika pada materi operasi himpunan mempunyai tampilan 

media yang menarik dan materi yang disampaikan melalui compilation lamp (CL) 

membantu siswa dalam belajar materi operasi himpunan. Pemilihan warna lampu yang 

sesuai membuat siswa tidak mudah bosan memperhatikannya, sehingga meningkatkan 

keinginan siswa dalam belajar operasi himpunan. Selain tampilan, penggunaan 

compilation  lamp (CL) sangat mudah dan tidak membuat guru atau pengguna bingung 

menggunakannya. 

Keseluruhan siswa menyatakan setuju apabila media pembelajaran compilation lamp 

(CL) tersebut dikembangkan untuk media pembelajaran didalam kelas karena dapat 

menambah motivasi dan keinginan belajar selain itu mengurangi kebosanan pada saat 

belajar. Siswa juga memberikan persetujuan melalui lembar pendapat siswa jika media 

pembelajaran compilation lamp (CL) disusun untuk media pembelajaran didalam kelas. 

Lembar pendapat siswa terdapat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Lembar Pendapat Siswa 

 

3. Kepraktisan Pembuatan Media Pembelajaran Compilation Lamp (CL) 

Berdasarkan hasil analisis lembar kepraktisan media pembelajaran compilation lamp 

(CL) matematika yang diperoleh dari seorang responsden sekaligus pengguna media yaitu 

guru matematika SMP Pangudi Luhur Tuntang diperoleh persentase sebesar 86,6% dan 

termasuk dalam kategori sangat baik. Kategori sangat baik meliputi bahwa media 

pembelajaran compilation lamp (CL) matematika menarik digunakan untuk pembelajaran 

operasi himpunan, tampilan tidak membosankan, dapat digunakan setiap saat, mudah 

dalam penggunaannya, dan memenuhi kebutuhan pembelajaran. Secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika pada materi 

operasi himpunan praktis digunakan dalam pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Proses pengembangan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika 

menggunakan berbagai bahan yang mudah didapatkan di toko bangunan mulai dari kanoplast dan 

acrylic selanjutnya untuk lampu LED didapatkan dari toko elektronik beserta kabel, saklar, dan 

baterai. Media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika telah melalui proses validasi dari 

aspek tampilan media maupun aspek materi. Hasil validasi diperoleh persentase kevalidan aspek 

tampilan media sebesar 86% termasuk dalam kategori sangat baik dan aspek materi sebesar 90% 

yang termasuk dalam kategori sangat baik. 

Kepraktisan media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika diperoleh 

berdasarkan hasil analisis lembar kepraktisan guru yang memperoleh persentase sebesar 86,6% 

yang termasuk dalam kategori sangat baik. Keefektifan media pembelajaran compilation lamp 

(CL) matematika diperoleh berdasarkan perbandingan nilai pretest dan posttest mengalami 

peningkatan sebesar 0,59 yang termasuk dalam kategori sedang. Hasil analisis lembar pendapat 

siswa mendapat respons positif dari siswa. Siswa menyatakan bahwa media pembelajaran 

compilation lamp (CL) tersebut menarik, tidak membosankan, dan dapat membantu dalam belajar 

khususnya materi operasi himpunan. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil tersebut 

adalah media pembelajaran compilation lamp (CL) matematika yang dihasilkan efektif digunakan 

sebagai media pembelajaran. 
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