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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pada akhir tahun 2014, kurikulum 2006 mulai diterapkan lagi di sekolah-

sekolah di Indonesia. Kurikulum 2006 lebih dikenal sebagai Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP). Menurut Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 15 

dalam Mulyasa (2010:19), KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan 

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan 

berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Salah satu karakteristik KTSP 

adalah kemandirian guru. Guru diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang 

aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM), yang bermuara pada 

peningkatan prestasi belajar peserta didik dan prestasi sekoah secara keseluruhan 

(Mulyasa, 2010:39). Pada tingkat Sekolah Dasar (SD), pembelajaran yang aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan diharapkan dapat dilakukan dalam setiap mata 

pelajaran. Sehingga siswa lebih bersemangat dalam setiap kegiatan belajarnya. 

Proses pembelajaran dapat ditandai dengan adanya interaksi edukatif. Agar 

interaksi ini dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, 

maka disamping dibutuhkan pemilihan bahan/materi yang tepat, perlu adanya 

situasi lingkungan yang mendukung proses pembelajaran yang dilakukan. 

Pembelajaran yang menjadikan lingkungan sebagai objek belajar dapat 

memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada peserta didik. Pengetahuan 

bukan hanya seperangkat fakta, konsep atau kaidah yang siap diterima dan diingat 
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siswa. Siswa harus mengonstruksi pengetahuannya sendiri dan memberi makna 

melalui pengalaman nyata (Aisyah, 2008:44).  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti selama 

pembelajaran Matematika materi Bilangan Romawi di SDN Rembun 01 Dampit, 

ditemukan beberapa masalah dari segi guru dan siswa. Permasalahan yang muncul 

dari segi guru di antaranya: (1) metode yang digunakan guru hanya ceramah, 

tanya jawab dan penugasan. Mula-mula guru menjelaskan materi dan siswa 

mencatat kemudian siswa mengerjakan soal yang terdapat di buku; (2) guru tidak 

menggunakan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar; dan (3) guru 

tidak melaksanakan kegiatan awal dan kegiatan akhir dengan lengkap. Kegiatan 

awal yang dilakukan  hanya do’a, salam, dan absen sedangkan kegiatan akhir 

hanya evaluasi, do’a dan salam. Permasalahan yang muncul dari segi siswa 

selama pembelajaran materi bilangan romawi yakni siswa terlihat pasif dan 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal bilangan romawi yang diberikan oleh 

guru. Kurangnya pemahaman siswa terhadap materi terlihat dari jawaban siswa 

pada salah satu soal berikut. 

Soal: Lambang bilangan romawi untuk angka 29 adalah….. 

Jawaban siswa : XXVIIII 

Berdasarkan pertanyaan di atas, dapat diketahui bahwa jawaban yang 

diberikan oleh siswa tidak sesuai dengan aturan penulisan lambang bilangan 

romawi. Di dalam aturan penulisan lambang bilangan romawi, lambang yang 

sama hanya boleh ditulis berurutan paling banyak tiga kali. Cara mengerjakan 

siswa sebenarnya sudah benar yaitu 29 = 10 + 10 + 9. Bilangan 20 sudah ditulis 

XX (benar), namun untuk penulisan bilangan romawi 9 masih salah. Bilangan 9 
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seharusnya ditulis IX bukannya VIIII. Hal yang sama juga tampak pada salah satu 

jawaban siswa yang menulis bilangan romawi 19 dengan XVIV (salah), jawaban 

yang benar adalah XIX. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa 

siswa belum sepenuhnya memahami konsep dan aturan penulisan lambang 

bilangan romawi. Hal itulah yang menjadi salah satu penyebab nilai hasil belajar 

siswa menjadi rendah.  

Akibat yang ditimbulkan dari keadaan tersebut adalah siswa jadi tidak 

mempunyai minat dan semangat untuk memahami materi. Padahal materi ini 

termasuk materi yang penting karena sering dijumpai dalam kehidupan siswa 

sehari-hari. Misalnya lambang bilangan romawi sering dijumpai pada bab buku, 

tingkatan, penomoran alamat rumah, penomoran kelas, dan lain-lain. Melalui 

pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menuliskan dan memaknai arti dari 

lambang-lambang romawi tersebut. Namun pada kenyataannya, hasil yang 

diperoleh tidak seperti yang diharapkan tersebut. Nilai hasil belajar yang diperoleh 

siswa masih rendah . 

Nilai hasil belajar siswa yang masih rendah itu ditunjukkan dari nilai 

sebagian besar siswa masih berada di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditentukan, yakni 70. Dari 22 anak, hanya 7 anak saja yang mendapat nilai di 

atas 70 sedangkan 15 anak lainnya masih mendapat nilai dibawah 70. Ketuntasan 

klasikal yang diperoleh hanya sebesar 32%. Untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, diperlukan upaya-upaya perbaikan, sehingga hasil belajar siswa dapat 

meningkat.  

Matematika merupakan bahasa simbiolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan 
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fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. Pembelajaran matematika 

merupakan proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan 

pola berfikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja 

diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika 

tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan 

belajar secara efektif dan efisien. Selain interaksi yang baik antara guru dan siswa 

tersebut, faktor lain yang menentukan keberhasilan pembelajaran matematika 

adalah bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghidupkan interaksi  

pembelajaran yang menarik bagi siswa adalah dengan menggunakan pembelajaran 

yang memungkinkan siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran 

aktif merupakan kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang 

komperehensif. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat peserta didik 

aktif sejak awal melalui aktifitas-aktifitas yang membangun kerja kelompok dan 

dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Juga 

terdapat teknik-teknik memimpin belajar bagi seluruh kelas, bagi kelompok kecil, 

merangsang diskusi dan debat, mempraktikkan keterampilan-keterampilan, 

mendorong adanya pertanyaan-pertanyaan, bahkan membuat peserta didik dapat 

saling mengajar satu sama lain. Silberman (1996: xxii) 

 Salah satu model pembelajaran aktif yang sesuai dengan pernyataan di atas 

adalah model team quiz atau kuis kelompok. Model pembelajaran aktif tipe team 

quiz merupakan salah satu tipe pembelajaran yang mampu meningkatkan 

keaktifan siswa dalam proses belajar. Dalam tipe ini siswa dibentuk dalam 

kelompok-kelompok kecil dengan masing-masing anggota kelompok mempunyai 
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tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam memahami 

materi dan menjawab soal. Dalam tipe team quiz ini, diawali dengan guru 

menerangkan materi secara klasikal, lalu siswa dibagi kedalam tiga kelompok 

besar. Semua anggota kelompok bersama-sama mempelajari materi tersebut, 

saling memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan jawaban untuk 

memahami mata pelajaran tersebut. Setelah selesai materi maka diadakan suatu 

pertandingan akademis. Dengan adanya pertandingan akademis ini maka 

terciptalah kompetisi antar kelompok, para siswa akan senantiasa berusaha belajar 

dengan motivasi yang tinggi agar dapat memperoleh nilai yang tinggi dalam 

pertandingan.  

Model team quiz merupakan model pembelajaran aktif dimana siswa 

dibagi menjadi tiga kelompok, semua anggota bersama-sama mempelajari dan 

mendiskusikan materi, saling memberi arahan, saling memberikan pertanyaan dan 

jawaban, setelah materi selesai diadakan suatu pertandingan atau kuis. Alasan 

peneliti memilih model team quiz adalah: (1) model ini sangat kompleks. Isi 

pembelajarannya mencakup berbagai metode, yakni  metode ceramah/ penjelasan, 

tanya jawab, dan diskusi kelompok sehingga dapat memupuk kerja sama siswa; 

(2) siswa belajar untuk berani tampil di depan kelas dengan cara memandu kuis; 

(3) pemahaman siswa semakin tinggi karena masing-masing kelompok harus 

memikirkan sejumlah pertanyaan beserta jawaban dan alasannya; dan (4) siswa 

semakin termotivasi untuk belajar karena adanya persaingan antar kelompok.

 Pembelajaran aktif  model team quiz sangat bermanfaat bagi siswa. Teknik 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan tanggung jawab peserta didik terhadap 

apa yang mereka dipelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak 
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menakutkan. Hal ini berhubungan dengan karakteristik anak kelas IV yang salah 

satunya adalah senang akan aktifitas yang berbentuk pertandingan, anak juga lebih 

senang kegiatan beregu daripada individu. Untuk itulah model ini cocok 

digunakan untuk anak kelas tinggi khususnya di kelas IV.  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maghvira Ramadhani 

dari Jurusan PGSD Universitas Negeri Medan tahun 2012 dengan judul 

“Penerapan Metode Pembelajaran Aktif Tipe Team Quiz dalam Meningkatkan 

Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas IV SD Swasta PAB 20 Bandar Klippa 

Tahun Ajaran 2011/2012”, terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Nilai 

rata-rata siswa yang mulanya dibawah  KKM 70, meningkat menjadi 83,4 atau di 

atas KKM. Persentase ketuntasan belajar pada penelitian tersebut mencapai 

88,5%. Meskipun penelitian tersebut telah berhasil, namun penggunaan model 

team quiz untuk meningkatkan hasil belajar masih perlu ditinjak lanjuti, terutama 

dengan subyek dan lokasi penelitian yang berbeda. Dengan begitu akan terbukti 

bahwa model team quiz dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Peningkatan 

Hasil Belajar Bilangan Romawi Melalui Model Team Quiz Pada Siswa Kelas IV 

SDN Rembun 01 Dampit”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalahnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana penerapan model team quiz yang dapat meningkatkan hasil 

belajar bilangan romawi di kelas IV SDN Rembun 01 Dampit? 
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2. Bagaimana peningkatan hasil belajar bilangan romawi di kelas IV SDN 

Rembun 01 Dampit setelah diterapakan pembelajaran model team quiz? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diuraikan tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan penerapan model team quiz yang dapat meningkatkan 

hasil belajar bilangan romawi di kelas IV SDN Rembun 01 Dampit. 

2. Mendeskripsikan peningkatan hasil belajar bilangan romawi di kelas IV SDN 

Rembun 01 Dampit setelah diterapakan pembelajaran model team quiz. 

 

1.4 Hipotesis Penelitian 

Adapun hipotesis penelitian dari judul yang diangkat dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: “Jika menggunakan pembelajaran model team quiz maka 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada materi bilangan romawi di kelas IV 

SDN Rembun 01 Dampit”. 

 
 
 
 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, 

guru, sekolah dan peneliti sendiri. 

1. Manfaat Bagi Siswa 

Siswa menjadi lebih tertarik terhadap pembelajaran sehingga siswa menjadi 

lebih aktif , mudah memahami materi dan hasil belajar siswa meningkat. 
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2.  Manfaat Bagi Guru 

Meningkatkan pemahaman guru tentang perencanaan dan implementasi 

strategi dan model pembelajaran yang bervariasi khususnya penerapan 

pembelajaran aktif model team quiz. 

3.  Manfaat Bagi Sekolah 

Sekolah mampu mengevaluasi strategi dan model pembelajaran yang tepat 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, dapat digunakan sebagai 

alternatif dalam menentukan strategi/ model dalam memberikan pembelajaran. 

4. Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian akan menambah wawasan dan pengetahuan dalam strategi, 

model, dan media pembelajaran yang relevan, terutama di kelas IV SD. 

Sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran. 

 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas, sehingga tidak 

mungkin permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Oleh 

karena itu, perlu adanya pembatasan dan pemfokusan masalah yang diteliti. 

Ruang Lingkup penelitian ini adalah mata pelajaran Matematika kelas IV 

semester 2 pada standart kompetensi 7. Bilangan Romawi. Peneliti dalam 

penelitian ini hanya membatasi pada hal-hal tertentu saja yaitu: (1) Penelitian ini 

hanya menggunakan sampel siswa kelas IV SDN Rembun 01  semester II tahun 

ajaran 2015/2016 sebanyak 22 siswa, (2) Hasil belajar siswa (meliputi aspek 

kognitif dan afektif) dalam pembelajaran Matematika pokok bahasan bilangan 

romawi, (3) Materi dalam pokok bahasan bilangan romawi yang dijadikan 
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penelitian terbatas pada Kompetensi Dasar 7.1 Mengenal lambang bilangan 

romawi dan 7.2 Menyatakan bilangan cacah sebagai bilangan romawi dan 

sebaliknya. 

 
1.7 Definisi Operasional 

Untuk menghindari salah pengertian atau salah tafsir tentang makna istilah 

yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan makna beberapa 

definisi operasional sebagai berikut : 

1. Peningkatan  

Peningkatan adalah suatu perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang 

lebih baik atau dari suatu tempat ke tempat yang lebih tinggi jadi peningkatan 

adalah suatu perubahan dari satu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik atau 

lebih tinggi. 

2. Hasil Belajar 

Sudjana (2008:22) menyatakan bahwa “Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya”. 

Hasil belajar atau kemampuan-kemampuan yang ingin dicapai pada penelitian 

ini mencakup aspek kognitif dan afektif. 

3. 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. Lambang bilangan romawi pada penelitian ini adalah 

I (satu), V (lima), X (sepuluh), L (lima puluh), C (seratus), D (lima ratus), dan M 

(seribu). 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Romawi_kuno
http://id.wikipedia.org/wiki/Huruf_Latin
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4. Pembelajaran Aktif Model Team Quiz  

Pembelajaran aktif model team quiz adalah pembelajaran menarik dan 

menyenangkan yang melibatkan siswa secara aktif dalam sebuah pertandingan 

antar kelompok. Menurut Zaini dkk (2008:54), langkah-langkah model 

pembelajaran team quiz adalah. 

(a) Memilih topik yang akan disampaikan dalam tiga segmen, (b) membagi 
siswa menjadi tiga kelompok A, B, dan C, (c) menyampaikan kepada siswa 
format penyampaian pelajaran kemudian mulai penyampaian materi. Batasi 
penyampaian materi maksimal 10 menit, (d) setelah penyampaian materi, minta 
kelompok A untuk menyiapkan pertanyaan-pentanyaan berkaitan dengan materi 
yang baru saja disampaikan. Kelompok B dan C menggunakan waktu ini untuk 
melihat lagi catatan mereka, (e)  kelompok A diminta untuk memberi 
pertanyaan kepada kelompok B. Jika kelompok B tidak dapat menjawab 
pertanyaan, lempar pertanyaan tersebut kepada kelompok C, begitu seterusnya, 
(f) akhiri pelajaran dengan menyimpulkan, tanya jawab dan penjelasan 
sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru. 

 




