
 

 
 

Lampiran 1 

Lembar Soal Uji Validitas 

Nama   : 

Kelas   : IV 

No. Absen  : 

Mapel   : Matematika 

Alokasi Waktu :  

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, dan d, dengan memberikan tanda X pada jawaban 

yang paling tepat ! 

1. Yang bukan lambang dasar bilangan Romawi adalah . . . . 

a. M  

b. C  

c. I  

d. Z 

2. Lambang bilangan Romawi L menyatakan bilangan . . . . 

a. 5           b. 10           c. 50           d. 100 

3. M melambangkan bilangan . . . . 

a. 1.000            b. 100            c. 10            d. 1 

4. Bilangan 500 dilambangkan dengan . . . . 

a. C            b. D            c. L             d. X 

5. Bilangan Romawi yang melambangkan 37 adalah . . . . 

a. XXXVII       c. XXVII 

b. XXLVII         d. XLVII 

6. Bilangan Romawi 96 adalah . . . . 

a. CXVI       c. XCVI 

b. CXIV       d. XCIV 

7. Lambang bilangan asli dari CXLIX adalah . . . . 

a. 149       b. 139       c. 128       d. 119 

8. MCMXC jika dituliskan dalam bilangan asli menjadi . . . . 

a. 1980           c. 1990 

b. 1985           d. 1995 



 

 
 

9. Lambang bilangan Romawi dari 1949 adalah . . . . 

a. MCXLIX                     c. MMCXLIX 

b. MCMXLIX                 d. MCMLXIX 

10. MCMXCIII dibaca . . . . 

a. 1998                 c. 1983 

b. 1993                d. 1973 

11. Indonesia merdeka tahun 1945. Bilangan 1945 dituliskan 

      dalam bilangan Romawi menjadi . . . . 

a. MCMXXXXV               c. MMCXLV 

b. MCMXLV                     d. MCMLV 

12. Sekarang sudah memasuki adab ke-21. Lambang bilangan 

      Romawi 21 adalah . . . . 

a. IX                   b. XIX                   c. XXI                    d. XII 

13. Pekan Olahraga Nasional pertama berlangsung di kota 

      Solo. Untuk menyatakan pertama dilambangkan . . . . 

a. I                b. C             c. M           d. V 

14. SBY merupakan presiden RI yang ke . . . . 

a. IV             b. V             c. VI          d. VII 

15. Pada tahun 2010 negara kita merayakan ulang tahun 

kemerdekaan yang ke . . . . 

a. LXV               b. XLV           c. LV           d. LVII 

16. Kelas 4 SDN dapat dilambangkan dengan bilangan romawi seperti. . . .  

a. IVa          b. X          c. VI          d. V 

17. Secara umum bilangan romawi terdiri dari  . . . . 

a. 8                    b. 7                   c. 6                   d. 5 

18. Bilangan romawi dilambangkan dengan . . . . 

a. Angka          b. Bilangan bulat          c. Huruf          d. Bilangan cacah 

19. Lambang bilangan romawi LV dapat dituliskan dalam bilangan asli menjadi . . . . 

a. 50          b. 100          c. 500          d. 55 



 

 
 

20. 10 + (5 – 1) =…, bilangan asli disamping adalah bentuk penjumlahan dan 

pengurangan. Jika dituliskan dengan menggunakan bilangan romawi. Berapakah hasil 

dari bilangan asli tersebut . . . . 

a. XXIV          b. XIV        c. XV         d. XXVI  

21. 5 + 1 + 1 + 1 = 8.  Bilangan disamping adalah bentuk penjumlahan bilangan asli. Jika 

angka  8 dituliskan dengan bilangan romawi menjadi . . . .  

a. VI          b. VII          c. VIII          d. IX 

22. Memasuki abad XXI, kita dituntut untuk lebih menguasai teknologi. Bilangan romawi 

disamping jika dijadikan bilangan asli menjadi . . . . 

a. 10         b. 20          c. 21          d. 25 

23. Lambang bilangan romawi 28 adalah . . . . 

a. XXVIII          b. XXVI          c. VIII          d. VI 

24. Pada angka romawi yang lebih kecil yang diletakkan disebelah kiri atau sebelah kanan 

angka lainnya berfungsi untuk . . . . 

a. Mengurangi dan menambah            

b. Membagi dan mengurangi 

c. Menambah dan membagi 

d. Mengurangi dan mengalikan 

25. Angka romawi adalah angka yang disusun berurutan, dan menyatakan tingkatan yang 

semakin . . . . 

a. Kecil               b. Besar               c. Tinggi              d. Besar, Kecil, Tinggi   

26. Tahun 2012 jika menggunakan bilangan romawi akan menjadi . . . . 

a. MMXII          b. MMII          c. MMIV          d. MMX 

27. Bilangan romawi dilambangkan dengan . . . . 

a. Angka          b. Bilangan bulat          c. Huruf          d. Bilangan cacah 

28. Setiap tanggal 17 Agustus Negara Indonesia merayakan kemerdekaan. Angka 17 

dapat dituliskan dalam bilangan romawi menjadi . . . .   

a. XIV          b. XV         c. XVI          d. XVII 

29. Pemilu di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Angka 2004 dapat dituliskan ke 

dalam bilangan romawi menjadi . . . . 

a. MMIV         b. MMV          c. MMIX         d. MMVI 



 

 
 

30. Abel lahir pada tahun 2001. Angka 2001 dapat dituliskan ke dalam bilangan romawi 

menjadi . . . . 

a. MMII          b. MMIII          c. MMI          d. MMIV 

31. Hasil penambahan bilangan asli 20 + 20 = 40. Jika dituliskan ke dalam bilangan 

romawi menjadi . . . .  

a. XX + XX = XL       b. XX + XX = XLI       c. XX + XX = XLII       d. XX + XX = XLIII 

32. Hasil penambahan bilangan asli dari 30 + 20 = 50. Angka 50 jika dituliskan ke dalam 

bilangan romawi menjadi . . . . 

a. L               b. LII               c. LIII               d. LIV 

33. Sumpah Pemuda dicetuskan pada tahun 1928. Jika dituliskan ke dalam bilangan 

romawi menjadi . . . . 

a. MCMXXVIII          b. MMCLV          c. MML          d. MCMLII 

34. Bilangan asli untuk CCC adalah . . . . 

a. 400          b. 200          c. 300          d. 500 

35. Hasil pengurangan dari bilangan asli 100 – 10 = 90. Jika angka 90 dituliskan ke dalam 

bilangan romawi menjadi . . . . 

a. XC          b. XCIII         c. XCII          d. XCI 

36. Hasil pengurangan dari bilangan asli 90 – 10 = 80. Jika angka 80 dituliskan ke dalam 

bilangan romawi menjadi . . . . 

a. LXXVII          b. LXXVIII          c. LXIX          d. LXXX 

37. 5 + 1 + 1 + 1 = 8.  Bilangan disamping adalah bentuk penjumlahan bilangan asli. Jika 

angka  8 dituliskan dengan bilangan romawi menjadi . . . .  

a. VI          b. VII          c. VIII          d. IX 

38. Bilangan Romawi yang melambangkan 37 adalah . . . . 

a. XXXVII       c. XXVII 

b. XXLVII        d. XLVII 

39. Jika Abel lahir pada tahun 2001 berapa umur Abel sekarang. Tuliskan ke dalam bentuk 

bilangan bulat . . . . 

a. X          b. XI          c. XII          d. XIII 

40. Hasil bilangan asli 40 + 20 = 60. Jika dituliskan ke dalam bilangan bulat menjadi . . . . 

a. XLI + IX = XL       b. XLII + XLIV = XL       c. XLIII + XLV = XL       d. XL + XX = LX 



 

 
 

Lampiran 2 

Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 43 100.0 

ExcludedP

a 0 .0 

Total 43 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

                      Reliability Statistics 

Cronbach'
s Alpha N of Items 

.886 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 25.4186 20.059 .293 .886 

VAR00002 25.4419 19.443 .529 .882 

VAR00003 25.4186 19.725 .542 .883 

VAR00004 25.4884 18.875 .596 .880 

VAR00007 25.5349 18.874 .488 .882 

VAR00008 25.5349 18.445 .636 .878 

VAR00009 25.7209 18.444 .445 .884 

VAR00010 25.5349 18.826 .504 .881 

VAR00011 25.8372 19.044 .270 .890 

VAR00012 25.4186 20.059 .293 .886 

VAR00013 25.4651 19.493 .406 .883 

VAR00018 25.6512 18.661 .427 .884 

VAR00019 25.4651 19.255 .514 .882 

VAR00020 25.5349 19.302 .343 .885 



 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAR00021 25.4419 19.633 .426 .883 

VAR00022 25.4186 19.725 .542 .883 

VAR00023 25.4186 20.059 .293 .886 

VAR00024 25.6744 19.177 .277 .888 

VAR00027 25.6512 19.090 .311 .887 

VAR00029 25.4884 18.732 .654 .878 

VAR00030 25.4186 19.725 .542 .883 

VAR00031 25.4651 19.255 .514 .882 

VAR00032 25.4419 19.443 .529 .882 

VAR00033 25.5349 19.636 .233 .888 

VAR00034 25.5349 18.874 .488 .882 

VAR00035 25.5814 18.106 .663 .877 

VAR00036 25.5349 18.255 .703 .876 

VAR00037 25.4419 19.776 .349 .885 

VAR00038 25.4419 19.776 .349 .885 

VAR00040 25.5116 18.684 .604 .879 



 

 
 

Lampiran 3 

LEMBAR SOAL PRETEST 

Nama   :   

No. Absen  : 

Kelas   : IV 

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, dan d, dengan memberikan tanda X pada jawaban 

yang paling tepat ! 

1. Yang bukan lambang dasar bilangan Romawi adalah . . . . 

a. M  

b. C  

c. I  

d. Z 

2. Lambang bilangan Romawi L menyatakan bilangan . . . . 

a. 5           b. 10           c. 50           d. 100 

3. M melambangkan bilangan . . . . 

a. 1.000            b. 100            c. 10            d. 1 

4. Bilangan 500 dilambangkan dengan . . . . 

a. C            b. D            c. L             d. X 

5. Lambang bilangan asli dari CXLIX adalah . . . . 

a. 149       b. 139       c. 128       d. 119 

6. MCMXC jika dituliskan dalam bilangan asli menjadi . . . . 

a. 1980           c. 1990 

b. 1985           d. 1995 

7. Lambang bilangan Romawi dari 1949 adalah . . . . 

a. MCXLIX                     c. MMCXLIX 

b. MCMXLIX                 d. MCMLXIX 

8. MCMXCIII dibaca . . . . 

a. 1998                 c. 1983 

b. 1993                d. 1973 

 

 



 

 
 

9. Indonesia merdeka tahun 1945. Bilangan 1945 dituliskan 

    dalam bilangan Romawi menjadi . . . . 

a. MCMXXXXV               c. MMCXLV 

b. MCMXLV                     d. MCMLV 

10. Sekarang sudah memasuki adab ke-21. Lambang bilangan 

      Romawi 21 adalah . . . . 

a. IX                   b. XIX                   c. XXI                    d. XII 

11. Pekan Olahraga Nasional pertama berlangsung di kota 

      Solo. Untuk menyatakan pertama dilambangkan . . . . 

a. I                b. C             c. M           d. V 

12. Bilangan romawi dilambangkan dengan . . . . 

a. Angka          b. Bilangan bulat          c. Huruf          d. Bilangan cacah 

13. Lambang bilangan romawi LV dapat dituliskan dalam bilangan asli menjadi . . . . 

a. 50          b. 100          c. 500          d. 55 

14. 10 + (5 – 1) =…, bilangan asli disamping adalah bentuk penjumlahan dan 

pengurangan. Jika dituliskan dengan menggunakan bilangan romawi. Berapakah hasil 

dari bilangan asli tersebut . . . . 

a. XXIV          b. XIV        c. XV         d. XXVI  

15. 5 + 1 + 1 + 1 = 8.  Bilangan disamping adalah bentuk penjumlahan bilangan asli. Jika 

angka  8 dituliskan dengan bilangan romawi menjadi . . . .  

a. VI          b. VII          c. VIII          d. IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 4 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERMAIN SAMBIL BELAJAR 
TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

 MATEMATIKA 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 
UNTUK KELAS EKSPERIMEN 

 
Nama Sekolah : SD Negeri Watuagung 02 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/Semester : IV/2 
Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 
 

1. Standar Kompetensi 

Menggunakan lambang bilangan Romawi 

2. Kompetensi Dasar 

- Mengenal lambang bilangan Romawi. 

- Menyatakan bilangan asli sebagai bilangan Romawi dan sebaliknya. 

3. Indikator  

- Mengetahui tujuh bilangan Romawi sesuai bilangan asli. 

- Menyebutkan bilangan romawi sesuai dengan bilangan asli 

- Menyebutkan bilangan asli sesuai dengan bilangan romawi 

4. Tujuan pembelajaran 

Melalui Metode Bermain Sambil Belajar, diharapkan siswa dapat: 

- Mengetahui bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli. 

- Menyebutkan bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli.  

5. Materi Pembelajaran 

Bilangan Romawi 

 

 

 

I. Langkah-Langkah Pembelajaran  

No. Langkah Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 



 

 
 

1. Kegiatan awal 

Prakegiatan  

a. Salam 

b. Doa 

c. presensi 

d. Memeriksa kesiapan siswa 

Apersepsi dan motivasi 

Guru bertanya kepada siswa: 

- Secara umum berapa hurufkah lambang bilangan Romawi? 

- Guru mengaikan pertanyaan dengan materi pelajaran yang akan 

disampaikan. 

Informasi Materi 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari bersama yaitu 

“Bilangan Romawi”. 

Informasi tujuan 

Guru menginformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu 

setelah pembelajaran hari ini selesai diharapkan siswa dapat: 

1. Mengetahui bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli. 

2. Menyebutkan bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli.  

10 menit 

2. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

a. Guru menunjukkan alat peraga yaitu gambar 7 lambang bilangan 

Romawi kepada siswa sebagai bahan diskusi. 

b. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai alat 

peraga yang ditunjukkan (7 lambang bilangan Romawi). 

c. Guru meminta 7 siswa maju di depan kelas untuk melakukan 

permainan. 

d. Guru menjelaskan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam 

permainan tersebut yaitu meminta siswa yang maju di depan 

mengurutkan secara urut 7 bilangan romawi dari yang kecil 

40 menit 



 

 
 

sampai yang besar.  

e. Guru menggunakan organ tubuh manusia antara lain jari telunjuk 

kanan I=1, jari telunjuk dan jari tengah sebelah kanan V=5, 

kedua tangan menyilang X=10, jari telunjuk dan jari jempol 

sebelah kanan L=50, jari telunjuk sebelah kanan menempel di 

bibir C=100, telinga kiri D=500, telinga sebelah kanan M=1.000, 

yang menjadi simbol antara bilangan romawi dan bilangan asli. 

f. Setelah melakukan permainan guru memberikan permasalahan 

matematika kepada siswa: 

Masalah : 1945 jika dituliskan ke dalam bilangan Romawi 

menjadi! 

g. Untuk memecahkan masalah matematika tersebut, guru 

membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

4-5 orang. 

h. Guru menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh masing-

masing kelomnpok, kemudian membagikan lembar kerja diskusi 

dan alat peraga 7 lambang bilangan Romawi pada masding-

masing kelompok. 

Elaborasi 

a. Siswa diminta untuk menuliskan bilangan Romawi yang mereka 

ketahui. 

b. Siswa diberikan beberapa bilangan asli yang kemudian di 

ganti menjadi bilangan  Romawi. 

c. Siswa melakukan permainan dengan menggunakan 7 bilangan 

romawi.  

d. Siswa yang lainnya meminta ke 7 temannya yang maju untuk 

mengurutkan ke 7 bilangan romawi secara urut dari yang kecil 

sampai yang besar. 

e. Siswa yang lainnya menyebutkan bilangan asli 500 kemudian 

salah satu dari ke 7 siswa yang maju menunjukkan bilangan 

romawi 500 tersebut dan seterusnya. 



 

 
 

f. Siswa menyebutkan simbol-simbol yang diberikan guru dengan 

menggunakan organ tubuh manusia. 

g. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk merubah bilangan asli 

menjadi bilangan Romawi berdasarkan 7 lambang Romawi.  

h. Guru memantau kegiatan diskusi. 

i. Siswa melaporkan hasil kegiatan diskusi kelompok di depan kelas. 

j. Guru memperlihatkan alat peraga (7 lambang bilangan romawi dan 

meminta kepada siswa perwakilan 7 orang maju didepan teman-

temannya untuk melakukan permainan dengan menggunakan alat 

peraga), kemudian membahas kembali hasil diskusi siswa untuk 

menyamakan konsep pembelajaran terehadap materi yang 

dipelajarai. 

Konfirmasi  

Guru memberikan pujian terhadap partisifasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

3. Kegiatan Akhir 

a. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. 

b. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa dan siswa diminta 

untuk mengerjakan. 

c. Guru bertanya kepada siswa mengenai pembelajaran yang sudah 

dilakukan sebagai refleksi pembelajaran. 

d. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. 

20 menit 

 

II. Metode, Media, dan Sumber Belajar 

1. Metode 
Bermain Sambil Belajar, Ceramah, Diskusi Kelompok, tanya jawab, Penemuan. 

2. Media Pembelajaran 
a. Gambar bilangan Romawi,  
b. Gambar 7 bilangan Romawi, 

3. Sumber Belajar 
a. Buku Paket BSE Ayo Belajar Matematika Untuk SD dan MI Kelas IV halaman 

191-204 Burhan Mustaqim, Ary Astuty.. 



 

 
 

b. Buku Paket Matematika Untuk Sekolah Dasar Kelas IV Halaman 200-205 
Sulardi.  

III.  Penilaian 

Prosedur penilaian 

1. Evaluasi Proses 

Jenis  : Unjuk Kerja Kelompok 

Bentuk : Rubrik Penilaian 

Penskoran : 

 

  

 
 100 = Nilai 

 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 

1 Keaktifan Siswa 

a. Sangat aktif dalam proses diskusi 

b. Cukup aktif dalam proses diskusi 

c. Kurang aktif dalam proses diskusi 

 

 

 



 

 

 

 



2 Kedisiplinan  

a. Sangat tertib dalam proses diskusi 

b. Cukup tertib dalam proses diskusi 

c. Kurang tertib dalam proses diskusi 

 

 

 



 

 

 

 



3 Kerja Sama 

a. Sangat baik 

b. Cukup baik 

c. Kurang baik 

 

 

 



 

 

 

 





 

 
 

 
 
 



 

 
 

LAMPIRAN 5 

Lembar Observasi Metode Bermain Sambil Belajar 

 
 

No Aspek yang diamati 
Skala 

YA TIDAK 

1  Apakah guru membuka pelajaran dengan memberikan salam, 

berdoa, dan melakukan presensi siswa? 

  

2  Apakah guru memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran?    

3  Apakah guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

untuk menggali pemahaman awal siswa terhadap materi pelajaran 

yang akan disampaikan? 

  

4  Apakah guru menyampaiakan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai? 

  

5 Apakah guru menyampaikan pembelajaran yang digunakan yaitu 

metode bermain sambil belajar dan kemudian menunjukkan alat 

peraga 7 lambang bilangan romawi? 

  

6  Apakah guru melakukan tanya jawab dan kemudian melakukan 

permainan dengan meminta perwakilan 7 siswa maju di depan untuk  

  

Nama    : Purnomo 
NIP   : 19600414 198012 01004 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas    : IV (empat) 
Materi Pokok   : Bilangan Romawi 

Petunjuk: berilah tanda centang () pada kolom skala proses pembelajaran, sesuai dengan 

langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan pembelajaran 

dengan Metode Bermain Sambil Belajar. 

 



 

 
 

 
 



 

 
 

LAMPIRAN 6 

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN METODE BERMAIN SAMBIL BELAJAR 

TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

 MATEMATIKA 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

UNTUK KELAS KONTROL 

Nama Sekolah : SD Negeri Watuagung 01 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : IV/2 

Alokasi Waktu : 2 x 35 menit 

 

1. Standar Kompetensi 

           Menggunakan lambang bilangan Romawi 

2. Kompetensi Dasar 

- Mengenal lambang bilangan Romawi. 

- Menyatakan bilangan asli sebagai bilangan Romawi dan sebaliknya. 

3. Indikator  

Mengetahui bilangan Romawi sesuai bilangan asli. 

4. Tujuan pembelajaran 

Setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran, siswa dapat: 

- Mengetahui bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli. 

- Menyebutkan bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli.  

 

 

5. Materi Pembelajaran 

  Bilangan Romawi 

IV. Langkah-Langkah Pembelajaran  

No. Langkah Kegiatan 
Alokasi 

Waktu 

4. Kegiatan awal 10 menit 



 

 
 

Prakegiatan  

e. Salam 

f. Doa 

g. presensi 

h. Memeriksa kesiapan siswa 

Apersepsi dan motivasi 

Guru bertanya kepada siswa: 

- Secara umum berapa hurufkah lambang bilangan Romawi? 

- Siswa menjawab pertanyaan guru. 

- Guru mengaitkan jawaban siswa dengan materi pelajaran yang 

akan disampaikan. 

Informasi Materi 

Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari bersama yaitu 

“Bilangan Romawi”. 

Informasi tujuan 

Guru meninformasikan tujuan pembelajaran kepada siswa, yaitu 

setelah pembelajaran hari ini selesai diharapkan siswa dapat: 

3. Mengetahui bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli. 

4. Menyebutkan bilangan Romawi sesuai dengan bilangan asli.  

 

5. 

Kegiatan Inti 

Eksplorasi 

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 

i. Guru menunjukkan alat peraga yaitu gambar 7 lambang bilangan 

Romawi kepada siswa sebagai bahan diskusi. 

j. Guru melakukan tanya jawab dengan siswa mengenai alat 

peraga yang ditunjukkan (7 lambang bilangan Romawi). 

k. Guru memberikan permasalahan matematika kepada siswa: 

Masalah : 1945 jika dituliskan ke dalam bilangan Romawi 

menjadi! 

l. Untuk memecahkan masalah matematika tersebut, guru 

40 menit 



 

 
 

membagi siswa menjadi 5 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 

4-5 orang. 

m. Guru menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh masing-

masing kelomnpok, kemudian membagikan lembar kerja diskusi 

dan alat peraga 7 lambang bilangan Romawi pada masding-

masing kelompok. 

Elaborasi 

k. Siswa melakukan diskusi kelompok untuk merubah bilangan asli 

menjadi bilangan Romawi berdasarkan 7 lambang Romawi.  

l. Guru memantau kegiatan diskusi. 

m. Siswa melaporkan hasil kegiatan diskusi kelompok di depan kelas. 

n. Guru menempelkan alat peraga (table kegiatan)  di papan tulis, 

kemudian membahas kembali hasil diskusi siswa untuk 

menyamakan konsep pembelajaran terehadap materi yang 

dipelajarai. 

Konfirmasi  

Guru memberikan pujian terhadap partisifasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 

6. Kegiatan Akhir 

e. Guru membimbing siswa untuk menyimpulkan pembelajaran. 

f. Guru membagikan soal evaluasi kepada siswa dan siswa diminta 

untuk mengerjakan. 

g. Guru bertanya kepada siswa mengenai pembelajaran yang sudah 

dilakukan sebagai refleksi pembeljaran. 

h. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam. 

20 menit 

 
V. Metode, Media, dan Sumber Belajar 
4. Metode 

Bermain Sambil Belajar, Ceramah, Diskusi Kelompok, tanya jawab, Penemuan. 
5. Media Pembelajaran 

c. Gambar bilangan Romawi,  
d. Gambar 7 bilangan Romawi, 

6. Sumber Belajar 



 

 
 

c. Buku Paket BSE Ayo Belajar Matematika Untuk SD dan MI Kelas IV halaman 
191-204 Burhan Mustaqim, Ary Astuty.. 

d. Buku Paket Matematika Untuk Sekolah Dasar Kelas IV Halaman 200-205 
Sulardi.  

 
VI.   Penilaian 

              Prosedur penilaian 
2. Evaluasi Proses 

         Jenis  : Unjuk Kerja Kelompok 
         Bentuk             : Rubrik Penilaian 
         Penskoran : 

 
  
 

 100 

 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 
1 Keaktifan Siswa 

d. Sangat aktif dalam proses diskusi 
e. Cukup aktif dalam proses diskusi 
f. Kurang aktif dalam proses diskusi 

 
 
 


 
 
 

 


2 Kedisiplinan  
d. Sangat tertib dalam proses diskusi 
e. Cukup tertib dalam proses diskusi 
f. Kurang tertib dalam proses diskusi 

 
 
 


 
 
 

 


3 Kerja Sama 
d. Sangat baik 
e. Cukup baik 
f. Kurang baik 

 
 
 


 
 
 

 


Jumlah Skor Maksimum 9 
 

3. Evaluasi Hasil 
Jenis  : Tes Tertulis 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LAMPIRAN 7 

Lembar Observasi Model Pembelajaran Konvensional 

 
 

No Aspek yang diamati 
Skala 

YA TIDAK 

1  Apakah guru membuka pelajaran dengan memberikan salam, 

berdoa, dan melakukan presensi siswa? 

  

2  Apakah guru memeriksa kesiapan siswa sebelum pembelajaran?    

3  Apakah guru melakukan apersepsi dengan melakukan tanya jawab 

untuk menggali pemahaman awal siswa terhadap materi pelajaran 

yang akan disampaikan? 

  

4  Apakah guru menyampaiakan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai? 

  

5 Apakah guru menyampaikan model pembelajaran yang digunakan?   

6  Apakah guru melakukan tanya terkait macam-macam bilangan 

romawi?    

  

9 Apakah guru membagi siswa kedalam kelompok secara heterogen 

(setiap kelompok beranggota 4-5 orang)? 

  

Nama    : Umi Kusnuryati, A.Ma. Pd. 
NIP   : 19680604 197802 2 001 
Mata Pelajaran   : Matematika 
Kelas    : IV (empat) 
Materi Pokok   : Bilangan Romawi 

Petunjuk: berilah tanda centang () pada kolom skala proses pembelajaran, sesuai dengan 

langkah-langkah yang dilakukan oleh guru pada saat melakukan pembelajaran 

dengan Model Konvensional 

 



 

 
 



 

 
 

Lampiran 8 

Lembar Soal Posttest 

Nama   : 

No. Absen  : 

Kelas    : IV 

Pilihlah salah satu jawaban a, b, c, dan d, dengan memberikan tanda X pada jawaban 

yang paling tepat ! 

1. Memasuki abad XXI, kita dituntut untuk lebih menguasai teknologi. Bilangan romawi 

disamping jika dijadikan bilangan asli menjadi . . . . 

a. 10         b. 20          c. 21          d. 25 

2. Lambang bilangan romawi 28 adalah . . . . 

a. XXVIII          b. XXVI          c. VIII          d. VI 

3. Pada angka romawi yang lebih kecil yang diletakkan disebelah kiri atau sebelah kanan 

angka lainnya berfungsi untuk . . . . 

a. Mengurangi dan menambah            

b. Membagi dan mengurangi 

c. Menambah dan membagi 

d. Mengurangi dan mengalikan 

4. Bilangan romawi dilambangkan dengan . . . . 

a. Angka          b. Bilangan bulat          c. Huruf          d. Bilangan cacah 

5. Pemilu di Indonesia diselenggarakan pada tahun 2004. Angka 2004 dapat dituliskan ke 

dalam bilangan romawi menjadi . . . . 

a. MMIV         b. MMV          c. MMIX         d. MMVI 

6. Abel lahir pada tahun 2001. Angka 2001 dapat dituliskan ke dalam bilangan romawi 

menjadi . . . . 

a. MMI          b. MMIII          c. MMII          d. MMIV 

7. Hasil penambahan bilangan asli 20 + 20 = 40. Jika dituliskan ke dalam bilangan romawi 

menjadi . . . .  

a. XX + XX = XL       b. XX + XX = XLI       c. XX + XX = XLII       d. XX + XX = XLIII 

 



 

 
 

8. Hasil penambahan bilangan asli dari 30 + 20 = 50. Angka 50 jika dituliskan ke dalam 

bilangan romawi menjadi . . . . 

a. L               b. LII               c. LIII               d. LIV 

9. Sumpah Pemuda dicetuskan pada tahun 1928. Jika dituliskan ke dalam bilangan 

romawi menjadi . . . . 

a. MCMXXVIII          b. MMCLV          c. MML          d. MCMLII 

10. Bilangan asli untuk CCC adalah . . . . 

a. 400          b. 200          c. 300          d. 500 

11. Hasil pengurangan dari bilangan asli 100 – 10 = 90. Jika angka 90 dituliskan ke dalam 

bilangan romawi menjadi . . . . 

a. XC          b. XCIII         c. XCII          d. XCI 

12. Hasil pengurangan dari bilangan asli 90 – 10 = 80. Jika angka 80 dituliskan ke dalam 

bilangan romawi menjadi . . . . 

a. LXXVII          b. LXXVIII          c. LXIX          d. LXXX 

13. 5 + 1 + 1 + 1 = 8.  Bilangan disamping adalah bentuk penjumlahan bilangan asli. Jika 

angka  8 dituliskan dengan bilangan romawi menjadi . . . .  

a. VI          b. VII          c. VIII          d. IX 

14. Bilangan Romawi yang melambangkan 37 adalah . . . . 

a. XXXVII       c. XXVII 

b. XXLVII        d. XLVII 

15. Hasil bilangan asli 40 + 20 = 60. Jika dituliskan ke dalam bilangan bulat menjadi . . . . 

a. XLI + IX = XL       b. XLII + XLIV = XL       c. XLIII + XLV = XL       d. XL + XX = LX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Lampiran 14 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dokumentasi Penelitan di SDN Watuagung 01 

Foto-foto bersama guru-guru dan kepala 
sekolah SDN Watuagung 01 



 

   

 
 

Guru kelas IV sedang melakukan proses pembelajaran dengan materi 
bilangan romawi 



 

   
 
 
 
 

 
 
 
   
 

Guru kelas IV memberi pengarahan 
kepada siswa setelah siswa 
mengerjakan soal posttest 

Guru kelas IV akan membagi soal 
untuk posttest 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Foto bersama siswa-siswi kelas IV Watuagung 01 



 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
  
 
 

Kegiatan Penelitian di SDN Watuagung 02 

Guru kelas IV membuka 
pelajaran 

Guru mengajar tentang materi 
bilangan romawi 



 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Guru kelas IV sedang mengajar 
dengan menggunakan metode 

Bermain Sambil Belajar 

Siswa bermain kartu 
bilangan romawi 


