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ABSTRACT 
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This study is based on the fact that the ability to express student’s opinions on 

IPS learningin class V SDN 14/I Sungai Baung is still lacking with the result of 

observing the ability to express student’s opinions by 40%. Lack of oppurtunities given 

by teacher to students to express their opinions resulted in the gap expressing student 

opinions on learning social studies, the lack of variation of learning models also make 

students bored and not active in the learning process. This study aims to improve the 

ability to express student’s opinions on IPS learning through time token model in grade 

V students SDN 14/I Sungai Baung. 

This research is classroom action research method (PTK) consisting of two 

cycles, where the data taken in the form of observation through the observation sheet 

the ability to express student’s opinions and observation sheet of teacher activity. This 

research is carried out with 4 stages : planning, implementation, observation and 

reflection. At the time of teaching and learning process activity apply time token 

learning model. 

The result of this study indicate the application of time token model can improve 

the ability to express students’s opinion on IPS learning. Based on the observation sheet 

the ability to express the opinion of students showed an increase, with the result of the 

percentage o the ability to express the opinion of students of 57,1% with good enough 

category in the first cycle, and 81% with verry good category in second cycle. 

Based on the findings of the research, it can be concluded that the ability to 

express the opinion of students on IPS learning in grade V studentts SDN 14/I Sungai 

Baung can be increased after applied time token model.  

 

 

 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 3  

 

 

1 PENDAHULUAN 

Permendiknas Nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

menyatakan bahwa “Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan (SKL-SP) pada 

jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A pada poin yang ke-14 adalah 

berkomunikasi secara jelas dan santun”. Mengemukakan pendapat merupakan salah 

satu wujud nyata siswa  mampu berkomunikasi dengan baik. Kemampuan 

mengemukakan pendapat dapat diintegrasikan ke dalam materi pembelajaran.  

Kemampuan mengemukakan pendapat siswa dalam proses pembelajaran 

merupakan salah satu hal penting yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran. 

Mengemukakan pendapat merupakan kegiatan menyampaikan ide, pikiran, perasaan 

baik kepada orang lain baik secara lisan maupun tulisan. Menurut Novianawati 

(2016:5) “kemampuan dalam mengemukakan pendapat dapat diasah atau dilatih 

melalui bagaimana cara berbicara dalam menyampaikan pendapatnya, bagaimana cara 

atau sikap sebelum dan sesudah menyampaikan pendapatnya, maupun keberanian 

dalam menyampaikan pendapatnya sendiri”. Pembelajaran yang efektif akan 

membantu siswa untuk bertindak secara aktif baik secara fisik, intelektual maupun 

emosional.  Dalam proses pembelajaran lebih menitik beratkan pada keaktifan siswa 

dimana siswa belajar dengan mengalami sendiri sehingga memperoleh pengetahuan 

yang dipelajari. Dengan mengalami sendiri, 

siswa memperoleh pengetahuan, pemahaman dan keterampilan serta perilaku lainnya 

termasuk sikap dan nilai.  

Menurut Ahmad (2013:141) “pendidikan IPS atau yang disebut social studies 

merupakan bagian dari kurikulum di sekolah yang bertujuan untuk mendewasakan 

siswa supaya dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai 

dalam rankga partisipasi di dalam masyarakat, negara dan bahkan dunia”. Melalui IPS 

di SD siswa diajarkan mengenal, memecahkan masalah dan memiliki keterampilan 

dalam kehidupan sosial. Keterampilan dalam kehidupan sosial sangat dibutuhkan 

siswa dalam berinteraksi di tengah lingkungan masayarakat. Salah satunya ialah 

kemampuan siswa dalam mengemukakan pendapat. 

Hasil observasi terhadap siswa kelas V SDN 14/I Sungai Baung Muara Bulian 

dengan jumlah siswa sebanyak 23 orang, dengan jumlah laki-laki 9 orang dan 

perempuan 14 orang, terdapat kesenjangan dalam kemampuan mengemukakan 

pendapat siswa pada pembelajaran IPS. Pada saat proses pelajaran IPS berlangsung 

guru menerapkan metode ceramah. Alat dan bahan pembelajaran yang digunakan oleh 

guru berupa buku pelajaran yang berasal dari satu penerbit. Proses pembelajaran 

berpusat pada guru.  Dalam pembelajaran IPS ketika guru meminta siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya mengenai materi yang diajarkan, hanya beberapa siswa 

yang mampu menjawab, dan tidak semua siswa mendapat kesempatan untuk berbicara 

dan menyampaikan pendapat terhadap materi pembelajaran yang sedang diajarkan. 

Guru fokus pada beberapa siswa yang aktif, sementara siswa yang pasif tidak begitu 

diperhatikan oleh guru. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menerapkan model time token yang bisa 

meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat siswa. Maka, peneliti akan 

melakukan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan judul: ”Meningkatkan 

kemampuan mengemukakan pendapat siswa menggunakan model time token 

pembelajaran IPS kelas V SDN 14/I Sungai Baungs”. 
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2 KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kemampuan Mengemukakan Pendapat 

2.1.1 Pengertian Kemampuan Mengemukakan Pendapat 

Uno (2010:62)  mendefinisikan “kemampuan sebagai karakteristik yang menonjol 

dari seseorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dan superior dalam 

suatu pekerjaan atau situasi”. Menurut Poerwadarmirta (2014:78) “mengemukakan 

adalah mengutarakan, mengetengahkan, menyatakan sesuatu untuk dipertimbangkan”. 

Menurut poerwadarmirta (2014:72) “pendapat adalah apa yang disangka 

(dikira,dipikir) tentang sesuatu hal (orang,peristiwa,dsb) yang kelihatnya seperti benar 

atau mungkin”. Jadi dapat disimpulkan kemampuan mengemukakan pendapat 

merupakan kesanggupan atau kecakapan untuk mengutarakan pikiran, gagasan atau 

perasaan 

 

2.1.2 Manfaat Mengemukakan Pendapat 

Kemampuan mengemukakan pendapat sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan 

perkembangan seorang anak antara lain (Romdiyatun, 2012:12): a) Memiliki sikap dan 

pandangan yang aktif terhadap kehidupan, b) Meningkatkan penghargaan terhadap diri 

sendiri, c) Membantu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. c) Meningkatkan 

rasa percaya diri, d) Memudahkan anak bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan 

lingkungan seusianya maupun di luar lingkungannya secara efektif, e) Meningkatkan 

kemampuan kognitifnya, memperluas wawasannya tentang lingkungan, dan tidak 

mudah berhenti pada sesuatu yang tidak diketahuinya (memiliki rasa keingintahuan 

yang tinggi). 

 

2.1.3 Indikator Kemampuan Mengemukakan Pendapat 

Menurut Romdiyatun (2012:15) Indikator kemampuan mengemukakan pendapat 

adalah sebagai berikut: “(1) Kejelasan pengungkapan pendapat, (2) Mampu 

mengkomunikasikan pendapat, (3) Isi gagasan yang disampaikan  (4) Keruntutan 

ide/gagasan.” 

Selain itu, menurut Utami (2009:34) indikator mengemukakan pendapat antara 

lain:” (1) Pemilihan respon, (2) Logat bicara, (3) Kosakata, (4) Kelancaran, (5) 

Keberanian, (6) Etika dalam menyampaikan pendapat, (7) Kesesuaian pendapat 

dengan isi diskusi.” 

Penelitian ini menggunakan indikator dalam menentukan kemampuan 

mengemukakan pendapat siswa sebagai berikut: (1) Kesesuaian pendapat dengan 

materi yang diajarkan, (2) Kelancaran, (3) keberanian, (4) Kejelasan pengungkapan 

pendapat, (5) Keruntutan ide/gagasan. Untuk mengukur kemampuan mengemukakan 

pendapat siswa diperlukan adanya tolak ukur.  

 

2.1.4 Kemampuan Mengemukakan Pendapat pada Pembelajaran IPS 

Pembelajaran IPS membutuhkan kemampuan siswa untuk mampu melakukan 

komunikasi melalui interaksi dengan orang lain. Siswa hendaknya mampu 

mengemukakan pendapat mereka agar dapat menyalurkan ide,gagasan, pikiran atau isi 

pikiran kepada orang lain dengan baik. Hal ini diperlukan untuk memenuhi salah satu 

tujuan pembelajaran IPS yaitu membekali siswa dengan kemampuan komunikasi 

dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang 

keahlian. 
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2.2 Model Time Token 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Hanafiah & Cucu (2010: 41) menyatakan bahwa “model pembelajaran merupakan 

salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan perilaku peserta didik 

secara adaptif maupun generatif”. Sementara menurut Huda (2013:73) “model  

pembelajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu-pengajaran konsep-konsep 

informasi, cara-cara berpikir, studi nilai-nilai sosial, dan sebagainya dengan meminta 

siswa untuk terlibat aktif dalam tugas-tugas kognitif dan sosial tertentu”. 

2.2.2 Model Time Token 

Menurut Huda (2013:239) “model time token digunakan untuk melatih dan 

mengembangkan keterampilan sosial agar siswa tidak mendominasi pembicaraan atau 

diam sama sekali”. Model pembelajaran time token  merupakan model pembalajaran 

yang bertujuan agar masing-masing anggota kelompok diskusi mendapatkan 

kesempatan untuk memberikan konstribusi mereka dan mendengarkan pandangan 

serta pemikiran anggota lain. Model ini memiliki struktur pengajaran yang cocok 

digunakan untuk mengajarkan keterampilan sosial, serta untuk menghindari siswa 

mendominasi pembicaraan atau siswa yang diam sama sekali. Jadi model 

pembelajaran time token adalah model pembelajaran yang lebih mengarahkan pada 

keaktifan siswa dengan adanya tanggung jawab pada kartu bicara time token yang 

dipegang sehingga siswa dapat menyampaikan pendapat menurut pemikiranya sendiri. 

 

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Time Token 

Menurut Huda (2013:241) model time token memiliki beberapa kelebihan, antara 

lain : 
1) Mendorong siswa untuk meningkatkan innisiatif dan partisipasi. 

2) Menghindari dominasi siswa yang pandai berbicara atau yang tidak berbicara sama sekali. 

3) Membantu siswa untuk akif dalam kegiatan pembelajaran. 

4) Melatih siswa untuk mengungkapkan pendapat. 

5) Menumbuhkan kebiasaan pada siswa untuk saling mendengarkan, memberikan masukan, dan 

memiliki sikap keterbukaan terhadap kritik. 

6) Mengajarkan siswa untuk menghargai pendapat orang lain. 

7) Mengajak siswa mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi. 

8) Tidak memerlukan banyak media pembelajaran. 

Adapun kelemahan dari model time token ini antara lain (Huda, 2013:241) : 

1) Hanya bisa digunakan untuk mata pelajaran tertentu saja. 

2) Tidak bisa digunakan pada kelas yang jumlah siswanya banyak. 

3) Memerlukan banyak waktu untuk persiapan. Dalam proses pembelajaran, karena semua siswa 

harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon yang dimilikinya.  

4) Kecenderungan untuk sedikit menekan siswa pang pasif dan membiarkan siswa yang aktif untuk 

tidak berpartisipasi lebih banyak di kelas. 
Dengan melihat kelebihan dan kekurangan metode Time Token guru harus 

mempunyai strategi dalam menerapkan metode ini. Agar para siswa bisa tertarik saat 

pembelajaran berlangsung. Dengan demikian mereka akan terlihat aktif dalam 

pembelajaran tersebut dan kemampuan mengemukakan pendapat siswa meningkat 

 

2.2.4 Langkah-langkah Model Time Token 

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah penerapan model time token adalah 

sebagai berikut: 

a) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan SK/KD 

b) Guru menjelaskan materi dengan jelas 
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c) Guru mengkondisikan siswa untuk melakukan diskusi 

d) Guru memberikan soal untuk didiskusikan pada masing-masing kelompok. 

e) Guru memberikan penjelasan tentang model time token. 

f) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk melakukan diskusi 

g) Guru memberikan kupon untuk mengemukakan pendapat dengan waktu 30 detik 

satu kupon kepada masing-masing siswa. 

h) Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan kupon 

mengemukakan pendapat secara bergiliran. 

i) Demikian seterusnya hingga semua anak menggunakan kuponnya. 

 

2.3 Hakikat Belajar 

2.3.1 Definisi Belajar 

Menurut Anthony Robbins (didalam Trianto (2014:17)) mendefinisikan “belajar 

sebagai proses menciptakan hubungan antara sesuatu (pengetahuan) yang sudah 

diapahami dan sesuatu (pengetahuan) yang baru”. Demikian juga Aunurrahman 

(2013:38) berpendapat bahwa “belajar adalah proses orang memperoleh berbagai 

kecakapan, keterampilan dan sikap”. 

 

2.3.2 Teori-teori Belajar 

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai teori-teori belajar, 

namun tidak dapat dikatakan bahwa hanya satu teori yang paling tepat. Setiap teori 

memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga dalam pelaksanaanya perlu 

menggabungkan beberapa teori untuk saling melengkapi. Beberapa teori yang dapat 

dijadikan acuan penelitian ini yaitu teori belajar kognitivisme, teori belajar 

behaviorisme dan teori belajar konstruktivisme. 

 

 

3  METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas V SDN 14/I Sungai Baung dengan 

jumlah siswa 23 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 14/I Sungai Baung pada semester ganjil pada 

bulan November 2017. Alasan peneliti memilih SDN 14/I Sungai Baung sebagai 

tempat penelitian, karena pada SDN 14/I  peneliti menemukan permasalahan 

kurangnya kemampuan mengemukakan pendapat siswa pada pembelajaran IPS. 

3.3 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan 

kelas (PTK). PTK dapat diartikan sebagai proses pengkajian masalah pembelajaran di 

dalam kelas melalui relfleksi diri dalam upaya memecahkan masalah tersebut dengan 

cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta 

menganalisis setiap pengaruh dari perlakuan tersebut (Sanjaya, 2010:26). 

3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Pada setiap siklusnya terdiri dari 

empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

3.4.1 Perencanaan 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan berupa persiapan-persiapan yang terdiri 

dari: 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 7  

 

 

a) Menentukan setting yang akan diteliti.  

b) Menentukan kelas V SDN 14/I Sungai Baung sebagai kelas penelitian. 

c) Melakukan diskusi dengan guru kelas terkait permasalahan yang ditemukan dan 

apa yang menjadi solusi dari permasalahan itu. 

d) Menelaah komponen dan indikator. 

e) Menyiapkan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran IPS 

yang sesuai dengan indikator model Time Token, dan lembar kerja  siswa 

f) Menyiapkan media dan sumber belajar sebagai penunjang pembelajaran 

g) Menyiapkan catatan lapangan untuk mendeskripsikan proses pembelajaran yang 

berlangsung melalui model time token. 

3.4.2 Pelaksaan Tindakan 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam beberapa siklus 

dimana setiap siklus dilakukan dalam 2 kali pertemuan, 1 siklus pertemuan adalah 2 x 

35 menit. Setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan langkah-langkah model time token. 

Adapun langkah-langkah yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1.Kegiatan awal : apersepsi dan motivasi 

2.Kegiatan inti : eksplorasi, elaborasi, konfirmasi 

3.Kegiatan akhir : memberikan reward 

3.4.3 Observasi 

Observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengukur kemampuan 

mengemukakan pendapat siswa pada pembelajarn IPS setelah diberikan tindakan 

menggunakan model time token, dan mengukur aktivitas guru di dalam menerapkan 

model time token. 

3.4.4 Refleksi 

Refleksi adalah kegiatan mengingat dan merenungkan suatu tindakan persis 

seperti apa yang telah dicatat dalam observasi. Dalam kegiatan refleksi berusaha 

memahami proses, masalah, kendala nyata dalam tindakan.Bahan refleksi diperoleh 

hasil lembar observasi yang dilakukan pada saat proses pembelajaran. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi Kemampuan Mengemukakan Pendapat 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti akan dilihat dari kegiatan-kegiatan peserta 

didik yang terlihat dalam beberapa indikator mengemukakan pendapat. Observasi 

digunakan untuk mengukur kemampuan mengemukakan pendapat siswa dalam 

pembelajaran IPS. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan instrumen berupa 

lembar observasi menggunakan skala likert 1-4. 

3.5.2 Observasi Kegiatan Guru dengan Model Time Token 

Observasi menggunanakan instrumen lembar observasi untuk mengukur 

keberhasilan guru dalam penerapan model time token. Peneliti akan meneliti 

bagaimana cara guru dalam menerapkan langkah-langkah model time token. 

3.5.3 Dokumentasi 

Gunawan (2013:178) “dokumen adalah sumber data yang digunakan untuk 

melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-

karya monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian”. 

Menurut Sugiyono (2015:176) “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang”. 

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi proses kegiatan pembelajaran 

dalam bentuk gambar (foto) dan video. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Iskandar (2012:75) berpendapat bahwa “analisis data Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) merupakan proses memilih, memilah, membuang, 

menggolongkan, serta menyusun ke dalam kategorisasi, mengklarifikasi data untuk 

menjawab pertanyaan, tema apa yang ditemukan pada data, seberapa jauh data dapat 

mendukung tema atau tujuan Penlitian Tindakan Kelas (PTK)”. Data yang terkumpul 

tidak akan bermakna tanpa di analisis yakni diolah dan diinterpretasikan (Sanjaya, 

2010:106). Data yang dikumpulkan pada setiap kegiatan observasi dari pelaksanaan 

siklus penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknik presentase 

untuk melihat kecenderungan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran. 

Peneliti melakukan observasi kemampuan mengemukakan pendapat siswa dengan 

menggunakan rumus : 

     
∑                 

∑             
 x 100 

Tahap selanjutnya yaitu mengkonfirmasikan hasil penilaian kedalam kategori 

penentuan nilai yang di adaptasi dari Purwanto, adalah: sangat baik (81%-100%), baik 

(61%-80%), cukup baik (41%-60%), kurang (21%-40%), sangat kurang (0-20%). 

Teknik ini sering disebut analisis deskriptif kuantitatif dengan teknik persentase. 

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hasil dari perhitungan persentase penelitian ini 

peneliti menafsirkan ke dalam kategori sebagai berikut : 
Tabel 3. 4 Taraf Keberhasilan Tindakan 

Skor (%) Kualifikasi 

81  - 100 Sangat Baik 

61 – 80 Baik 

41 – 60 Cukup Baik 

21 – 40 Kurang 

0  - 20 
Sangat Kurang 

(SK) 

                                                                    (Sumber: Purwanto, 2012:103) 
 

 

 

 

3.7 Kriteria Keberhasilan 

Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila sudah mengalami peningkatkan 

antara kemampuan mengemukakan pendapat siswa dari kondisi awal, setelah 

dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model time token sampai selesainya 

tindakan. Adapun rincian keberhasilan penelitian adalah adanya peningkatan 

kemampuan mengemukakan pendapat siswa pada pembelajaran IPS dengan 

menggunakan model time token dikelas V SDN No. 14/I Sungai Baung. Penelitian ini 

dianggap berhasil apabila minimal 61% dari jumlah seluruh peserta didik sudah 

mencapai target dari indikator yang sudah ditetapkan. 

 

4 HASIL  DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Kondisi Awal 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Hasil Penelitian Siklus I 

4.2.1.1 Perencanaan Penelitian Siklus I 
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4.2.1.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

4.2.1.3 Observasi Tindakan Siklus I 

 

 

 

Persentase kemampuan Mengemukakan Pendapat Siswa Siklus I 

No Indikator 
Persentase  Rata-

Rata 
Kategori 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 

Kesesuaian 

pendapat dengan 

materi yang 

diajarkan 

48% 78% 63% Baik 

2 Kelancaran 52% 65% 58,5% 
Cukup 

Baik 

3 Keberanian 58% 63% 60,5% 
Cukup 

Baik 

4 

Kejelasan 

pengungkapan 

pendapat 

50% 56% 53% 
Cukup 

Baik 

5 
Keruntutan 

ide/gagasan 
47% 54% 50,5% 

Cukup 

Baik 

Rata-rata Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siklus 1 
57,1% 

Cukup 

Baik 

 

Hasil observasi kemampuan mengemukakan pendapat siswa siklus I yang terlihat 

dalam lembar observasi siswa dimana pada pertemuan I rata-rata kemampuan 

mengemukakan pendapat siswa 51% dan terjadi peningkatan di pertemuan II dimana 

rata-rata kemampuan mengemukakan pendapat siswa 63% dengan kemampuan 

mengemukakan pendapat siswa pada siklus I secara klasikal adalah 57,1 %, dimana 

masih di kategorikan cukup baik dan masih perlu dilakukan peningkatan pada siklus 

selanjutnya. 

 

4.2.1.4 Refleksi Penelitian Siklus 1 

4.2.2 Hasil Penelitian Siklus II 

4.2.2.1 Perencanaan Penelitian Siklus II 

4.2.2.2 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

4.2.2.3 Observasi Penelitian Siklus II 

 

Persentase Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siswa Siklus II 

No Indikator 
Persentase  Rata-

Rata 
Kategori 

Pertemuan 1 Pertemuan 2 

1 

Kesesuaian 

pendapat dengan 

materi yang 

diajarkan 

85% 86% 85,5% 
Sangat 

Baik 
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2 Kelancaran 86% 86% 86% 
Sangat 

Baik 

3 Keberanian 77% 83% 80% Baik 

4 

Kejelasan 

pengungkapan 

pendapat 

73% 80% 76,5% Baik 

5 
Keruntutan 

ide/gagasan 
75% 85% 80% Baik 

Rata-rata Kemampuan Mengemukakan Pendapat Siklus 1 81,5% Baik 

 

Hasil observasi kemampuan mengemukakan pendapat siklus II yang terlihat pada 

lembar observasi kemampuan mengemukakan pendapat siswa, dimana pada 

pertemuan 1 rata-rata kemampuan mengemukakan pendapat siswa 79% dan terjadi 

peningkatan pada petemuan 2 dimana rata-rata kemampuan mengemukakan pendapat 

siswa 84% dengan persentasi kemampuan mengemukakan pendapat siswa secara 

klasikal adalah 81,5 % dimana di kategorikan sangat baik. 

 

4.2.2.4 Refleksi Penelitian Siklus II 

 

4.3 Pembahasan 

Pada siklus I ini peneliti masih kurang dalam mengatur waktu untuk melakukan 

diskusi dan waktu dalam penggunaan kupon berbicara. Untuk mengemukakan 

pendapat dalam waktu 30 detik memang sangat sedikit, namun ini menjadi acuan dan 

motivasi  bagi siswa yang belum mampu ketika melihat teman yang lain mampu untuk 

mengemukakan pendapatnya dengan waktu yang tepat dan benar. Sesuai dengan 

pendapat Huda (2013:241) yang berpendapat bahwa “salah satu kelemahan metode 

time token  adalah memerlukan banyak waktu untuk persiapan, karena semua siswa 

harus berbicara satu persatu sesuai jumlah kupon yang dimilikinya”. Tidak semua 

siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik, namun tidak dapat 

dipungkiri apabila pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan 

langkah-langkah yang tepat maka diharapkan persentase keberhasilan siswa pada 

siklus I ini akan mengalami peningkatan.  

Siklus I deperoleh hasil persentasi keberhasilan sebesar 57,1 kategori cukup baik, 

dengan pertemuan pertama sebesar 51% kategori cukup baik dan belum mencapai 

kategori ketuntasan dan perrtemuan kedua 63% dengan mencapai kategori ketuntasan. 

Pada siklus II peneliti memberikan tindakan dengan memperhatikan kesalahan 

yang dilakukan pada siklus I yaitu dengan memperhatikan penguasaan materi oleh 

setiap siswa, dan bimbingan yang lebih ketika melakukan kegiatan diskusi. 

Penguasaan materi yang baik akan mempengaruhi kemampuan siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya dengan baik. Jika siswa tidak menguasai materi dengan 

baik, maka siswa akan tidak memiliki percaya diri untuk maju didepan kelas 

menggunakan kupon berbicara dengan waktu yang tepat dan benar. Ketika siswa 

sering melakukan kegiata diskusi bersama teman sekelompokknya, akan 

memungkinkan untuk tutor sebaya dapat dilakukan dengan baik dengan 

memperhatikan bimbingan pelaksanaan diskusi oleh guru. Menurut Huda (2013:241) 

“salah satu kelebihan model time token adalah mengajak siswa mencari solusi bersama 

terhadap permasalahan yang dihadapi”. Pelaksanaan kegiatan diskusi dapat 

memberikan kemampuan bagi siswa untuk mengemukakan pendapatnya dalam 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 11  

 

 

kegiatan diskusi, dan memberikan tanggapan terhadap pendapat temannya yang lain, 

sehingga secara tidak langsung kemampuan mengemukakan pendapat siswa juga telah 

terbentuk. Ditambah lagi dengan penerapan kupon berbicara yang harus digunakan 

oleh masing-masing siswa, siswa yang mulanya malu, akan memiliki motivasi ketika 

melihat temannya bisa menggunakan kupon berbicara dengan baik, sehingga 

menambah kemampuan siswa dalam melakukan interaksi sosial dikelasnya dalam 

pembelajaran IPS. 

Siklus II diperoleh hasil persentase kelas sebesar 81,5% kategori sangat baik, 

dengan pertemuan pertama sebesar 79% kategori baik kemudian pada pertemua kedua 

dengan persentase sebesar 84% dengan kategori sangat baik dan mencapai kategori 

ketuntasan. 

 

5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dengan menerapkan 

model time token untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat siswa di 

kelas V SDN 14/I Sungai Baung  maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1) Penerapan model time token pada siklus I pertemuan pertama dan pertemuan 

kedua memiliki data ketuntasan kelas mencapai angka 57,1% dengan kategori 

cukup baik. 

2) Penerapan model time token pada siklus II pertemuan pertama dan pertemuan 

kedua memiliki data ketuntasan kelas mencapai angka 81% dengan kategori 

sangat baik. 

3) Terdapat peningkatan di setiap pertemuan siklus I dan II dengan jenjang, 51%, 

63%, 79% dan 84%.  

4) Berdasarkan jenjang pada siklus I dan siklus II maka terdapat peningkatan yang 

sangat baik setelah diterapkan model time token, maka tindakan dengan 

menggunakan model time token dapat meningkatkan kemampuan mengemukakan 

pendapat siswa. 

5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan di atas maka penulis menyampaikan 

saran sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil peneltian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1) Dalam melaksanakan model time token dalam pembelajaran sebaiknya 

menggunakan media yang paling dekat dengan siswa agar pembelajaran lebih 

bermakna dan menarik 

2) Tujuan dan manfaat pembelajaran perlu dijelaskan dengan lebih jelas dan lugas. 

3) Guru hendaknya mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 

memberikan reward verbal yang mendukung siswa dalam berproses di kelas. 

4) Pembelajaran dengan model time token  dapat digunakan pada pembelajaran IPS. 

5) Bagi siswa diharapkan agar memiliki kemampuan mengemukakan pendapat yang 

lebih baik dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan model time token. 

6) Bagi sekolah hendaknya dengan hasil penelitian ini dapat menentukan kebijakan 

pelaksanaan pembelajaran agar kemampuan mengemukakan pendapat siswa 

meningkat 
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