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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bilangan Romawi sering ditemukan dalam beberapa penulisan, seperti 

penulisan nomor bab pada buku, penulisan tingkatan kelas, dan penomoran alamat 

jalan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bilangan Romawi penting untuk dipelajari 

dan dikuasai. Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, salah satu materi 

yang berhubungan dengan bilangan adalah bilangan Romawi. Di sekolah dasar, 

materi bilangan Romawi hanya diajarkan satu kali yaitu di kelas IV semester 2.  

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak 

Sucipto,S.Pd selaku wali kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo, 

masalah yang sering terjadi pada pembelajaran matematika khususnya dalam 

materi bilangan Romawi, siswa kesulitan dalam membedakan lambang- lambang 

bilangan Romawi diatas 10 yang diajarkan oleh guru, siswa sering lupa 

membedakan lambang bilangan L, lambang bilangan C, lambang bilangan D, dan 

lambang bilangan M, siswa juga kesulitan membaca bilangan Romawi ketika 

sudah digabungkan. Dalam hal ini guru menggunakan metode ceramah dan tidak 

menggunakan media dalam pembelajaran materi bilangan Romawi. Peneliti juga 

melakukan wawancara kepada beberapa siswa kelas V yang pernah mendapatkan 

pembelajaran tentang materi bilangan Romawi ini, banyak dari siswa yang tidak 

menyukai pelajaran matematika karena merasa sulit, terutama materi bilangan 

romawi. Sebagian besar siswa hampir sama yaitu kesulitan di dalam membedakan 

lambang bilangan romawi, karena mudah lupa lambang-lambang bilangan 
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Romawi tersebut dan cenderung siswa bosan dengan materi ini karena berbagai 

hal, misalnya siswa mengatakan cara yang diajarkan seperti itu-itu saja, malas 

berfikir, dan juga bingung dalam membaca bilangan Romawi yang sudah 

digabungkan. Sehingga diperoleh bahwa hasil belajar siswa dalam materi bilangan 

Romawi masih sangat kurang atau nilai hasil belajar yang diperoleh siswa masih 

rendah. Hasil ulangan harian pada tahun ajaran 2012/2013 yang lalu menunjukkan 

dari 30  siswa hanya 9 siswa yang kemampuan pada materi bilangan romawinya 

mencapai nilai antara 70-100 , terdapat 15 siswa yang mencapai nilai di antara 50-

69, dan ada 6 orang siswa yang memeperoleh nilai dibawah 50, padahal standar 

ketuntasan minimal individu yang ditentukan 70,00 dan ketuntasan klasikal yaitu 

75%. 

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ketika pembelajaran 

matematika, guru hanya menjelaskan materi di papan tulis, kemudian guru 

memberikan contoh-contoh soal yang berkenaan dengan materi yang sedang 

diajarkan, siswa hanya diminta mencatat.  Sesekali guru melakukan tanya jawab 

dengan siswa, namun siswa kurang aktif dan tidak merespon pertanyaan guru. 

Sementara selama proses kegiatan belajar mengajar tidak ada satupun dari siswa 

yang bertanya, siswa hanya mencatat yang ada pada papan tulis, kemudian 

mengerjakan soal yang diminta guru. Pembelajaran yang demikian jelas tidak 

efektif untuk materi bilangan Romawi yang mengakibatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa kurang maksimal. 

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti berpendapat bahwa siswa 

kesulitan dalam membaca bilangan Romawi ketika sudah digabungkan, siswa 

juga kurang tertarik dalam pembelajaran karena pembelajaran kurang 
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menyenangkan tanpa media pembelajaran sehingga siswa pun malas belajar dan 

pasif di kelas menyebabkan hasil belajar kurang optimal. Sebagai pihak yang 

terlibat langsung dalam pembelajaran, guru diharapkan melakukan inovasi. Salah 

satu upaya yang yang dapat dilakukan guru adalah dengan menerapkan model 

pembelajaran yang tepat dan menggunakan media pembelajaran yang mampu 

mengatasi kesulitan siswa dalam memahami bilangan romawi. Menurut Uno, 

(2007:9) pemilihan strategi yang tepat diarahkan agar peserta didik dapat 

melaksanakan kegiatan pembelajaran secara optimal.  

Salah satu model pembelajaran yang ingin peneliti terapkan adalah model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Keunggulan pembelajaran kooperatif tipe 

STAD salah satunya  tahapan  yang pertama yaitu penjelasan materi, disini guru 

bisa menanamkan konsep kepada siswa terlebih dahulu agar memudahkan siswa 

untuk memahami materi yang diberikan,dengan adanya penanaman konsep ini, 

bisa membantu siswa untuk memahami lambang bilangan Romawi yang 

dijelaskan. Kemudian dalam tahapan STAD ada pembagian kelompok, siswa akan 

lebih termotivasi dan lebih aktif dalam pembelajaran ketika siswa bisa melakukan 

pembelajaran bersama kelompoknya, sehingga jika dilakukan secara bersama-

sama diharapkan dapat membantu siswa menjadi aktif dan lebih cepat memahami 

materi dan hasil belajar pun bisa meningkat. 

Selain model pembelajaran penggunaan media juga sangat penting dalam 

proses belajar mengajar. Penggunaan media pembelajaran dapat 

mengkomunikasikan materi pelajaran dengan lebih baik dan jelas. Dengan 

menggunakan media, membantu siswa menyerap materi pelajaran lebih 

mendalam dan utuh. Bila hanya dengan mendengarkan informasi verbal dari guru 
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saja, siswa kurang memahami pelajaran dengan baik. Pepatah Cina mengatakan, 

“Saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya berbuat 

maka saya mengerti” ( Heruman, 2008:2).  Pepatah Cina ini sangatlah terkenal di 

dunia pendidikan. Peneliti mengambil kesimpulan berdasarkan filsafat cina 

tersebut dimana jika hanya mendengar, atau melihat saja, siswa belum tentu ingat 

dan mengerti, jadi dengan berbuat atau siswa terlibat secara langsung, siswa akan 

lebih aktif sehingga lebih paham tentang materi yang diajarkan tersebut.  

Jika dilihat dari permasalahan diatas bahwa kurangnya keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran, peneliti ingin menerapkan salah satu media yang juga 

bisa digunakan sebagai alat bantu guru ketika menerapkan metode STAD. Alat 

peraga yang bisa digunakan siswa yaitu media kartu bilangan Romawi 

(KABIROW). Kartu bilangan Romawi ini bisa langsung digunakan oleh siswa 

sehingga menstimulasi siswa untuk aktif menemukan sendiri karena siswa bisa 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran, jadi siswa tidak hanya melihat atau 

mendengar namun juga melakukan. Jika hanya melihat dan mendengar saja, 

materi yang didapat dari pembelajaran akan cepat terlupakan, sementara jika 

siswa berbuat atau melakukan sendiri menggunakan kartu bilangan Romawi ini 

maka keaktifan siswa pada materi lambang bilangan Romawi ini bisa meningkat, 

sehingga hasil belajar dapat meningkat pula. 

 Kartu bilangan Romawi sesuai untuk siswa sekolah dasar, karena dalam 

penggunaannya kartu bilangan Romawi disesuaikan dengan karakteristik materi 

dan siswa. Karakteristik bilangan Romawi yang abstrak membuat materi ini sulit 

bagi siswa. Sesuai dengan karakteristik siswa usia sekolah dasar yang masih pada 

tahap operasional konkret maka kartu bilangan Romawi dapat dijadikan sebagai 
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media yang memudahkan siswa memahami konsep bilangan Romawi. Selain itu, 

kartu bilangan Romawi juga disesuaikan dengan karakteristik siswa yang lain 

yaitu senang berkompetisi,bergerak, bekerja dalam kelompok, dan senang 

merasakan atau memperagakan sesuatu secara langsung. 

Oleh karena itu penggunaan media kartu bilangan Romawi dengan model 

pembelajaran kooperatif tipe STAD ini diharapkan kegiatan pembelajaran dapat 

lebih bervariasi sehingga siswa dapat lebih aktif selama proses pembelajaran dan 

pemahaman siswa bisa meningkat, sehingga hasil belajar siswa diharapkan akan 

meningkat pula. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul “Peningkatan Aktivitas Dan Hasil Belajar 

Materi Bilangan Romawi Melalui Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD Berbantuan Media KABIROW Kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota 

Probolinggo” 

 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini difokuskan pada 

peningkatan aktifitas dan hasil belajar materi bilangan Romawi dengan 

menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe (STAD) Dengan Berbantuan 

Media Kartu Romawi siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo 

dengan demikian dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student 

Team Achievement Division (STAD) dengan berbantuan media kartu 
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bilangan Romawi  dalam pembelajaran matematika materi bilangan 

Romawi siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo? 

2. Bagaimanakah peningkatan aktivitas siswa pada pelajaran 

matematika materi bilangan Romawi melalui model pembelajaran 

kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) dengan 

berbantuan media kartu bilangan Romawi  pada siswa kelas IV SDN 

Mangunharjo 4 Kota Probolinggo? 

3. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar matematika materi bilangan 

Romawi melalui model pembelajaran kooperatif Student Team 

Achievement Division (STAD) dengan berbantuan media kartu 

bilangan Romawi  pada siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota 

Probolinggo? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan tujuan yang 

ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran kooperatif Student 

Team Achievement Division (STAD) dengan berbantuan media kartu 

bilangan Romawi   dalam pembelajaran matematika pada materi 

bilangan Romawi siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota 

Probolinggo  

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas siswa pada materi bilangan 

Romawi melalui model pembelajaran kooperatif Student Team 

Achievement Division (STAD) dengan berbantuan media kartu 
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bilangan Romawi  pada siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota 

Probolinggo 

3. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar matematika materi 

bilangan Romawi melalui model pembelajaran kooperatif Student 

Team Achievement Division (STAD) dengan berbantuan media kartu 

bilangan Romawi  pada siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota 

Probolinggo. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian tindakan Kelas ini memberikan manfaat yang 

besar bagi:  

1. Guru 

a. Meningkatnya performansi guru dalam mengelola pembelajaran 

matematika materi bilangan Romawi kelas IV SDN Mangunharjo 4 

Kota Probolinggo 

b. Membantu mengatasi permasalahan rendahnya aktivitas dan hasil 

belajar siswa pada pelajaran matematika materi bilangan Romawi 

melalui model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 

Division (STAD) dengan berbantuan media kartu bilangan Romawi  

pada siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo  

c. Menambah wawasan dan pengalaman dalam menggunakan 

matematika materi bilangan Romawi melalui model pembelajaran 

kooperatif student team achievement division (STAD) dengan 

berbantuan media kartu bilangan Romawi  
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2. Siswa 

a. Meningkatnya aktivitas dan motivasi belajar siswa sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika materi bilangan Romawi kelas IV SDN Mangunharjo 4 

Kota Probolinggo 

3. Sekolah 

a. Sebagai bahan masukan bagi upaya peningkatan kualitas 

pembelajaran pembelajaran matematika materi bilangan Romawi 

melalui model pembelajaran kooperatif student team achievement 

division (STAD) dengan berbantuan media kartu bilangan Romawi  

pada siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo 

b. Membantu memperlancar pelaksanaan kurikulum sehigga 

mempercepat tercapainya visi-misi Sekolah Dasar Negeri 

Mangunharjo 4 Kota Probolinggo. 

c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi untuk 

mengembangkan metode dan media pembelajaran di Sekolah Dasar 

Negeri Mangunharjo 4 Kota Probolinggo 

4. Peneliti 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan tentang model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

berbantuan kartu bilangan Romawi untuk dapat menerapkannya, 

khususnya dalam pembelajaran matematika di SD. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terjadi penyimpangan permasalahan dari penelitian yang akan 

dilaksanakan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar materi bilangan romawi melalui penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD berbantuan media kartu bilangan romawi. Subjek penelitian 

ini adalah siswa kelas IV SDN Mangunharjo 4 Kota Probolinggo. 

 

F. Definisi Istilah  

1. Aktivitas 

Dalam proses belajar, siswa menampakkan keaktifan. Keaktifan beraneka 

ragam bentuknya, yaitu mulai dari kegiatan fisik yang mudah diamati dan 

kegiatan psikis yang sulit diamati (Dimyati dan Mujiono, 2013:45) 

2. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang timbul misalnya dari 

tidak tahu menjadi tahu (Sudjana, 2003: 3). 

3. Model kooperatif tipe STAD 

Model kooperatif  tipe STAD merupakan pendekatan pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana, yang terdiri dari lima komponen utama, 

yaitu presentasi kelas, kerja tim, kuis, skor perbaikan individu, dan 

penghargaan tim ( Uno, 2011 : 107). 

4. Kartu bilangan Romawi 

Kartu bilangan yang berisi kartu bilangan Romawi dan bilangan asli 

merupakan media visual sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar. 
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5. Bilangan Romawi 

Angka Romawi atau Bilangan Romawi adalah sistem penomoran yang 

berasal dari Romawi kuno. Sistem penomoran ini memakai huruf 

Latin untuk melambangkan angka numerik (http://id.wikipedia.org/Wiki 

/Angka_Romawi). 
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