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ABSTRACT 

APPLICATION METHOD WHO WANTS TO BE A SMART TO IMPROVE 

STUDENT MATH LEARNING OUTCOMES FIFTH GRADE SDN 42 

MATARAM ACADEMIC YEAR 2015-2016 
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E1E 012 099 

Email: yanahyanaputra@yahoo.co.id 

Yan Ahyana Putra, Moh. Irawan Zain, M.Pd, Syahrul Azmi, M.Pd 

 

This research is motivated low yields learning mathematics fifth grade 

students at SDN 42 Mataram. This is due to the learning centered on the teacher 

(Teacher centered) and learning methods used are lecture and tend to be less varied. 

The purpose of this study is to improve learning outcomes math grade students of 

SDN 42 Mataram in the academic year 2015/2016 by applying the method of Who 

Wants To Be A Smart Student. This research is a classroom action research 

conducted in two cycles. Each cycle consists of planning, action, observation and 

evaluation and reflection. The method used to collect data in this research is the 

method of observation and test methods. In the first cycle obtained by the average 

value of 71.7 class with classical completeness 77.14%. The average value for the 

activities of teachers are categorized either 52.5 and the average value of student 

activity is 51.5 categorized active. In the second cycle data result of learning of 

students has increased at an average grade of 82 with 88.57% classical completeness. 

The average value for the activities of teachers are 61 categorized excellent and the 

average value of student activity is 60 categorized very active. It can be concluded 

that the Implementation Method Who Wants To Be A Smart Student can improve 

learning outcomes math grade students of SDN 42 Mataram academic year 

2015/2016. 

 

Keywords: "Methods of Who Wants To Be A Smart Student, Math Learning 

Outcomes”. 
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ABSTRAK 
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MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS V 

SDN 42 MATARAM TAHUN PELAJARAN 2015/2016 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya hasil belajar Matematika siswa kelas 

V di SDN 42 Mataram. Hal ini disebabkan pembelajaran masih terpusat pada guru 

(Teacher centered) dan metode  pembelajaran yang digunakan adalah metode 

ceramah dan cenderung kurang bervariasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 42 Mataram Tahun 

Pelajaran 2015/2016 dengan menerapkan Metode  Who Wants To Be A Smart 

Student. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 

2 siklus. Setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi 

dan evaluasi serta refleksi. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah metode observasi dan metode tes. Pada siklus I diperoleh nilai 

rata-rata kelas 71,7 dengan ketuntasan klasikal 77,14%. Nilai rata-rata untuk aktivitas 

guru adalah 52,5 yang berkategori baik dan nilai rata-rata aktivitas siswa adalah 51,5 

yang berkategori aktif. Pada siklus II data hasil belajar siswa mengalami peningkatan 

yakni rata-rata kelas sebesar 82 dengan ketuntasan klasikal 88,57%. Nilai rata-rata 

untuk aktivitas guru adalah 61 yang berkategori sangat baik dan nilai rata-rata 

aktivitas siswa adalah 60 yang berkategori sangat aktif. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa Penerapan Metode  Who Wants To Be A Smart Student dapat  

meningkatkan  hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 42 Mataram tahun 

pelajaran 2015/2016. 

 

Kata kunci: “Metode  Who Wants To Be A Smart Student, Hasil Belajar Matematika. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika adalah  ilmu dasar yang memiliki kedudukan penting dalam 

dunia pendidikan. Matematika merupakan mata pelajaran yang penting untuk 

diajarkan di seluruh jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga 

perguruan tinggi. Pembelajaran matematika digunakan untuk membekali siswa 

dengan kemampuan berpikir logis, kritis dan sistematis 

Dalam proses pembelajaran matematika, banyak siswa yang menganggap 

matematika adalah pelajaran yang sulit, disamping memerlukan penalaran dan 

pemahaman untuk memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan 

matematika. Menurut Irzani (2010: 5) matematika adalah ilmu deduktif, formal, 

hierarkis, menggunakan bahasa simbol dan bersifat abstrak. Perbedaan 

karakteristik antara anak usia SD dan matematika, mengakibatkan adanya 

kesulitan dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu diperlukan cara yang 

efektif untuk menjembatani antara tahap berfikir anak usia SD yang masih dalam 

tahap operasional konkret dan matematika yang bersifat abstrak. 

Hasil observasi di lapangan, yang dilakukan peneliti di SDN 42 Mataram 

belum menunjukan hasil yang optimal. Hal ini dapat dilihat dari data hasil 

ulangan harian semester satu siswa kelas V SDN 42 Mataram sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Data Hasil Ulangan Harian Semester 1 Siswa Kelas V 

SDN 42 Mataram 

No Mata Pelajaran Nilai Rata-Rata 

1. Bahasa Indonesia 81 

2. Matematika 64 

3. IPA 80 

4. IPS 76 

5. PKn 79 

 

Data di atas tidak menunjukan hasil yang maksimal. Ini ditunjukan 

dengan hasil ulangan matematika yang masih dibawah nilai rata-rata dibawah 70. 



Di mana Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)  untuk setiap mata pelajaran di 

SDN 42 Mataram adalah 70 dengan ketuntasan klasikal 61,1% 

Demikian pula dengan hasil wawancara dengan Ni Komang Yuni, S.Pd 

selaku guru kelas V di SDN 42 Mataram, dalam pembelajaran matematika, 

pembelajaran masih sering terpusat pada guru (teacher centered), guru 

memberikan materi  dengan memakai metode ceramah, siswa hanya menjadi 

penerima pasif yang mendengar dan melihat guru dalam memberikan pelajaran. 

Dalam penerapan metode ceramah, guru hanya menjelaskan kepada siswa 

dengan menulis dipapan tulis, guru jarang memakai media berupa gambar atau 

video untuk memberikan materi yang diajarkan. Dengan penerapan metode 

seperti ini, siswa menjadi kurang aktif dalam menerima pelajaran, karena yang 

dilakukan siswa hanya mencatat saja dan jarang bertanya.   

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan Metode Who Wants to be a Smart Student Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas V 

SDN 42 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dikemukakan rumusan 

masalah yaitu "Bagaimana penerapan metode Who Wants to be a Smart Student 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 42 Mataram 

tahun pelajaran 2015/2016 ?" 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V SDN 42 Mataram 

melalui penerapan metode Who Wants To Be A Smart Student tahun pelajaran 

2015/2016. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah  

1. Bagi Guru 



Penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk memilih metode Who 

Wants to be a Smart Student dalam upaya untuk meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V 

2. Bagi Siswa 

a. Diharapkan mampu meningkatkan kemampuan matematika siswa dengan 

menggunakan metode Who Wants to be a Smart Student. 

b. Meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga hasil belajar pun 

meningkat. 

3. Bagi Sekolah  

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh guru-guru lain untuk 

menerapkan metode Who Wants to be a Smart Student  pada proses 

pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik dalam rangka 

perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu proses pembelajaran. 

E. Kerangka Pemecahan Masalah 

Penggunaan metode Who Want To Be A Smart Student dalam penelitian 

ini mengikuti prosedur sebagai berikut: 

1. Guru menjelaskan kompetensi yang diajarkan 

2. Guru membawa satu kursi ke depan kelas yang memicu pertanyaan siswa. 

Kemudian guru menyebut kursi itu sebagai kursi panas  

3. Guru menjelaskan bahwa hari ini akan ada kuis who wants to be a smart 

student, dimana siswa yang berhasil menjawab 10 pertanyaan akan diberikan 

hadiah oleh guru. 

4. Sebelum memulai kuis, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang telah  diajarkan 

5. Dalam melakukan kuis, guru memberikan peraturan kepada siswa dimana 

akan ada beberapa siswa yang terpilih untuk duduk di kursi panas, dengan 

kriteria 

a. Siswa yang berani maju mencalonkan diri sendiri 



b. Siswa yang ditunjuk oleh beberapa temannya 

c. Siswa yang ditunjuk oleh guru 

6. Setelah itu guru menyiapkan laptop dan LCD dimana telah tersedia slide 

untuk kuis tersebut 

 

7. Kemudian guru menjelaskan peraturan permainan, dimana setiap siswa yang 

duduk dikursi panas harus menjawab 10 pertanyaan yang ada di slide. 

8. Siswa diberikan bantuan berupa tiga fasilitas pendukung 

 adalah bantuan dengan menghilangkan dua jawaban yang salah 

diantara jawaban yang tersedia 

 dapat menunjuk satu siswa lain untuk membantu dalam menjawab 

satu soal 

 berfungsi sebagai survey kelas, artinya siswa dapat bertanya kepada 

temannya. Siswa yang tidak duduk di kursi panas diberikan tugas oleh guru 

untuk megerjakan soal yang diberikan di buku tugas. 

F. Batasan Masalah 

1. Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

kognitif yang diambil dari nilai hasil tes yang diberikan dalam bentuk tes 

pilihan ganda setelah setiap pembelajaran selesai dilaksanakan 

2. Siswa yang diteliti adalah siswa kelas V di SDN 42 Mataram tahun pelajaran 

2015/2016. 

3. Materi yang disampaikan dalam penelitian ini adalah materi matematika 

yaitu “Pecahan” 



KAJIAN PUSTAKA 

A. Teori yang relevan 

1. Metode Who Wants to be a Smart Student 

a. Pengertian Metode Who Wants to be a Smart Student 

Metode pembelajaran Who Wants to be a Smart Student merupakan metode 

pembelajaran berupa permainan yang digunakan oleh peneliti sebagai upaya 

untuk meningkatkan hasil belajar matematika. Metode ini merupakan  bagian 

dari metode pembelajaran team games tournament (TGT) yang sudah 

dimodifikasi. Who Wants to be a Smart Student adalah sebuah metode yang 

diadaptasi dari quis who wants to be a milionaire, dimana peserta mengumpulkan 

jumlah uang sebanyak-banyaknya dengan menjawab beberapa pertanyaan. 

(Riptyawati, 2014:66)  

Pada metode pembelajaran Who Wants to be a Smart Student, siswa berusaha 

menjawab pertanyaan guru, karena ingin keluar sebagai juara dan disebut smart 

student. Kelas dibagi dalam beberapa kelompok, setiap kelompok menunjuk 

salah satu anggotanya untuk maju duduk dikursi yang telah disediakan (kursi 

panas) untuk menjawab pertanyaan melalui tayangan. Siswa yang maju berhak 

mendapatkan tiga bantuan yaitu phone a friends (seolah-olah menelepon teman 

kelompoknya), fifty-fifty (menghilangkan dua jawaban yang salah) dan audiens 

(meminta bantuan pada teman). Apabila semua bantuan telah habis, maka 

pertanyaan harus dijawab sendiri.  

Poin nilai diberikan secara bertingkat sesuai level pertanyaan. Pertanyaan 

level pertama diberi poin 10, level kedua poin 20 demikian seterusnya sampai 

level ke 10 dengan point 100. Siswa yang dapat menyelesaikan sampai level 10, 

maka mendapatkan gelar smart student dan harus turun dari kursi panas diganti 

dengan anggota lain. Jika belum sampai ke level ke 10 sudah tidak dapat 

menjawab pertanyaan, maka kursi panas akan direbut oleh anggota kelompok 

lain. Riptyawati (http://ipa.smpnegeribandungan2014.html) 
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b. Keunggulan Dan Kelemahan Metode Who Wants to be a Smart Student 

Keunggulan metode Who Wants to be a Smart Student  

1) Pembelajaran menjadi lebih menarik 

2) Minat siswa terhadap materi menjadi luar biasa (interaktif) dan aktif 

3) Bisa dipadukan dengan video atau sejenis ekstensi lainnya melalui 

hyperlink 

4) Materi bisa dipadukan dengan mengaitkan materi lainnya (tematis/terpadu) 

5) Kelas dapat dikontrol dengan mudah 

6) Alat dan bahannya mudah dibawa 

Kekurangan metode Who Wants to be a Smart Student 

1) Guru harus menyiapkan secara rinci pengaturan slide yang menyita waktu 

2) Perlu kecermatan untuk membuat slide dan hyperlink 

3) Apabila listrik mati, metode ini sulit untuk dijalankan  

4) Rentan terhadap virus  

5) Pertanyaan terbatas 

6) Perlu waktu untuk menyiapkan alat dan bahan. 

2. Hasil Belajar 

a) Pengertian Hasil Belajar  

Menurut Purwanto (2008: 44) Hasil belajar dapat dijelaskan dengan 

memahami dua kata yang membentuk, yaitu hasil dan belajar. Pengertian hasil 

(product) menunjuk pada suatu aktivitas atau proses yang mengakibatkan 

berubahnya input secara fungsional. Hasil produksi adalah perolehan yang 

didapatkan karena adanya kegiatan mengubah bahan (raw material) menjadi 

barang jadi (finished goods). Dalam siklus input-proses-hasil. Hasil dapat 

dengan jelas dibedakan dengan input akibat perubahan oleh proses. Begitu 

pula dalam kegiatan belajar mengajar. Setelah mengalami belajar siswa 

berubah perilakunya dibanding sebelumnya. Belajar dilakukan untuk 

mengusahakan adanya perubahan. Perubahan perilaku itu merupakan 

perolehan yang menjadi hasil belajar. 



Menurut Winkel (dalam Purwanto 2008: 45) Hasil belajar adalah 

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah 

lakunya. 

Dari beberapa pendapat tentang hasil belajar dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar adalah tolak ukur untuk mengetahui pemahaman peserta didik 

terhadap materi pelajaran yang dimana peserta didik setelah melalui proses 

pembelajaran tersebut mengakibatkan perubahan baik kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

B.  Kerangka Berpikir 

Metode Who Wants To Be A Smart Student diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika. Peneliti ini menggunakan metode ini 

atas pemikiran bahwa belajar dengan suasana yang menyenangkan akan dapat 

meningkatkan aktifitas siswa dalam mengikuti pembelajaran, siswa yang semula 

tidak aktif akan merasa tertantang untuk menjawab setiap pertanyaan yang 

diajukan dalam quis.  

Pada awal pembelajaran guru menyampaikan materi dalam penyajian 

kelas, diakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah. Pada saat 

penyajian materi, siswa harus memperhatikan dan memahami materi yang 

diberikan guru, karena akan membantu siswa baik pada saat kerja individu, 

maupun dalam kelompok. Permainan ini terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang 

dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat siswa dari penyajian kelas 

dan belajar kelompok. Dengan demikian siswa akan terlibat secara aktif dalam 

pembelajaran matematika dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa kelas V SDN 42 Mataram Tahun Pelajaran 2015/2016. 

C. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: Jika metode Who Wants to be a Smart Student 

diterapkan dengan optimal maka hasil belajar hasil belajar matematika siswa 

kelas V SDN  42  Mataram tahun ajaran 2015/2016 akan meningkat. 



PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Setting Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di SDN 42 Mataram  

Tahun Ajaran 2015/2016. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 Mei sampai 4 Juni 2016 pada 

semester genap tahun ajaran 2015/2016. 

B. Subjek Dan Observer Penelitian 

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian difokuskan pada siswa kelas V SDN 42 Mataram yang 

berjumlah 35 orang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. 

2. Observer penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh 2 orang observer yakni Guru 

kelas V SDN 42 Mataram yaitu Ni Komang Yuni, S.Pd sebagai observer I yang 

mengobservasi aktivitas guru dalam pembelajaran dengan menerapkan metode 

Who Wants to be a Smart Student sedangkan sebagai observer II yakni 

Sudarmadji, S.Pd yang merupakan guru kelas IV SDN 42 Mataram, yang 

membantu mengobservasi aktivitas siswa dalam pembelajaran. 

C. Faktor Yang Diteliti 

1. Faktor guru 

Dari penelitian ini faktor guru yang diamati adalah cara guru melakukan 

pembelajaran dikelas dengan menerapkan metode Who Wants to be a Smart 

Student. 

Dalam penelitian ini yang bertugas sebagai guru adalah peneliti sendiri, 

dimaksudkan agar memudahkan pelaksanaan pembelajaran yang telah 

dirancang sebelumnya. 

2. Faktor siswa 

Sedangkan dari faktor siswa yang dilihat dalam penelitian ini adalah: 



a. Aktivitas siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan metode 

Who Wants to be a Smart Student. 

b. Hasil belajar matematika siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran 

matematika  dengan metode Who Wants to be a Smart Student. 

 

D. Variabel Penelitian 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  Alur Siklus Penelitian Tindakan Kelas (Arikunto, 2010: 137) 
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1. Langkah-langkah penelitian (siklus I, II,  RPP) 

a. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan merupakan persiapan yang dilakukan sehubungan 

dengan pelaksaan PTK. Adapun hal-hal yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berisikan 

skenario pembelajaran. 

2) Mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran seperti bahan materi matematika yang berkaitan 

dengan topik pembelajaran. 

3) Menyusun lembar observasi untuk melihat bagaimana aktivitas siswa dan 

guru dalam proses pembelajaran. 

4) Merancang alat evaluasi untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana 

pemahaman dan kemampuan siswa terhadap materi pembelajaran. 

5) Menyiapkan materi pembelajaran. 

6) Menyiapkan soal-soal untuk metode Who Wants to be a Smart Student 

b. Tahap Pelaksanaan Tindakan  

Pada tahap ini guru melakukan pembelajaran dikelas dengan dengan 

mengawali pembelajaran memakai metode ceramah yang disertai 

penggunaan gambar untuk menjelaskan materi pembelajaran, setelah 

melaksanakan metode ceramah, menggunakan metode Who Wants to be a 

Smart Student untuk menguatkan pemahaman siswa tentang materi yang 

telah diajarkan sesuai dengan rencana program yang telah disusun.Adapun 

rincian pelaksanaan tidakan terdapat dalam RPP yang telah disusun. 

c. Tahap Observasi dan Evaluasi. 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan 

(Trianto, 2011: 36). Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap 

pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi yang telah 

dibuat, dalam hal ini, guru dan siswa di observasi oleh observer mengenai 



pelaksanaan kegiatan pembelajaran, bagaimana peningkatan hasil belajar 

matematika siswa dengan menerapkan metode Who Wants to be a Smart 

Student. Observasi ini diperlukan sebagai acuan perbaikan untuk siklus 

berikutnya. 

Kegiatan evaluasi juga dilakukan bersamaan dengan tahap pelaksanaan 

tindakan, kegiatan evaluasi dilakukan dengan menggunakan alat evaluasi 

yang telah disiapkan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi.Dalam 

penelitian ini diadakan evaluasi berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal. 

d. Tahap Refleksi 

Refleksi adalah aktivitas melihat berbagai kekurangan yang dilakukan guru 

selama tindakan (Sanjaya, 2009: 80). Pada tahap ini peneliti bersama 

observer mengkaji pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dalam pemberian 

tindakan.Hasil refleksi ini digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki 

serta menyempurnakan perencanaan dan pelaksanaan tindakan berikutnya. 

Siklus II 

Hasil akhir dari refleksi dan evaluasi pada siklus I digunakan sebagai 

dasar untuk melakukan perencanaan pada siklus II dan seterusnya. Hal-hal 

yang kurang pada pelaksanaan siklus I akan diperbaiki pada siklus II 

sedangkan yang sudah baik dipertahankan. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan penelitian maka diperlukan alat 

pengumpulan data. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data terkait 

dengan penelitian yang dilakukan diperoleh dari: 

1. Observasi 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara mengamati 

setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya pada lembar observasi 

yang telah dibuat (Sanjaya: 1990). 

Berdasarkan pengertian tersebut maka observasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran 



matematika guru dan siswa kelas V SDN 42 Mataram ketika menerapkan metode 

Who Wants to be a Smart Student mulai dari awal pembelajaran sampai akhir 

pembelajaran yang dapat dilihat pada lembar observasi aktivitas guru dan 

aktivitas siswa. 

2. Tes  

Selain observasi, pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data 

yakni teknik tes. Tes didefinisikan sebagai sejumlah tugas yang harus dikerjakan 

oleh yang dites. 

Dalam penelitian ini, Data hasil belajar diambil dengan memberikan tes pada 

siswa. Bentuk tes yang digunakan berupa tes pilihan ganda (Multiple Choice test). 

Penggunaan tes pilihan ganda dalam penelitian ini adalah tes ini dapat mewakili 

semua indikator yang hendak dinilai dan hasil belajar yang mudah dianalisa. 

3.  Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat 

dat-data yang sudah ada. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi telah 

dilakukan dengan memakai lembar aktivitas guru dan aktivitas siswa yang 

dilakukan oleh observer saat pembelajaran sedang berlangung dan memakai 

perhitungan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mendapatkan hasil 

kegiatan kualitatif dan kuantitatif. 

1. Tes hasil belajar 

Tes hasil belajar merupakan instrumen pengumpulan data untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam aspek kognitif, atau tingkat penguasaan terhadap materi 

pelajaran (Sanjaya, 2009: 99). 

Untuk mengetahui hasil belajar matematika pada materi pecahan siswa dengan 

menggunakan metode Who Wants to be a Smart Student maka digunakan 

instrumen penilaian berupa tes pilihan ganda sebanyak 20 soal. Penggunaan tes 

pilihan ganda sebanyak 20 soal adalah untuk mencakup semua indikator yang ada 

dalam pembelajaran sehingga akan mendapat hasil belajar yang optimal karena 

semua indikator telah ada dalam 20 soal tersebut. 



2. Lembar pengamatan (observasi) 

Lembar observasi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kegiatan 

belajar mengajar selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode Who 

Wants To Be A Smart Student. Adapun indikator yang diamati dalam proses 

pembelajaran adalah: 

F. Indikator Keberhasilan 

Penelitian ini dikatakan berhasil apabila: 

1. Hasil belajar matematika siswa mencapai nilai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) ≥ 70 dan ketuntasan klasikal sebesar 85%. 

2. Terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa setelah dilakukan pembelajaran 

dengan menerapkan metode Who Wants To Be A Smart Student. Aktivitas 

belajar siswa minimal berkategori aktif (42 ≤ M < 54). 

3. Aktifitas guru minimal berada pada kategori baik (42≤ M < 54) selama proses 

pembelajaran dengan menggunakan metode Who Wants To Be A Smart 

Student. 

  



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. 

Setiap siklus terdiri dari tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dan kedua 

digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dan pertemuan ketiga 

digunakan untuk melaksanakan evaluasi. Pada penelitian ini data tentang kegiatan 

guru mengajar dan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran diperoleh dari 

lembar observasi, sedangkan data tentang hasil belajar siswa diperoleh dari hasil 

evaluasi yang dilakukan pada pertemuan ketiga. Data-data yang diperoleh 

dianalisis dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. 

1. Siklus I 

a. Hasil observasi siklus 1 

Kegiatan observasi ini meliputi uraian tentang rencana pemantauan 

kegiatan dan tindakan. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap kegiatan 

yang dilakukan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selama proses pembelajran semua kegiatan guru diamati secara 

langsung oleh ibu Ni Komang Yuni, S.Pd selaku wali kelas V SDN 42 Mataram 

sebagai observer 1. Dan semua kegiatan siswa diamati secara langsung oleh 

bapak Sudarmadji, S.Pd selaku guru kelas IV SDN 42 Mataram sebagai 

observer 2 dengan menggunakan lembar observsi yang sudah dikembangkan 

oleh peneliti 

Tabel 4.1Rekapitulasi hasil belajar siswa dan hasil observasi 

siklus I  

Siklus 
Aktivitas 

mengajar guru 

Aktivitas 

mengajar siswa 

Ketuntasan belajar 

siswa 

 Skor Kategori Skor Kategori 
Rata-

rata 

Ketuntasan 

klasikal 

I 52,5 Baik 51,5 Aktif 71,7 77,14% 



Tabel 4.1 menunjukkan hasil observasi terhadap aktivitas siswa dalam 

pada siklus 1 diperoleh rata-rata skor pada pertemuan 1 dan 2 yaitu 51,5 

Berdasarkan data yang ada pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata skor 

mengenai aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika dengan metode 

Who Want to be a Smart Student secara umum berkategori  aktif sesuai 

dengan pedoman kriteria aktivitas belajar siswa yang tertulis pada tabel 3.2, 

skor tersebut termasuk interval nilai 37,5 < A ≤ 52,5 dan merupakan kategori 

aktif. Hal ini membuktikan bahwa pada siklus 1 siswa cukup aktif secara 

keseluruhan pada proses pembelajaran  

b. Evaluasi  

Evaluasi pada siklus I dilaksanakan pada pertemuan ke 3, soal evaluasi 

yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 20 soal. Dengan skor 

maksimal 100 dan skor minimal 0. Hasil tes akhir belajar siswa kelas V SDN 

42 Mataram dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

                    Tabel 4.3 

Data Hasil Ketuntasan Prestasi Belajar Siswa Kelas V di     SDN 

42 Mataram Siklus I 

No. Uraian Nilai 

1. Jumlah siswa  35 

2. Nilai rata-rata kelas  71,7 

3. Nilai tertinggi  100 

4. Nilai terendah 30 

5. Jumlah siswa tuntas  27 

6. Jumlah siswa tidak tuntas 8 

7. Persentase Ketuntasan Klasikal  ≥ 85% 77,14% 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat dari 35 siswa yang mengikuti 

evaluasi pembelajaran terdapat 27 orang siswa yang tuntas belajar dan 8 orang 

siswa yang tidak tuntas belajar sehingga persentase ketuntasan adalah 77,14%, 

yang nilainya masih kurang dari ≥85% yang artinya pada siklus I belum 

mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. 



2. Siklus II 

Kegiatan siklus II dilaksanakan dalam tiga kali pertemuan yang terdiri 

dari dua kali pertemuan pada tanggal 1 Juni dan tanggal 3 Juni untuk 

menyampaikan materi pembelajaran dan satu kali  pertemuan pada tanggal 4 

Juni 2016 digunakan untuk melaksanakan evaluasi. Kegiatan pembelajaran 

pada siklus II hampir sama dengan siklus I, hanya saja pada siklus II 

dilakukan perbaikan berdasarkan hasil refleksi pada siklus I.  

a. Hasil observasi siklus 2 

Kegiatan observasi ini meliputi uraian tentang rencana pemantauan 

kegiatan dan tindakan. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap 

kegiatan yang dilakukan guru dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Selama proses pembelajran semua kegiatan guru diamati secara 

langsung oleh Ibu Ni Komang Yuni, S.Pd selaku wali kelas V SDN 42 

Mataram sebagai observer 1. Dan semua kegiatan siswa diamati secara 

langsung oleh bapak Sudarmadji, S.Pd selaku guru kelas IV SDN 42 Mataram 

sebagai observer 2 dengan menggunakan lembar observsi yang sudah 

dikembangkan oleh peneliti.  

Tabel 4.4rekapitulasi hasil belajar siswa dan hasil observasi 

siklus II 

Siklus 
Aktivitas 

mengajar guru 

Aktivitas 

mengajar siswa 

Ketuntasan belajar 

siswa 

 Skor Kategori Skor Kategori 
Rata-

rata 

Ketuntasan 

klasikal 

II 61 
Sangat 

Baik 
60 

Sangat 

Aktif 
82 88,57% 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa hasil observasi aktivitas guru dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan metode Who Want to be a 

Smart Student menunjukkan kategori sangat baik. Nampak terlihat pada hasil 



aktivitas guru dengan jumlah secara keseluruhan dengan jumlah 18 deskriptor 

dengan rata-rata skor pada pertemuan ke 1 dan ke 2 adalah  61 dengan 

kategori baik.Sedangkan aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran 

berlangsung diperoleh dengan menggunakan lembar observasi yang diamati 

observer II. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 

V SDN 42 Mataram pada pelajaran matematika materi pokok pecahan dengan 

menerapkan metode Who Wants to be a Smart Student. Pembelalajran diawali 

dengan persiapan, kegitan ini dilakukan agar guru dan siswa siap dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dilanjutkan dengan kegiatan pendahuluan, 

kegiatan pendahuluan yang dilakukan yaitu penyampaian tujuan pembelajaran 

dan pemberian apresepsi, pada kegitatan ini guru menceritakan cerita yang 

berhubungan dengan materi yang akan diajarkan, sehingga siswa akan tahu 

hubungan materi yang diajarkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tahap 

ini yang terbagi menjadi kegiatan eksplorasi dan kegiatan elaborasi. Pada kegiatan 

eksplorasi guru menjelaskan secara garis besar mengenai materi tentang pecahan. 

Pada tahap elaborasi guru melakukan metode Who Wants to be a Smart Student 

untuk menarik minat siswa dalam mengerjakan soal-soal mengenai pecahan 

dengan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa menjadi aktif dalam 

proses pembelajaran. Menutup pembelajaran dengan melakukan tanyan jawab 

untuk menarik kesimpulan bersama siswa menginformasikan materi yang akan 

diajarkan selanjutnya. 

Dari hasil penelitian ini, maka data hasil belajar siswa, hasil aktivitas 

siswa, hasil aktivitas guru dan ketuntasan klasikal pada siklus I dan ke II dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini:  

 

 



Tabel 4.7: Rekapitulasi hasil belajar siswa dan hasil observasi siklus I 

dan siklus II 

Siklus 
Aktivitas 

mengajar guru 

Aktivitas 

mengajar siswa 

Ketuntasan belajar 

siswa 

 Skor Kategori Skor Kategori 
Rata-

rata 

Ketuntasan 

klasikal 

I 52,5 Baik 51,5 Aktif 71,7 77,14% 

II 61 
Sangat 

Baik 
60 

Sangat 

Aktif 
82 88,57% 

 

 Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat diketahui hasil penelitian melalui 

penerapan metode Who Wants to be a Smart Student pada siklus I, diperoleh skor 

rata-rata kegiatan guru sebesar 52,5 dan kegiatan rata-rata aktivitas siswa sebesar 

51,5. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada kegiatan guru mengajar 

tergolong baik, sedangkan aktivitas belajar siswa tersebut tergolong cukup aktif. 

Namun aktifitas siswa masih belum memenuhi kriteria keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Nilai rata-rata hasil belajar siswa pada siklus I adalah 71,7 dimana 

telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal, namun ketuntasan belajar secara 

klasikal yaitu 77,14%. Berdasarkan pedoman kriteria klasikal suatu pembelajaran 

dikatakan optimal sebagaimana dijelaskan pada bab III, rata-rata nilai ketuntasan 

belajar siswa secara klasikal belum memenuhi kritera yang ditetapkan yaitu masih 

kurang dari ≥85% 

Karena hasil pada siklus I belum memenuhi kriteria keberhasilan 

pembelajaran, maka peneliti bersama guru melakukan refleksi terhadap tindakan 

pelaksanaan tindakan pada siklus I untuk mengetahui kendala-kendala yang 

diduga menjadi kurang berhasilnya pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil 

refleksi tehadap tindakan yang dilakukan pada siklus I, dilaksanakan 

penyempurnaan pada siklus II.  



Peneliti pada siklus II memberikan arahan dan bimbingan agar siswa lebih 

mudah konsentrasi pada materi yang diajarkan, menyampaikan materi pelajaran 

dengan lebih pelan agar siswa lebih mudah mengerti akan materi yang diajarkan. 

Pengelolaan kelas lebih dimaksimalkan, agar siswa tidak ribut pada saat 

pembelajaran berlangsung. 

Dari perbaikan tindakan dari siklus I ke siklus II, ternyata siklus II skor 

rata-rata yang diperoleh dalam aktivitas siswa mengalami peningkatan menjadi 60 

dengan kategori aktif. Dari hasil analisis belajar siswa yang diperoleh pada siklus 

II bahwa nilai rata-rata ketuntasan belajar secara klasikal siswa yaitu 88,57%. Jika 

dibandingkan dengan hasil pada hasil analisis siklus I, maka pada siklus II 

menunjukan adanya peningkatan nilai ketuntasan klasikal sebesar 11,43%. 

Peningkatan aktivitas siswa menjadi aktif karena guru melaksanakan metode Who 

Wants To Be A Smart Student dimana siswa dipacu untuk berpikir dan 

berkomunikasi dari awal sampai akhir pembelajaran sehingga pembelajaran 

menjadi lebih menarik. Hal ini sesuai dengan pendapat Lubis, (2010: 36-37) 

metode Who Wants To Be A Smart Student  memberikan pembelajaran lebih 

menarik dan minat peserta didik terhadap materi menjadi luar biasa (interaktif) 

dan aktif. Dilihat dari hasil belajar siswa, terjadi peningkatan hasil belajar siswa 

dengan memakai metode Who Wants To Be A Smart Student dari siklus I ke siklus 

ke II, hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Eni Riptyawati (2013) 

penggunaan metode Who Wants To Be A Smart Student dapat membantu 

meningkatkan hasil belajar siswa dan meningkatkan aktivitas belajar siswa. 

Dari hasil analisis data yang diperoleh dari siklus II, maka pembelajaran 

pada siklus II telah berhasil karena sudah memenuhi kriteria keberhasilan yang 

sudah ditetapkan. Oleh karena itu pembelajaran telah optimal maka penelitian 

dihentikan sampai siklus II. Melihat peningkatan hasil belajar siswa pada siklus 

II, maka penelitian tidak dilanjutkan ke siklus berikutnya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Nurkancana dan Sunartana (1990: 13) yaitu jika siswa secara 

keseluruhan telah mencapai nilai yang cukup baik dalam evaluasi yang telah 



dilakukan, maka itu berarti siswa telah menguasai pelajaran yang telah lampau 

secara matang dan siap untuk menerima pelajaran baru. 

Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan, penerapan metode Who 

Wants To Be A Smart Student dapat meningkatkan hasil belajar karena metode ini 

dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam proses menerima pelajaran, pelajaran 

yang telah diterima siswa dari penjelasan guru dan melalui gambar kemudian 

dieksplorasi kembali memakai metode Who Wants To Be A Smart Student ini. 

Saat metode ini sedang dijalankan kegiatan siswa terfokus pada soal yang 

ditampilkan pada layar monitor, siswa berusaha untuk menjawab setiap soal yang 

ditampilkan sehingga siswa mulai kembali mengingat materi yang telah mereka 

terima. Dengan kondisi kelas yang menyenangkan karena metode ini berbentuk 

kuis siswa menjadi tertantang untuk menciba menjawab soal-soal tersebut dengan 

berlomba dengan siswa lainnya. 

Berdasarkan hasil PTK ini, maka dapat diketahui dari siklus I sampai 

siklus II terlihat bahwa kegiatan aktivitas siswa, nilai kriteria ketuntasan minimal 

dan nilai kriteria ketuntasan klasikal  pada pembelajaran matematika dengan 

materi pecahan yang menggunakan metode Who Wants To Be A Smart Student  

terjadi peningkatan dari siklus ke siklus. Sehingga penerapan metode Who Wants 

To Be A Smart Student  untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas V 

SDN 42 Mataram tahun pelajaran 2015/2016.  

  



KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

penerapan metode Who Wants to be a Smart Student  dapat meningkatkan hasil 

belajar matematika pada materi pecahan kelas V SDN 42 Mataram tahun 

pelajaran 2015/2016 dengan tahapan penjelasan materi secara klasikal dengan 

pemberian cerita dan lagu, penerapan metode metode Who Wants to be a Smart 

Student  berupa kuis dengan 10 pertanyaan dengan memakai 3 pilihan batuan 

yaitu phone a friends, fifty-fifty dan audiens dengan melibatkan seluruh siswa 

dalam metode tersebut, melakukan tanyab jawab bersama siswa untuk 

menyimpulkan materi yang telah diajarkan. 

Penerapan metode Who Wants to be a Smart Student  dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika pada materi pecahan kelas V SDN 42 Mataram tahun 

pelajaran 2015/2016 dapat dilihat dari peningkatan ketuntasan klasikal dari 

evaluasi dari siklus ke siklus berikutnya. Pada siklus I dengan ketuntasan klasikal 

mencapai 77,14% dengan perolehan nilai rata-rata kelas 71,7 dan pada siklus II 

dengan ketuntasan klasikal mencapai 88,75% dengan perolehan nilai rata-rata 

kelas 82. 

Dengan demikian penerapan metode Who Wants To Be A Smart Student  

pada mata pelajaran matematika materi pecahan dapat dikatakan berhasil sesuai 

dengan tujuan dalam penelitian, yaitu meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa. 

B. Saran  

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dari hasil 

penelitian adalah:  

1. Bagi guru 

Guru diharapkan dapat merencanakan dan menerapkan metode Who 

Wants to be a Smart Student didalam kelas sebagai upaya meningkatkan hasil 

belajar. 



2. Bagi sekolah 

Diharapkan penerapan metode Who Wants to be a Smart Student  ini dapat 

meningkatkan mutu proses balajar mengajar di sekolah 

3. Bagi peneliti 

Untuk peneliti yang lain diharapkan dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan tentang metode Who Wants to be a Smart Student  sebagai kajian 

yang relevan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Peneliti lain yang ingin menerapkan metode ini dengan materi yang sama, 

maka disarankan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Pada proses pelaksanaan metode Who Wants To Be A Smart Student agar 

guru menjelaskan aturan permainan kepada siswa sehingga siswa bisa 

tenang dan tertib saat mengikuti metode tersebut. 

b. Pengaturan kondisi kelas yang sesuai dengan metode Who Wants To Be A 

Smart Student agar siswa dapat aktif dalam melaksanakan pembelajaran 

c. Soal-soal yang diberikan lebih bervariasi 

d. Apabila terjadi pemadaman listrik pada saat pelaksanaan metode Who 

Wants To Be A Smart Student supaya mengantisipasi dengan menggunakan 

media lain, misalkan kertas karton yang telah berisi pertanyaan-pertanyaan 

untuk permainan 
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